
Aktieägandet
och demokratin

Agarfrågan från brukssamhälle
till kompetenskapitalism.

Rolf Eidem

Arbetslivscentrum
Stockholm 1987



Boken kan köpas i bokhandeln
eller beställas från:

Allmänna Förlaget
Kundtjänst
106 47 Stockholm

Ordertelefon: 08/73996 30

© Rolf Eidem och Arbetslivscentrum

ISBN 91-86158-43-0

Produktion Allmänna Förlaget

Gotab 81918

Stockholm 1987



Förord

Föreliggande rapport har i huvudsak utarbetats vid arbetslivscentrum. men
dess upprinnelse var i den statliga s k Iöntagarfondsutredningen. Där arbe
tade jag som expert i sekretariatet fram till och med 19:)J utan att hinna av
sluta mitt uppdrag. Jag vill därför uttrycka min stora tacksamhet till arbets
Iivscentrum , som gjort det möjligt för mig att slutföra m .tt försök att besvara
frågan: går det att demokratisera vårt samhälle genom att "ombesätta"
aktieägarrollen?

I fondutredningens sekretariat fanns många inspirerande människor, som
jag nu gärna tänker tillbaka på när jag skall förklara för mig själv varför jag
gav mig in på detta försök. Där fanns Ragnar Boman, Hans Edenhamrnar ,
Solveig Johansson, Anders Kristoffersson. Lennart Låftrnan, Roland Spånt
och Gunn van Tartwijk. Där fanns också Rolf Skog och huvudsekreteraren
Berndt Öhman som båda intresserat följt mitt arbete hela vägen fram långt
efter "fondåren" . Ett särskilt tack vill jag rikta till Berndt som varit min oför
tröttliga påhejare - och kritiska granskare; ibland tänker jag att jag aldrig
hade blivit klar om det inte hade varit för Berndt.

På arbetslivscentrum har mina främsta drabanter varit först Bengt Abra
hamsson och de senaste åren Knut Lundgren. Givande samtal har jag haft
med Lars Ekdahl och Jan Lindhagen. Ett gott stöd har jag haft i min chef
Anders Broström. Värdefullt skrivbistånd har jag fått av Marie Högström.
Aina Godenius-Berndtsson , Ulla Hellqvist och inte minst Monica Antons

son.
Till dem därutöver som vid olika seminarier och i andr a sammanhang givit

synpunkter på mina delrapporter riktar jag också tack: Dan Andersson, Per
Olof Edin, Carl Hamilton, Hans Tson Söderströrn, Bodil Thordarsson. Staf
fan Viotti och deltagarna i ett högre seminarium vid skytteanum i Uppsala
är några av dem. Av de övriga är ingen nämnd och ingen glömd. Jag har väl
inte alltid följt deras kloka råd som jag borde, men då har jag ju bara mig
själv att skylla för det som eventuellt finns kvar av ofullkomlighet i min rap
port.

Arbetslivscentrum i
Stockholm i oktober 1987

Rolf Eidem
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Inledning

När förslaget om s.k. löntagarfonder framlades för - och godkändes av 
LO-kongressen i juni] 976 inleddes en serie av händelser och reaktioner, som

i hög grad skulle komma att sätta sin prägel på svenskt samhälle och
samhällsdebatt de följande tio åren. En av dessa händelser var att den
offentliga utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten - "löntagarfonds
utredningen" - tog fart på allvar först efter LO-kongressen för att slutligen

fara av vägen i oenighet] 981. Idag (I 987) - elva år efter LO-kongressen - kan
vi konstatera att "fondfr ågan" som få andra "frågor" i svensk politik utlöst

ideologiska och intressepolitiska motsättningar, som fått utlopp i rena
bataljer. Man kunde få intrycket att det fanns uppdämda behov bland många
människor att bidra till en skärpning av de ideologiska frontlinjerna i
samhället eller i varje fall klart deklarera sin personliga inställning. Fondfrå
gan blev en synnerligen effektiv katalysator för dessa behov.

En viktig förklaring till att det blev så var alldeles säkert "väldigheten" i
fondförslaget: inte nog med att LO tog upp en helt ny strategi i sina fackliga
strävanden genom att satsa på kollektivt, centraliserat aktie ägande med
löntagarna som huvudmän; dessutom skulle den nya ägarens aktieinnehav
växa mycket snabbt och utan någon synlig gräns. Efter sjuttio år med den
inflytandefördelning i företagen som utgick från decemberkompromissen
1906, skulle allt nu förändras genom vad vi skulle kunna kalla "[uniattacken"
1976. Väldigheten skapade en osäkerhet och osäkerheten en rädsla. Försla
get var som gjort för att sätta igång en debatt på systemnivå. och en sådan fick
vi också.

En annan viktig förklaring till frontalkrockarna och larmet i fondfrågan var
antagligen bristen på kunskap hos oss alla om både människors och
organisationers beteenden - och de vitt skilda föreställningar om verkligheten
som sammanbor med den: vad skulle kunna hända i ett bolag om ett
kollektivt löntagaraktieägande blev representerat i stämma (och styrelse)
och hur skulle samhället komma att förändras vid ett utbyggt fondsystem? En
annan "fråga i fondfrågan" gällde demokratiaspekter på olika varianter av

kollektivt löntagaraktieägande; även här ledde kunskapsbristen till rädslor
och höga tonlägen. Självklart fanns det ett samband mellan väldigheten i
fondförslaget och bristen på kunskap om förhållanden av betydelse för en
saklig hedömning både av dess förutsättningar och konsekvenser i olika
avseenden.

"Svaret" på den fondfråga som restes av LO 1976 blev till sist. 1983, via
riksdagsbeslut (S +VPK) en uppsättning av kollektivt ägda, centralt admini-
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strerade , aktieförvaltande s.k. löntagarfonder, som finansierades genom en
ny vinstdelningsskatt och en arbetsgivaravgift. Av väldigheten i ursprungs
förslaget fanns inte mycket kvar: de nya fonderna blev tämligen kapitalmark
nadskonforma och påminde starkt om den vid det här laget etablerade
kapitalmarknadsinstitution som kallas 4:e AP-fonden; ännu en vagn hade
kopplats till det framrusande institutionaliseringståget på aktiemarknaden.

Innebar då detta att fondfrågan för all framtid avförts från den fackliga
eller politiska agendan (om vi bortser från de borgerliga partiernas gemen
samma löfte att avskaffa de nya löntagarfonderna)? Det beror på vad man
menar med "fondfrågan" . Om därmed avses fackligt inspirerade strävanden
att på kort tid ur andra finansiella källor (än sina egna) bygga upp
automatiskt växande, kollektivt ägda, mycket stora centraliserade aktiefon
der så är frågan knappast aktuell inom överskådlig tid.

Men om man med "fondfrågan" istället menar frågan om det finns
problem och utvecklingsmöjligheter i det svenska välfärdsbygget som för att
kunna lösas resp utnyttjas än en gång kan aktualisera löntagarägda aktiefon
der så finns det absolut ingen anledning att dödförklara den. Huvudslutsatsen
i denna rapport är istället att de anställda, särskilt på kollektivsidan. bör gå in

också i rollen som aktieägare i "sitt" företag - dels som ett led i en satsning på

kompetensutveckling, dels - och därigenom - som ett led i en vidareutveckling
al' den politiska demokratin; denna satsning bör subventioneras genom det

offentliga.
Produktions- och samhällsutvecklingen i Sverige har under 1980-talet

kommit till ett läge, där det blivit intressant att fråga om det finns några nya
medel att ta till för bärarna av den "förändringsefterfrågan" som utgår ifrån
arbetarrörelsen. I en värld där arbetsmarknaden framstår som i det närmaste
färdigorganiserad, där inkomst- och förmögenhetsfördelningen fortfarande
är ojämn (om än mindre ojämn än för 25 eller 50 år sedan) och där den
bakomliggande ojämna fördelningen av utbildning och kompetens alltmer
framstår som en förklaringsnyckel, blir en naturlig fråga vilka nya medel den
"färdiga" fackliga organisationen (och statsmakterna) förfogar över i strävan
att utjämna denna kompetensfördelning. Statsmakternas (dvs mestadels
socialdemokratins) traditionella linje, att erbjuda utbildning har uppenbarli
gen inte räckt till trots 9-årigt skolobligatorium och satsningen på
vuxenutbildningen. En annan, mer krävande politik vore att pröva nya
medel, som istället kunde stimulera efterfrågan på vidareutbildning och
kompetensutveckling bland de anställda inom bolagssektorn -"efterjrågelin
[en" i en utbyggd utbildningspolitik som utgår ifrån människors kunskaper
och erfarenheter i arbetslivet. Det är för att bryta de invanda rollmönstren
och införa mer av långsiktigt seende i den egna utbildningsplaneringen som
ett fackligt inspirerat personalaktieägande behövs, men också för den
politiska demokratins skull. Men varifrån kommer då denna ide? Vilka
värderingar, verklighetsuppfattningar och modellteorier finns bakom den?
Och vad kan den ha för värde - de fackliga organisationerna har ju inte själva
visat något intresse i den riktningen? - Det ger mig anledning att kort beröra
mitt uppdrag som tillkallad expert i den statliga löntagarfondsutredningens
sekretariat 1977.



Uppdraget

Att utreda frågan om och hur ett system av s.k. löntagarfonder enligt 1976 års

LO-förslag skulle passa in i en marknadsekonomi som den svenska, var den

ursprungliga, tämligen vaga specifikationen av mitt uppdrag som nationale

konom (med ekonomiska system som specialitet).Det behöver knappast

sägas att detta var ett utomordentligt svårt uppdrag. Ett huvudproblem var,

som redan antytts, väldigheten i förslaget. Skulle jag utgå ifrån det givna

förslaget, med dess föreslagna procentsatser för fondbildning och regelsys

tem för facklig representation etc, och låta det nya fondsystemet växa upp i

modellteoretisk lugn och ro under, säg, 6-8 år och i det läget pröva dess

förenlighet med marknadsekonomin? Eller skulle jag sjösätta förslaget

direkt och från första stund försöka förutse alla de vågrörelser som bildades

både på ekonomins och politikens hav: om löntagarfonderna byggdes upp ur

företagens vinster kunde man lätt förutse att (de redovisade) vinsterna skulle

komma att utvecklas på ett helt annat sätt än i en värld utan löntagarfonder,

vilket skulle få stor betydelse för deras uppbyggnadstakt. något som i sin tur

skulle påverka andra reaktioner på det nya fondsystemet; när löntagarfon

dernas huvudmän småningom började få en roll bland företagens aktieägare

skulle det utlösa osäkerhet bland övriga aktieägare och föranleda an pass
ningsåtgärder bland dem i form av utförsäljningar, koalitionsbildningar etc,

vilket i sin tur skulle få betydelse för utvecklingen av företagens finansiella

kostnader; till dessa reaktioner ute i företagen har vi att lägga reaktionerna

från intresseorganisationer och partier. När summan av dessa reaktioner 

och de motreaktioner de i sin tur skulle utlösa - hade ebbat ut skulle den
ekonomiska och politiska verkligheten i Sverige se mycket annorlunda ut än

den verklighet, i vilken fondförslaget ursprungligen av sina upphovsmän var

tänkt att fungera. I försöket att beskriva denna scenförändring anmäler sig

vårt andra huvudproblem, kunskapsproblemet; i vilken utsträckning var det

alls möjligt att med hjälp av tillgänglig nationalekonomisk teori förutse

utvecklingsförlopp som dessa, frågade jag mig. Men även om detta till

äventyrs hade varit möjligt hade jag ändå knappast fått något klart svar på

min ursprungliga fråga om det föreslagna fondsystemet var förenligt med en

marknadsekonomi av Sveriges typ; att många aktörer i systemet kunde

väntas företa anpassningsåtgärder av olika slag var ju inte liktydigt med en

systemförändring'
Om den första ansatsen framstod som metodologiskt osund, så framstod

den senare som praktiskt ogenomförbar som ett vetenskapligt projekt. I det

läget bestämde jag mig för en annan, "omvänd" strategi: istället för att fråga

vad det givna fondförslaget skulle kunna få för verkningar på det marknadse

konomiska systemet, ställde jag den betydligt enklare frågan vilka egenska

per som borde finnas hos ett system av kollektivt ägda, centralt styrda

aktiekapitalfonder för att de inte skulle verka störande på den existerande

marknadsekonomin, särskilt dess kapitalmarknad. Sedan kunde den intres

serade jämföra denna lista av egenskaper med dem som karaktäriserade 1976
års LO-förslag och på detta sätt måhända bilda sig en uppfattning i

"systemförenlighetsfrågan". I en rapport betitlad Ägandekoncentration och
konkurrens på aktiemarknaden (SOU 1981: 105) presenterades resultaten av
denna delutredning. Det kan vara värt att notera att de egenskaper som i
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denna rapport tillskrivs det med marknadsekonomin helt förenliga fondsys

temet i hög grad kännetecknar de s. k. löntagarfonder som riksdagen fattade

beslut om 1983.

Parallellt med arbetet på denna förenklande omvändning av det ursprung
liga utredningsuppdraget föddes emellertid en tanke hos mig att det

verkligen fanns en annan, viktig och genomförbar forskningsuppgift bakom

den synliga fondfråga som stöttes och blöttes i utredningen och den allmänna

debatten, men som aldrig tycktes kunna fånga den akademiska forskningens
intresse. Det fanns ett slags stumhet i inläggen och en ihålighet i de

bakomliggande kunskaperna på många håll som gjorde mig alltmer överty

gad om att fondfrågan hade väckts åtminstone tio år för tidigt. Men detta är

naturligtvis bara ett annat sätt att säga att kunskapsutvecklingen på

"fondornrådet" , dvs om aktieägande och aktiemarknad, om aktieägare och

ägarkoncentration, om anställda och fackföreningar i rollen som aktieägare

osv, kommit igång tio år för sent. När nu LO - en arbetsmarknadsorganisa

tion - plötsligt började intressera sig för aktieägande och kapitalmarknad så

var detta ur systemforskningssynpunkt en ytters: intressant händelse. Jag

gjorde det till min uppgift att sätta in denna händelse i ett analytiskt och

historiskt djupperspektiv - en ambition som också vann utredningens
gillande. En annan historia är, att varken utredningen eller jag själv kunde

ana att denna grundforskningsuppgift i ägarfrågan skulle bli så omfattande

och dra ut så på tiden.

När utredningen ganska plötsligt lades ned 1981 hade jag kommit igång
med arbetet på allvar. Därför blev jag mycket glad när jag året därpil fick

möjlighet att fortsätta och småningom fullfölja mitt arbete vid arbetslivscent

rum i Stockholm.

Rapportenshuvudpoänger

1) Samordningsproblemet i en mot utlandet öppen, modern ekonomi på
Sveriges nivå är -- särskilt om vi vill tillgodogöra oss nya tekniska och

organisatoriska framsteg - enormt komplicerat. Vill vi låta alla människors

kompetens lämna största möjliga bidrag till den ekonomiska utvecklingen,
talar allt för att detta sker bäst genom ett decentraliserat beslutsfattande, där

marknadsallokering spelar en mycket stor roll. Något realistiskt huvudalter
nativ till denna lösning finns inte.

2) Företaget, särskilt aktiebolaget, bör ses som en vidareutveckling av
eller komplement till marknadslösningen. I en värld med stordriftsfördelar ,

osäkerhet och teknikförändring har denna institution mejslats fram genom

några lagar och myriader av kontrakt som syftar till att nedbringa transak
tionskostnaderna och stimulera produktivitetsutvecklingen. - Fackförening

arna bör i sin tur uppfattas som försök att lösa kvardröjande samordningspro
blem (och intressekonflikter) som innehavarna av anställningskontrakten i



företagen varit missnöjda med. - Många åsiktsyttringar, som på olika sätt
kommer fram i det politiska systemet, är sedan i sin tur ett utflöde av vad
fackföreningar eller arbetsgivare är missnöjda med i arbetslivet eller på
därtill gränsande områden.

Via företaget (och hushållen!) och arbetsmarknadsorganisationerna finns
det alltså ett samband mellan marknaden och politiken. Inom nationaleko
nomin säger man ofta att "allt beror på allt" när man talar om prisernas
anpassningsrörelser när Lex. ett kortsiktigt allmänt jämviktsläge rubbas; på
precis samma sätt bör vi uppfatta (det mer långsiktiga) samspelet mellan de
olika organisationer vårt ekonomiska samordningssystem använder sig av 
marknaden, företaget, arbetsmarknadsorganisationerna och det politiska
systemet.

3) En enda normativ fixpunkt står att finna i detta vittförgrenade
samordningssystem, nämligen i det politiska systemet. Grundprincipen är
lika politiskt inflytande, en formulering som vi operationaliserar till "en
medborgare - en röst". Det ger oss en utgångspunkt för kritiska studier av
hela samordningssystemet i övrigt: var finns det punkter som hotar förverkli
gandet av principen "en medborgare - en röst"? Vi valde ut storaktieägarna
som en potentiell demokratisk riskgrupp. Vi fann det dock svårt att verifiera
störningar av den politiska demokratin genom aktioner av ägare inom denna
kategori.

4) I nästa steg skärper vi formuleringen av kraven på innebörden i
principen "en medborgare - en röst" till att gälla de allmänna kunskapsmäs
siga förutsättningarna hos den enskilde medborgaren: ju mer han eller hon
vet om hur hela det nationella - och internationella - samordningssystemet
hänger samman, desto större är sannolikheten att det politiska val som till sist
träffas blir det som leder i riktning mot just den medborgarens önskemål.
Genom att erbjuda de anställda att inta delvis nya positioner i företagen - via
t.ex. statligt subventionerat personalaktieägande - kan vi medborgare
medverka till en fördjupning av den politiska demokratin (icke av det
formella regelsystemet!); när de anställda finns med på stämman och som
fullvärdiga styrelseledamöter kan deras kontakter utvecklas med kapital
marknaden och de diskussioner om framtiden och omvärlden som alltid förs
där. För mig framstår det som alltmer orimligt - och opraktiskt! - att
miljontals anställda i produktionen i allt väsentligt står utanför den kapital
marknad där så mycket av vad som skall ske bestäms - särskilt som det står
klart för allt fler att det inte finns något realistiskt alternativ till det
decentraliserade marknadssystemet.

5) Men om inte detta kompetensargument för personalaktieägande som
en väg att vidareutveckla den politiska demokratin vinner gehör så finns det
faktiskt också ett annat som mer direkt riktar sig till de anställdas egna
intressen. Genom årtiondena har vi följt den politiska "förändringsefterfrå
gan" som utgått från de stora arbetargrupperna och förvånats över det ringa
inslaget av attacker mot och kontaktsökande med kapitalmarknaden. Denna
politik har resulterat i betydande allmänna standardstegringar, trygghetsför-
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bättringar etc men har likväl icke på något avgörande sätt förändrat inkomst
och förmögenhetsfördelningen - och klasstrukturen - i vårt samhälle.

En förklaring till detta kan vara att den bakomliggande fördelningen av
kunskaper och kompetenser inte förändrats så kraftigt i utjämnande riktning
som många trott. Om nu statsmakterna ställt resurser till förfogande för
vidareutbildning men dessa inte i anspråk tagits ens i tillnärmelsevis full
omfattning av dem de var tänkta för, borde då inte ett nästa steg i
utvecklingen av den svenska modellen vara att stimulera de anställda att
själva efterfråga mer utbildning och kompetensutveckling? Här finns fantas
tiska nya arbetsuppgifter för de fackliga organisationer som hittills haft en
sådan starkt pådrivande roll i den svenska välfärdsutvecklingen.

Men en utveckling aven sådan "efterfrågelinje" förutsätter nya och längre
fackliga förhandlingshorisonter. En hjälp i den riktningen tror jag fackliga
administrerade aktieinnehav i det egna företaget kan ge. Om dessa aktieför
värv långsiktigt kan bidra till en ytterligare utjämning av den svenska
välfärden kan det vara ett argument för subventionering. Om dessutom, till
den del de utlöser aktiviteter bland de anställda som leder till generella
kompetenshöjningar, kan bidra till att fördjupa den politiska demokratin är
det ytterligare ett argument för subventionering. Själv håller jag det inte för
otroligt att den "omruskning" av organisationsmönster och invanda tankeba
nor som skulle bli följden av att de anställda äntligen av egen kraft tog sig in i
den ofrånkomliga kapitalismens gamla katedral också skulle kunna ge ett
rejält tillskott till tillväxten i ekonomin.



"Människan är inte bara där hon går i sina skor, utan
där hennes drömmar är."

Ivar-Lo Johansson
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1 Risk och inflytande i företaget 
kapitalmarknadens funktioner i en
ekonomi av Sveriges typ

Den fundamentala innebörden av löntagarfonder är att människor som är
verksamma i företag i egenskap av arbetare eller tjänstemän - dvs. är an

ställda arbetstagare - därutöver får en roll i produktionen som kapitalinne

havare. Den rollen kan se ut på flera sätt. Man kan tänka sig att arbetsta
garna blir kapitalinnehavare enbart i det företag, där de är anställda, eller

att de låter fondkapitalet spridas i en större krets av företag. Det inflytande
som följer med kapitalinnehaven kan utövas på frivillig, individuell basis av
enskilda arbetstagare i proportion till vars och ens kapitalinsats. En annan
möjlighet är att arbetstagarna gemensamt utser någon eller några att för
olika kollektiv av anställda utöva detta inflytande. I det senare fallet kan
man tänka sig att nya kapitalinnehavarföreningar bildas som har till uppgift
att organisera arbetstagarna i deras nya roll. Men möjligheten finns också
att utnyttja de redan existerande fackliga organisationerna i detta syfte.'

Hur man än väljer att utforma och organisera arbetstagarnas nya roll som
kapitalinnehavare i företagen kommer valet att få betydelse för företagens
sätt att fungera. Vilka förändringar som kommer att inträffa (i fråga om
t. ex. valet av produktions- och investeringsplaner) beror på i vilka former
företagen drivs - som kooperativ eller som aktiebolag eller på annat sätt.

Eftersom aktiebolaget (med vanligen enskilt ägande) är den dominerande
företagsformen i Sverige kommer framställningen här att utgå ifrån det.

Syftet med detta inledande kapitel är att på grundval av nationalekono

misk teori presentera en analytisk förklaring till varför just aktiebolaget som
företagsorganisation kommit att spela en så framträdande roll i marknads
ekonomin. Vi redovisar först vissa grundläggande egenskaper hos en mo
dellvariant av marknadsekonomin, som här benämns det (helt) decentralise
rade resursfördelningssystemet. Genom att renodla vissa egenskaper hos

detta ekonomiska system och sedan stegvis närma förutsättningarna till
verkligheten hoppas vi kunna skapa viss analytisk förståelse- för mekanis
merna bakom marknadssystemet och aktiebolaget - och därmed för de
många komplicerade samband som oundvikligen aktualiseras genom olika
varianter av löntagarfonder. Vi tänker t. ex. på aktieägarnas roll i företaget
och hur den påverkar - och påverkas av - aktiernas fördelning pil olika per
soner och institutioner (ägarstrukturen): vad händer med denna ägarroll om
löntagarfonder i någon form införs')

Vårt första steg mot verkligheten blir att - efter den inledande modellge
nomgången - introducera osäkerhet och risk i modellen. Det ger oss anled
ning att presentera och diskutera vissa begrepp och aspekter, som enligt vår
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mening är centrala för en förståelse av marknadsekonomins arbetsvillkor.
En nyckelroll spelar här begreppen 'betingad marknad' och 'betingad vara',
Med deras hjälp skapar vi en modell av vad vi kallar en "perfekt försäkrad
ekonomi", där alla eventualiteter kan vägas in i avtal om köp och försäljning
på marknaden - de må gälla varor, arbets- eller kapitalinsatser.

Vi tänker oss sedan att det är förenat med kostnader att förteckna alla
dessa eventualiteter (informationskostnader) och att ingå marknadsavtal på
grundval av dem (transaktionskostnader). Gemensamt för de resurser som
utgör dessa kostnader är att de minskar osäkerheten hos konsumenter och
producenter när det gäller hur deras behov - av konsumtion, arbete och av
kastning på sitt sparande - skall tillgodoses. Genom en ömsesidig sökprocess
mellan "användare" och "tillverkare" arbetar marknadssystemet fram en
uppsättning varor och tjänster (ink!. kapitalplaceringsmöjligheter). Betrak
tar vi nu dessa varor och tjänster med utgångspunkt i föreställningen om en
perfekt försäkrad ekonomi kan vi tillskriva var och en av dem vissa "försäk
ringsegenskaper" , så till vida att de alla - på ett mer eller mindre heltäc
kande sätt - ger skydd mot olika risker. Utan att närmare gå in på hur denna
sökprocess går till konstaterar vi att de tjänster (i vid mening) som köps och
säljs i marknadssystemet kan ges en rimlig tolkning utifrån ett försäkrings
perspektiv .

På kort sikt är specifikationen given (definitionsmässigt) av de olika varor
och tjänster som framkommer i ett marknadssystem. Given är också den
s. k. riskaversion som i olika grad antas känneteckna varje människa, som
konsument och producent. Innebörden av riskaversion är att människor
uppfattar risker - t. ex. att få fel vara, bli arbetslös, förlora på en penningpla
cering - som en kostnad; denna s. k. riskkostnad kan behandlas som vilken
kostnad som helst.

Ställda inför marknadssystemets alla tjänster (som här innefattar även de
tjänster i form av skydd, kvalitet m. m. som varor levererar) med skiftande
'försäkringsegenskaper' har varje människa nu att försöka finna den uppsätt
ning av tjänster som - inom ramen för den givna inkomsten och riskaversio
nen - ger största möjliga behovstillfredsställelse. Antag nu att en människa
på en marknad finner en tjänst som innebär en betydande risk (i termer av
uteblivet skydd mot vissa händelser som är svåra att förutse) och att priset
inte är tillräckligt lågt för att kompensera för riskkostnaden. Då kan hon
skaffa sig mer information om olika faktorer av betydelse för hur stora risker
som kan aktualiseras i samband med att detta behov skall tillgodoses. Men
hon kan också genom att utforska fler delmarknader måhända finna fram till
en eller flera tjänster (varor), vilkas försäkringsegenskaper och pris stämmer
överens med hennes riskaversion. Hur mycket resurser som skall läggas ned
i informations- och transaktionskostnader och därmed undandras direkt
konsumtion - får avvägas mot värdet av den minskning i riskkostnader som
kan ernås.

Finns det nu en uppsättning tjänster som, med hänsyn till riskinnehåll och
pris, möjliggör en exakt anpassning av den efterfrågade mängden till vars
och ens inkomst och riskaversion så kan vi uppenbarligen tala om en elemen
tär (enkel) lösning på vårt allokeringsproblem under osäkerhet. Nu är det
emellertid inte säkert att den lösningen finns. Man kan tänka sig fall, där det
inte kan undvikas att den givna uppsättningen av tjänster innebär ett större



risktagande än önskat - eller ett mindre; det kan t. ex. vara fråga om odel
barheter. Frågan blir då hur en sådan ofrånkomlig "överrisk" skall bäras.

Ett sätt att förbilliga riskbärandet för den enskilde är att bära sin specifika

risk gemensamt med många andra i likartade situationer; genom en mindre
insats, som kan tolkas som ett slags osynligt pristillägg vid inköpet av ep
tjänst som inte erbjuder adekvat risktäckning, utökas risktäckningen till att
gälla vissa, angivna händelser - det är naturligtvis ingenting annat än en för
säkringspremie. Om överrisken gällde en oförutsedd händelse av mindre
vanligt slag i samband med en tjänst av mindre vanligt slag skulle transak
tionskostnaderna bli höga för att etablera en gemensam sådan lösning. Då
skulle det i stället kunna bli aktuellt att helt enkelt bjuda ut risktagandet till
lägstbjudande, dvs. till den som åtog sig att bära risken vid lägsta premie.
Skulle det likväl visa sig omöjligt att på dessa sätt förbilliga risken och den
enskilde alltså själv fick bära överrisken skulle denna utgöra ett incitament
för honom att påverka specifikationen av olika tjänster.

Ett exempel skulle kunna varai'biltjänster". Inför ett bilköp kan köparen
tänkas se en svårförutsebar risk för skador, vilket kan utlösa önskemål om
någon form av garantibevis mot en synlig eller osynlig prishöjning. De som
inte nöjer sig med det kan teckna separata försäkringar mot, säg, större ska
dor. Och de som inte heller vill ta den risken kan efterfråga eller verka för
en bil av högre kvalitet från början ("Rolls-Royce"-fallet).

Utifrån denna övergripande bild av ett marknadssystem under osäkerhet
arbetar vi oss med hjälp av bl. a. begreppen betingade varor, informations
och transaktionskostnad, riskaversion och -kostnad samt egenskaper och
dispositionsrättigheter fram till en analytisk tolkning av företaget. Denna

tolkning bygger i hög grad på föreställningen att företaget, och samspelet
mellan dess medagerande, aldrig kan förstås utan att fenomenet osäkerhet
(och risk) ges en huvudroll i analysen.

I nästa avsnitt diskuteras vad man mot denna bakgrund kan mena med
inflytande (över företagets mål och verksamhet). Hur sammanhänger infly
tandet med riskbärandet bland företagets olika parter') I verkligheten kan vi

konstatera att i den företagsform som kommit att bli den dominerande i
svenskt näringsliv, aktiebolaget, har riskkapitalinnehavarna formellt - och
reellt - ett avgörande inflytande över företagets mål och verksamhet (genom
sin rätt att utse styrelse och VD). Varför har det blivit så att just den part i
företaget som til/skjuter riskkapitalet fått sådana befogenheter? Vi söker svar
på den frågan genom att på prov tilldela andra parter i företaget -Teverantö

rer, konsumenter och anställda -liknande formella befogenheter, för att se

dan på teoriplanet diskutera stabiliteten i dessa olika varianter av ett företag.
Med stabilitet avses här förmågan hos en variant att överleva på lång sikt i
konkurrens med andra.

Så långt riskkapitalinnehavarnas roll i företaget - som en av flera medage
rande i en organisation för produktion. I den nationalekonomiska analysen

måste vi nu gå vidare och diskutera olika faktorer av betydelse för hur myck
et kapital som slussas till företagen, vilka som blir kapitalinnehavare och för
effektiviteten i kapitalallokeringen. Vi benämner de funktioner kapitalmark
naden har att fylla i dessa sammanhang "kapitalförsörjningsfunktionen" ,
"kapitalplaceringsfunktionen" resp. "allokeringsfunktionen". De tas upp i
kapitlets sista avsnitt.

3
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1.1 Ett decentraliserat resursfördelningssystem
(modell)

En fundamental utgångspunkt för hela detta arbete är det modellsystem för
resursfördelning, som karakteriseras av att alla resursfördelningsbeslut fat
tas på marknader av individuella konsumenter och producenter. Resursför
delningsbeslut är de beslut om inköp av varor och tjänster på marknaden
som människor fattar i egenskap av konsumenter. Resursfördelningsbeslut
är också de beslut människor fattar i egenskap av producenter om hur mycket
av sin arbetskraft och sitt kunnande de skall bjuda ut på arbetsmarknaden;
dessa beslut bestämmer i sin tur - jämte investerings- och kapitalplacerings
beslut - vilka varor och tjänster som bjuds ut till försäljning.

Produktionen i detta rena modellsystem äger inte rum i några företag- av
den typ som förekommer i Sverige idag. I vårt modellsystem sker produktio
nen antingen individuellt eller - i den mån flera individuella producenter
samarbetar - i form av tillfälligt bildade samarbetsorganisationer, vilkas
sammansättning och tillverkning i varje ögonblick bestäms av tillgången och
efterfrågan på olika varor och tjänster, arbetskraft och kunnande. Några sär
skilda rättsregler för exempelvis bolagsbildning finns inte. Denna renodling
av förutsättningarna motiveras av vår strävan efter en stegvis framväxande
analytisk förklaring till framför allt aktiebolagets förekomst."

1.1.1 Prissystemet som samordnare av resursfördelningsbesluten

I sina resursfördelningsbeslut vägleds människorna i detta modellsystem av
priser på varu- och arbetsmarknadens många delmarknader . Inom ramen för
sin inkomst (och förmögenhet) antas varje människa som konsument sträva
efter att finna den kombination av mängder av olika varor som - utifrån hen
nes givna önskemål och marknadspriserna - ger största möjliga tillfredsstäl
lelse ("nyttomaximering"). På liknande sätt antas varje människa i egenskap
av producent sträva efter att finna den kombination av insatser av egen ar
betskraft och andra insatsvaror , å ena sidan, och den produktion och försälj
ning, å den andra, som vid rådande priser ger största möjliga överskott av
intäkter över kostnader ("vinstmaximering")5; här betraktas produktions
tekniken och de arbetandes färdigheter som givnar.

Låt oss nu föreställa oss en modellekonomi med en från början given upp
sättning människor med sina givna önskemål som konsumenter. Produk
tionstekniken och färdigheterna som producenter betraktas likaledes som
givna. I denna modellekonomi inför vi nu en godtyckligt vald uppsättning
marknadspriser på ett antal väldefinierade varor och tjänster. och låter se
dan konsumenter och producenter fatta sina resursfördelningsbeslut utifrån
dessa priser. Eftersom priserna är godtyckligt valda är det troligt att de
mängder av varor och arbetskraft som efterfrågas på marknaderna i de flesta
fall inte stämmer överens med de mängder som bjuds ut vid dessa priser. På
somliga marknader blir den efterfrågade mängden större än den utbjudna
ett efrerfrågeöverskott. Det betyder att en del konsumenter som vill köpa
varor på dessa marknader blir utan. Utan att närmare gå in på det praktiska
förfaringssättet antar vi nu att priset på en marknad med efterfrågeöverskott
tenderar att stiga (Malinvaud, 1972, s. 138-140). Om vi nu för ett ögonblick



tänker oss att priserna på alla övriga marknader vore oförändrade, så skulle
denna prishöjning innebära att även relativpriset på denna vara stigit. Gör vi
nu det rimliga antagandet att efterfrågan på en vara är en avtagande funktion
av dess relativpris (dvs. minskar när relativpriset stiger) (ibid., s. 38), så
kommer den efterfrågade mängden på överskottsmarknaden att minska.
Samtidigt kommer efterfrågan på alla övriga marknader att öka i varierande
grad eftersom relativpriserna där sjunkit. Det kommer i sin tur att verka pris
uppdrivande på dessa marknader, vilket får sina effekter på efterfrågan där
och vidare i en komplicerad anpassningsprocess." som vi dock inte följer här.

Men det är inte bara konsumenterna på överskottsmarknaden som reage
rar på det höjda relativpriset. Gör vi antagandet att utbudet aven vara är en
växande funktion av dess pris (dvs. ökar när priset stiger) (ibid., s. 63), så
kommer prisstegringen på överskottsmarknaden att motivera producenter
na till en ökning i den utbjudna mängden. Höjningen av relativpriset innebär
samtidigt att det blivit mindre fördelaktigt för producenterna att tillverka va
ror för andra marknader, där relativpriset sjunkit.

Efterhand som priset på överskottsmarknaden stiger minskar alltså den
efterfrågade mängden och ökar den utbjudna mängden tills efterfrågeöver
skottet eliminerats. Denna marknad sägs då vara i jämvikt och priset ett jäm
viktspris ~ på denna marknad (Leftwich, 1966, s. 30-31). På somliga markna
der i vår modellekonomi kommer de godtyckligt bestämda priserna istället
att leda till utbudsöverskott, dvs den utbjudna mängden aven vara är större
än den mängd som efterfrågas vid det givna priset. Det betyder att en del
producenter som vill sälja får varor över. Priset antas då sjunka - i motsats
till vad som hände vid efterfrågeöverskottet ovan - och därmed även relativ
priset på denna marknad. En anpassningsprocess startar, som innebär att
den utbjudna mängden på denna marknad minskar samtidigt som den efter
frågade mängden ökar ända tills utbudsöverskottet eliminerats. Då upphör
prisuppgången och ett nytt jämviktspris etableras - på denna marknad.

På detta sätt kommer prisförändringar på alla marknader i vår modelleko
nomi att signalera fram förändringar i utbud och efterfrågan, förändringar
som hela tiden tenderar att driva fram en lösning, där utbud och efterfrågan
på varje marknad stämmer överens vid det rådande priset. Alla konsumen
ter och producenter är potentiellt - dvs. vid något pris - intresserade av att
köpa resp. sälja varor och arbetskraft på alla marknader. Och varje prisför
ändring på en viss marknad innebär faktiskt en samtidig förändring i relativ
priserna på alla marknader. Vi kan därför tala om ett sammanhängande sys
tem av priser, som samordnar människornas uppträdande på alla marknader
(Dorfman, 1967, s. 11-20). Denna samordning tenderar enligt våra förut
sättningar att leda fram till marknadsjämviktslösningar, som karakteriseras
av att alla som vill köpa varan eller tjänsten vid jämviktspriset kan göra det
utan att några säljare får något över eller, om man så vill, av att alla som
vill sälja varor eller arbetskraft vid jämviktspriset kan göra det utan att några
köpare blir utan.

Det kan tyckas onödigt att vi på detta ganska utförliga sätt beskriver något
så välbekant och alldagligt som att när priset stiger på en marknad så minskar
den efterfrågade - och ökar den utbjudna- mängden. Men poängen med vår
redogörelse har långt större räckvidd än denna enkla observation. Den är
att prissystemet utan någon medveten styrning förmår samordna miljontals
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individuella resursfördelningsbeslut till en totallösning med goda effektivi
tetsegenskaper vad gäller produktionen av varor och tjänster (allokeringen);
vi återkommer strax till en diskussion av betydelsen av vissa förutsättningar
för att dessa egenskaper skall vara för handen.

Men dessförinnan måste vi också ta upp en annan enligt vår mening helt
grundläggande poäng med prissystemet som samordnare av resursfördel
ningsbesluten, nämligen dess effektivitetsegenskaper vad gäller produktio
nen av information för och om den materiella produktionen. Hittills har ing
enting nämnts om de kostnader det naturligen innebär för människorna 
både som konsumenter och producenter - att dels meddela "systemet" vad
de önskar av det och vad de kan bidra med i form av arbetskraft och kun
nande, dels informera sig om vad "systemet" kan erbjuda och vilka relativa
kostnader olika konsumtionsalternativ innebär för samhällsekonomin. Vi
benämner dessa kostnader "informationskostnader," en typ av indirekta
produktionskostnader eller samordningskostnader som alltid förekommer i
ett ekonomiskt system vid sidan om tillverkningskostnaderna som vi här be
nämner direkta produktionskostnader. För vårt speciella analytiska syfte är
det motiverat att hålla isär dessa båda kostnadsslag. Men från allmän natio
nalekonomisk synpunkt finns det ingen anledning att särskilja dem. "Sorne
observers of the economic scene forget that information about potential bids
and offers and attributes of various goods is not instantly available at zero
cost to everyone.... But we must accept that information is costly, just as
the production of steel and wheat is costly" (Alchian-Allen , 1969, s. 153).

Någon exakt avgränsning av begreppet informationskostnader är knap
past möjlig och inte heller nödvändig för våra syften. Vi har endast velat in
troducera en typ av kostnader som spelar en mycket stor roll för förståelsen
av hur olika ekonomiska system fungerar. I det decentraliserade resursför
delningssystern med marknader som utgör vår modellekonomi är prissyste
met huvudsamordnare av människornas informationsarbete. Genom att
människor i olika omfattning går in - eller avstår från att gå in - som köpare
eller säljare på olika delmarknader påverkas hela tiden alla relativpriser ,
vilka i sin tur bildar nytt underlag för nya köp- och säljbeslut. Hur väl detta
informationssystem fångar upp alla konsumentönskemål och producentfär
digheter resp. hur väl det hushållar med de resurser samhället måste ägna åt
produktion av information skall vi inte fördjupa oss i här; vi får anledning
återkomma till det. Men att det är fråga om en verkligt stor samhällekono
misk kostnadspost är ställt utom tvivel: enligt en uppskattning skulle pro
duktionen av information (i vid mening) i en högt industrialiserad marknads
ekonomi som den amerikanska dra kostnader motsvarande 29 procent av
bruttonationalprodukten (Machlup, 1962, s. 362).8 Därför är det viktigt att
förstå prissystemets roll som samordnare av resursfördelningsbesluten: "We
must look at the price system as ... a mechanism for communicating infor
mation if we wish to understand its real function ... The most significant
fact about this system is the economy of knowledge with which it operates,
or how little the individual participants need to know to be able to take the
right action. In abbreviated form, by a kind of symbol, only the most essen
tiaI information is passed on, and passed on on ly to those concerned. Jt is
more than a metaphor to describe the price system as a kind of machinery
for registering change, or a system of telecommunications, which enables in-



dividual producers to watch merely the movernent of a few pointers, as an
engineer might watch the hands of a few dials, in order to adjust their activi
ties to changes of which they may never know more than is reflected in the
price rnovernent" (Hayek, 1945, s. 46-7):9

1.1.2 Allmän jämvikt

Prissystemet i vår modellekonomi har alltså vissa egenskaper som tenderar
att driva mot jämviktstillstånd på olika marknader. När alla marknader sam
tidigt karakteriseras av sådana jämviktspriser sägs ekonomin befinna sig i
allmän jämvikt.

Föreställningarna om allmän jämvikt spelar en central roll för all national
ekonomisk analys. Därför är det nödvändigt att vi här diskuterar begreppet
allmän jämvikt ganska utförligt. Det är vår tro, att även om begreppet är
nytt för många, så är dess analytiska innebörd egentligen förhållandevis klar.
Lås oss börja med att föreställa oss en värld där alla människor ~ både som
konsumenter och producenter (här ung. "leverantörer av arbetskraft och/el
ler kapital") - alltid utan kostnad är informerade om alla för dem relevanta
relativpriser. I denna idealiserade värld är föreställningen om allmän jäm
vikt närmast att betrakta som en lösning av ett matematiskt problem: om
konsumenternas nyttofunktioner (dvs. sambanden mellan vad de förbrukar
och den nytta de utvinner ur det) och producenternas produktionsfunktioner
(dvs. sambanden mellan vad de sätter in i produktionen och vad som kom
mer ut ur den) har vissa egenskaper så går det att uttrycka dessa samband i
ett ekvationssystem; om vi sedan ställer kravet att lösningen av detta ekva
tionssystem måste karakteriseras av att utbud och efterfrågan är lika stora
på alla marknader så kan vi lösa ut en uppsättning jämviktspriser. som är
förenliga med allmän jämvikt. Att en allmän-jämvikts-Iösning finns och att
den under vissa villkor är unik, dvs. att det bara finns en enda uppsättning
relativpriser som är förenlig med allmän jämvikt, kan visas rigoröst (Malin
vaud, a.a., avsnitt 5.8-9).10

Denna helt modellmässiga föreställning om allmän jämvikt kan tyckas
vara av föga hjälp i våra försök att förstå verkligheten omkring oss. I verklig
heten måste vi räkna med att det tar tid för människor att informera sig om
- och reagera på - förändringar i relativpriserna. Därför är det inte troligt
att ekonomin i verkligheten någonsin når fram till ett läge med allmän jäm
vikt. Kan föreställningen om allmän jämvikt ändå ha något värde?

Den teoretiska föreställningen om allmän jämvikt är först och främst en
föreställning om de komplicerade inbördes sambanden mellan alla markna
der i ett decentraliserat resursfördelningssystem: ändras utbud och/eller ef
terfrågan på någon av marknaderna får det verkningar i systemet i övrigt;
allmänjämviktsteorin har till uppgift att hjälpa oss följa och förstå dessa
verkningar. Det är en sak att vissa tänkta allmänjämviktslägen bildar start
och slutpunkter i analysen. Men det är självafärändringen mellan jämvikts
lägena som är intressant. inte hur väl dessa lägen avbildar verkligheten. Och
i studiet av verkningarna av t. ex. en oljeprisförändring i en marknadseko
nomi är allmänjämviktsteorin ett omistligt verktyg. Det förhållandet att vi
introducerar informationskostnader ~ och andra komplikationer - i vår mo
dellekonomi ändrar ingenting i det avseendet.
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1.1.3 Modellsystemets egenskaper - allokering och fördelning

När en modellekonomi av den typ vi här arbetar med befinner sig i allmän
jämvikt så innebär det samtidigt att alla som uppträder på marknaderna i
egenskap av nyttomaximerande konsumenter och vinstmaximerande produ
center nått fram till de köp och försäljningar de är tillfreds med. Om någon
inte hade varit tillfreds med sin position skulle han eller hon ha ändrat sina
inköp eller sin försäljning och följaktligen ha rubbat den allmänna jämvik
ten.

Innebörden av att de som uppträder på marknaderna är "tillfreds" är här
inte att alla i någon absolut mening är nöjda med vad de får ut av ekonomin
t. ex. som konsumenter. Innebörden är i stället att var och en inom ramen
för sina resurser, med relativpriserna som ledstjärna och med de personliga
konsumtionsönskemålen och producentfärdigheterna som utgångspunkt,
anser sig ha nått fram till den bästa möjliga avvägningen mellan inköpen och
försäljningen av olika varor och tjänster på marknaderna. I det läget har
ingen något att vinna på att ändra sina köp- eller säljbeslut.

Det är nu möjligt att - med vissa kompletterande antaganden - visa att
den resursfördelning (allokering) som framkommer när vår modellekonomi
befinner sig i allmän jämvikt också är samhällsekonomiskt effektiv eller opti
mal (Pareto-optimal). Det innebär att "fördelningen av resurser och produk
tionsresultat inte kan ändras utan att någon får det sämre" (Bohm, 1972, s.
16). Den strikta bevisföringen är ganska krånglig (Malinvaud a.a., kap. 4.7),
men den bakomliggande iden är egentligen inte så svår att förstå. Den går ut
på att när en människa är tillfreds med sina köp- och säljbeslut på markna
derna så måste det innebära att hon som konsument nått fram till en avväg
ning mellan olika varor och tjänster som är sådan att den "nytta" hon får av
den sist utlagda kronan är lika stor vilken vara eller tjänst hon än lägger kro
nan på; för människan som producent karakteriseras motsvarande situation
av att det bidrag till "vinsten" hon får av den sist utlagda kronan på arbets
kraft och insatsvaror är lika stor vilken av dem hon än satsar kronan på. Om
t. ex. priset på en vara A är 5 kr. och priset på en vara B är 10 kr. så innebär
den bästa möjliga avvägningen att konsumenten köper dessa varor i sådana
mängder att ytterligare en krona - eller säg en tia på vara B ger samma
"nytta" som alternativet ytterligare två enheter av vara A. Annorlunda ut
tryckt, i läget med bästa möjliga avvägning är "nyttan" av ytterligare en en
het av varje vara proportionell mot priset på varan. Det betyder samtidigt
att det s. k. bytesförhållandet mellan vara A och B i det läget måste vara
omvänt proportionellt mot priserna på varorna, dvs. om en enhet av vara B
nyttomässigt motsvarar två enheter av vara A (bytesförhållande l :2) så går
det ihop med att priset på vara B förhåller sig till priset på vara A som 2:1.
Det principiella resonemanget är detsamma för producenten som "vinst
maximerare".

Det är alltså (de givna) marknadspriserna som bestämmer vid vilket bytes
förhållande mellan ytterligare inköp av olika varor och tjänster - och därmed
vid vilken kombination av varumängder - konsumentens bästa möjliga av
vägning ligger. Men i vår modellekonomi står alla konsumenter inför samma
uppsättning relativpriser på marknaden. Följaktligen är det också en och
samma uppsättning av bytesförhållanden som anger hur alla konsumenter



finner bästa möjliga avvägning i sina konsumtionsval. Det betyder självfallet
inte att alla konsumenter väljer samma varukombination - konsumtionsöns
kemål skiftar ju mellan människor. - Det principiella resonemanget är, än

en gång, detsamma för producenterna som "vinstrnaximerare".
Därmed kan vi skönja kärnan i optimalitetsegenskaperna hos vår modell

ekonomi: alla konsumenter och producenter ställs inför - och anpassar sina
konsumtions- och produktionsbeslut till - en och samma uppsättning av
knapphetsregistrerande relativpriser. Dessa priser talar samtidigt om vid
vilka bytesförhållanden "på marginalen" mellan olika varor den bästa möj
liga avvägningen finns. När alla människor i egenskap av konsumenter och
producenter nått fram till den avvägningen eller varukombinationen (resp.
produktmixen) är det uppenbarligen omöjligt att genom ytterligare omför
delningar öka välfärden. I det optimala läget råder samtidigt allmän
jämvikt. Il

Optimalitetsegenskaperna hos vår modellekonomi vilar på ett antal hittills
outtalade förutsättningar, som nu måste redovisas: För det första förutsätts
det, att alla priser bildas på marknader med "perfekt konkurrens"; det inne
bär att "priset på en och samma vara är detsamma för alla som uppträder på
marknaden vid varje tillfälle, att varje köpare och säljare betraktar priset
som oberoende av deras egna beslut (dvs. inga monopolsituationer förelig
ger, vår anmärkn.) och räknar med att kunna köpa och sälja hur stora mäng
der som helst till det givna priset" (Malinvaud, a.a., s. 106).

För det andra förutsätts det, att vår modellekonomi inte uppvisar några
s. k. externa effekter. 12 några s. k. kollektiva varor" eller några inslag av pro
duktion med fallande styckkostnader. 14 (Bohm, a.a., s. 37).

För det tredje förutsätts det att vår modellekonomi inte besväras av några
problem av stabilitetskaraktar. Någon arbetslöshet förekommer inte, utan
alla resurser antas vara fullt utnyttjade i denna modellekonomi för alloke
ring, där ju ingen önskar ändra sina allokeringsbeslut. Någon inflation före
kommer inte heller; det är bara prisrelationerna som intresserar oss, inte
prisnivån (Malinvaud , a.a.. s. IOS). Något internationellt ekonomiskt utbyte
förekommer inte i modellekonomin.

För det fjärde förutsätts det att vår modellekonomi inte leder till sådana
skevheter i inkomstfördelningen att de utlöser krav på fördelningsmässiga
förändringar, vi bortser tills vidare från fördelningsaspekten för att kunna
renodla allokeringsaspekten.

Alla dessa förutsättningar begränsar självfallet vår modellekonomis värde
som verklighetsbeskrivning av dagens svenska ekonomi. Men det är inte hel
ler dess huvuduppgift. Den är först och främst att ge oss en nationalekono
miskt adekvat analytisk utgångspunkt för ett antal speciella problem vi vill
diskutera i samband med frågan om löntagarfonder. Vi kommer emellertid
senare att få anledning att modifiera flera av de förutsättningar vi arbetar
med i detta skede av framställningen.

Den allokering av resurser och det produktionsresultat som framkommer
i vår modellekonomi är alltså optimal i den meningen att vi inte kan ändra
pa allokeringen till nngons förmån utan att någon annan får det sämre. Så
länge vi t.ink er oss att människorna i vill' modellekonomi inte har några sär
skilda synpunkter pa hur produktionsresultatet skall fördelas är denna allo
kering genom decentraliserade resursfördelningsbeslut verkligen optimal i
alla avseenden.
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1.1.3.1 En fördelningspolitisk norm kallad löntagarfonder

Vi introducerar nu - tillfälligtvis - en särskild fördelningspolitisk norm. Vi
tänker oss denna som ett samlat uttryck för hur en majoritet bland befolk
ningen värderar olika utfall av resursallokeringen vad gäller produktionsre
sultatets fördelning på enskilda personer. Det är inte säkert att den fördel
ning som framkommer i den optimala allmänjämviktslösningen också är den
som värderas högst.

Utan att närmare beskriva produktionsresultatets tänkta fördelning i vår
modellekonomi gör vi nu ett antagande, att en "jämnare" fördelning skulle
värderas högre enligt den särskilda fördelningspolitiska norm vi introducerat.
Vi tänker oss vidare att vi specificerar en viss jämnare fördelning av produk
tionsresultatet (vid samma totalproduktion) och ställer frågan: finns det nå
gon alternativ uppsättning av relativpriser som - vid den önskade fördel
ningen av produktionsresultatet - är förenlig med allmän jämvikt vad gäller
resursallokeringen i dess helhet?

Under vissa antaganden kan man visserligen tänka sig att vår modelleko
nomi har flera olika allmänjämviktslägen (Malinvaud, a.a., s. 136), varvid
fördelningen av produktionsresultatet uppvisar olika jämnhet. Men ingen av
dessa fördelningar behöver stämma överens med den av oss specificerade
fördelningen. Om så ej är fallet måste vi räkna att denna fördelning inte är
förenlig med allmän jämvikt i modellekonomin (ibid., kap. 4.9).

Vår modellekonomi karakteriseras ju av att alla resursfördelningsbeslut
fattas på marknader med fritt bildade marknadspriser. Om det nu är omöj
ligt för modellekonomin och dess prissystem att av egen kraft åstadkomma
en fördelning av produktionsresultatet i enlighet med vår fördelningspolit
iska norm så blir frågan om det rena marknadssystemet kan kompletteras
med andra institutionella lösningar i detta syfte. Kan medborgarna - alla eller
i mindre grupper - gemensamt föranstalta om t. ex. prispåverkande åtgärder
som verkligen gör det möjligt för marknadssystemet att finna en allmänjäm
viktslösning med den önskade fördelningen av produktionsresultatet?

Hittills har ingenting sagts om verkningarna på det totala produktionsre
sultatet av att vi på detta sätt påtvingar modellekonomin en viss fördel
ningsprofil och korrigerar fram ett nytt allmänjämviktsläge. Om totalpro
duktionen skulle minska, skulle det påverka bedömningen av resursalloke
ringen i dess helhet negativt. Konflikten mellan önskemålet om en utjäm
ning av produktionsresultatets fördelning och önskemålet om största möjliga
produktion (effektivitetskravet) är omvittnad i den nationalekonomiska lit
teraturen.

Låt oss nu för ett ögonblick lämna modellekonomin för att se om frågan
om löntagarfonder kan infogas i den fördelningspolitiska problemram som
just presenterats. Vi föreställer oss att den svenska ekonomin befinner sig i
allmän jämvikt - vid full sysselsättning, stabil prisnivå och balans i utrikesbe
talningarna. Utan att närmare specificera hur produktionsresultatet fördelas
på personer, tänker vi oss att det bland betydande grupper i landet finns en
särskild fördelningspolitisk norm enligt vilken denna fördelning inte är den
bästa möjliga.

Den fördelningspolitiska norm det här gäller avser inte den slutliga fördel
ningen av produktionsresultatet. Den avser i stället något så abstrakt och



svårfångat som fördelningen av möjligheter för de anställda att i företagen på
verka beslut av betydelse för dem själva samt fördelningen av sådana inflytan
demöjligheter bland andra än de anställda ("aktieägarna"). Enligt denna
norm, vars bakgrund och innebörd redovisas utförligt i kapite12, skulle den
anställdes påverkansmöjligheter i dag vara för små, dvs. allmänjämviktslös
ningen skulle på just detta område inte ha blivit den bästa möjliga.

Förslagen till löntagarfonder utgår också från en föreställning att om de
anställda själva på visst sätt kunde bli kapitalinnehavare i företagen så skulle
ägarinflytandet kunna utjämnas.

Om detta är riktiga föreställningar så kommer uppenbarligen löntagarfon
der av viss typ att kunna leda ekonomin till en bättre position utifrån den
särskilda fördelningspolitiska norm, som här introducerats. Men den änd
rade fördelningen av påverkansmöjligheter i företagen får samtidigt verk
ningar i ekonomin i övrigt. Vilka dessa verkningar blir - och hur stora - beror
naturligtvis av hur man väljer att utforma löntagarfonderna. Hur ser det nya
allmänjämviktsläget - och produktionen och inkomstfördelningen - ut i en
värld med löntagarfonder (som kan utformas på många sätt) och hur påver
kas ekonomins effektivitetsegenskaper? Det är en av våra uppgifter att un
dersöka dessa och andra aspekter på frågan om löntagarfonder, som trots
sina ganska speciella utgångspunkter ändå lämpar sig väl för en analys ut
ifrån den allmänjämviktsteoretiska ansats vi tidigare presenterat.

Därmed avslutas diskussionen om allmänjämviktsbegreppets innebörd
samt om dess tillämplighet vid en analys av frågan om löntagarfonder.

1.1.4 "Samproduktion" i en värld utan osäkerhet

Föreställningen om löntagarfonder kan alltså ses som en speciell fördelnings
politisk norm.vad gäller fördelningen av påverkansmöjligheter i företagen
mellan arbetstagare och andra parter. De företag det här gäller är naturligt
vis företagen i Sverige idag. Men innan vi går in på dagens situation måste vi
fullfölja vårt arbete på att bygga upp den analytiska bakgrunden. Vårt nästa
steg blir därför att introducera och definiera begreppet företag i vår modelle
konomi.

Modellekonomin kännetecknas av att alla resursfördelningsbeslut fattas
på marknader av enskilda personer i egenskap av konsumenter eller produ
center. Några begränsningar av vilka varor och tjänster, arbets- och andra
produktionsfaktorinsatser som kan göras till föremål för marknadstransak
tioner finns inte. Liksom i det föregående tänker vi oss att alla människor i
systemet utan särskilda kostnader hela tiden har all information om knapp
hetsförhållandena i ekonomin, sådana dessa kommer till uttryck i relativpri
serna på marknaderna. Någon osäkerhet om marknadsläget nu - eller senare
- föreligger inte.

I denna värld har människorna olika önskemål som konsumenter och
olika färdigheter och insatsmöjligheter som producenter. Vilket värde eller
pris olika färdigheter och insatsvaror har bestäms på marknaden och beror
naturligtvis indirekt i hög grad av vilken produktion som motiveras av kon
sumtionsönskemålen. Men det beror också av tillgången på olika färdigheter
och insatsvaror.

Av betydelse för hur olika produktionsfaktorinsatser värderas på markna-

11



12

den är även den tillgängliga produktionstekniken, som här betraktas som gi
ven. Arbetsfördelning och specialisering inom produktionen står i direkt
samband med produktionstekniken.

Därmed har vi angivit två av produktionens bestämningsfaktorer: rela
tivpriserna på produkter och insatsvaror och arbetskraft samt produktions
tekniken. Till dessa fogar vi nu det redan tidigare gjorda antagandet att alla
människor i egenskap av producenter uppträder som vinstmaximerare (ny t
tornaxirnerare , se not 1:5). Det betyder för det första att varje person - på
grundval av sin perfekta information om alla tillgängliga arbeten och deras
priser (löner) - väljer det jobb (eller de jobb), som ger störst tillfredsställelse
med hänsyn till lön och arbetsinnehåll.

Vi tänker oss nu att den givna produktionstekniken är sådan att huvudde
len av de arbeten som väljs återfinns i verksamhetsformer, där många män
niskor samarbetar. Men verksamhetsformerna i denna värld utan osäkerhet
om framtiden är något annat än det vi kallar företag i Sverige i dag. Samarbe
tet i modellvärlden kallas här för en "samproduktion", som samordnas en
dast genom alla dess parters självständiga uppträdande på marknaderna.
Ingen särskild part finns som är formellt huvudansvarig för samproduktio
nen och dess finansiella status. Eftersom det inte råder någon osäkerhet om
framtiden i vår modellekonomi uppträder definitionsmässigt inga oväntade
överskott eller underskott i rörelsen. Vilken produktionsvolym samproduk
tionen skall arbeta med, och hur olika produktionsfaktorinsatser skall kom
bineras, är hela tiden en öppen fråga som fortlöpande ges sin lösning på
marknaden. "Each "cmploycc could be a separate business contraetor who
makes one long-lived contract with what would otherwise be called his em
ployer , agreeing to perform certain weil specified services in the future in
return for payment - just as a housebuilder does for his client. There would
be buyers and sellers, but no ernployers and employees. and no business
firms - just large market-places. An automobile assernbly line would be one
large market, with each person on the assembly line buying goods from the
person on his left, processing the good. and selling to the person on the right
and so on down the line until the last assembler sells the completed ear to the
seller of the ear. No ernployers, no crnployces. just independent specialists
engaged in their specialties. "(Alchian-Allen, a.a .. s. 319-320).

1.2 Modellekonomin i en värld med osäkerhet

Den modell av ett helt decentraliserat resursfördelningssystem med markna
der, som redovisades i vårt inledande avsnitt, hade som en av flera förutsätt
ningar, att "alla människor - både som konsumenter och producenter - alltid
utan kostnad är informerade om alla för dem relevanta relativpriser". Mer
allmänt karakteriserades modellekonomin som "en värld utan osäkerhet",
där "aktörerna hade full kännedom om verkningarna av sina beslut och
dessa beslut bestämde entydigt ett jämviktsläge, förutsatt att de var inbördes
konsistcnta" (Malinvaud, a.a., s. 273). Effektivitetsegenskaperna i detta
jämviktsläge måste också ses mot bakgrund av den specifika modellmässiga
förutsättningen att det inte kostar något att producera, distribuera, lagra och



använda information om knapphetsförhållandena (relativpriserna) i ekono
min. Till bilden hör även att produktionstekniken i modellsystemet förut
sätts given.

Presentationen av denna modellekonomi har haft två syften: dels att något
beskriva marknadsprissystemets tekniska egenskaper som samordnare av re
sursfördelningsbesluten i en ekonomi, dels att betona att det finns en väl
etablerad nationalekonomisk teori för hur en ekonomi av detta slag funge
rar. Dessa båda observationer förblir av grundläggande betydelse för hela
vårt fortsatta arbete. Men modellekonomin i sin hittillsvarande form bygger
alltså bl. a. på förutsättningen att det inte föreligger någon osäkerhet om
knapphetsförhållandena nu och i framtiden, och därför inga informations
kostnader. Den förutsättningen har föga med verkligheten att skaffa. I verk
ligheten i en ekonomi av Sveriges typ måste vi tvärtom räkna med att de allra
flesta - om inte alla - resursfördelningsbelsut måste fattas i situationer, där
något fullständig beslutsunderlag inte föreligger i den meningen att alla rele
vanta verkningar av beslutet kan förutsägas fullt ut. "Ingen människa kan
helt förutse framtiden" (Alchian-Allen, a.a., s. 19) - därför föreligger alltid
osäkerhet.

I detta avsnitt för vi modellekonomin ett steg närmare verkligheten genom
att lämna vår "värld utan osäkerhet" och istället börja arbeta med förutsätt
ningen att konsumenter och producenter fattar sina resursfördelningsbeslut
under osäkerhet. 15 Modellekonomins förutsättningar i övrigt - enligt under
avsnitt 1.1.3 - gäller som tidigare.

Hur påverkas då modellekonomins egenskaper vad gäller jämvikt, alloke
ring och fördelning när osäkerhet introduceras? Är det under denna förut
sättning över huvud taget möjligt för modellekonomin att nå ett läge av all
män jämvikt? Den fundamentala innebörden av osäkerhet i detta samman
hang är ju att de relativpriser som ligger till grund för resursfördelningsbeslu
ten hela tiden förändras på ett mer eller mindre oförutsebart sätt. Finns det
grundad anledning att tro att alla människor - både som konsumenter och
producenter - samtidigt väljer att utgå från samma uppsättning av relativpri
ser i sina resursfördelningsbeslut och att dessa är förenliga med samtidig
jämvikt på alla delmarknader?

Om nu ett tillstånd av allmän jämvikt ter sig svåruppnåeligt, kommer då
inte även optimalitetsegenskaperna hos modellekonomin att förändras? Kan
vi vara säkra på att den resursallokering som framkommer i ett eventuellt
jämviktsläge under osäkerhet är optimal i meningen att "fördelningen av re
surser och produktionsresultat inte kan ändras utan att någon får det sämre"
(jfr underavsnitt 1.1.3)? Och hur förändras fördelningen av produktionsre
sultatet när osäkerhet introduceras i modellen?

1.2.1 Allmän jämvikt under osäkerhet

Avsaknaden aven teori för allmän jämvikt under osäkerhet sågs länge som
en allvarlig brist inom nationalekonomin, men det skulle dröja ända till mit
ten av 1950-talet innan de första kvalificerade försöken gjordes att avhjälpa
den (Arrow-Debreu, 1954 och Debreu, 1959). "Huvudslutsatsen av den te
oretiska analysen av jämviktsrnodeller av denna typ är att det existerar ett
jämviktsläge, och att effektivitets- och välfärdsegenskaperna hos ett sådant, på
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konkurrensmarknader baserat, jämviktsläge liknar dem som gäller i fallet
utan osäkerhet" . (Johansen, 1978, s. 393)

1.2.1.1 "Betingade marknader"

Tekniken för att inkorporera osäkerhet i den traditionella allmänjämviktsa
nalysen är i korthet följande. Resursfördelningsbeslut under osäkerhet ka
rakteriseras av att man inte helt kan förutse hur olika förhållanden av bety
delse för beslutet kan komma att förändras i framtiden. Tag exempelvis ett
beslut om inköp och försäljning av bensin. Om priset på råolja om, säg. ett
år tros bli 35 dollar per fat kommer producenterna att planera sin produktion
av bensin utifrån denna speciella förutsättning. Förutses priset i stället bli 50
eller 75 dollar per fat kommer utbudet att se annorlunda ut. Bakom de olika
prisprognoserna ligger naturligtvis bl. a. olika tänkbara politiska utveck
lingsförlopp i världen. På liknande sätt kan besluten om inköp av bensin an
tas vara beroende av om vissa händelser inträffar eller inte - om krav på av
gasrening leder till fördyringar av biltransport t. ex.

Poängen med detta betraktelsesätt är att varje vara och tjänst _. eller mer
exakt, utbudet av och efterfrågan på dem - alltid betingas av olika specifika
förhållanden eller händelser ("states of nature", Malinvaud , a.a., s. 274)
som råder resp. inträffar (och förväntas komma att råda). Det finns ingen
enda utbudskurva för varan bensin utan i princip ett utbudssamband för
varje specifikt förhållande av betydelse för utbudet, som kan tänkas upp
träda. I litteraturen används ofta begreppet "contingent comrnodities" ("be
tingade varor") (ibid. s. 275 ff) som beteckning på varor som på detta sätt är
"villkorade" av olika händelser.

Marknaden för varan bensin består i denna modellekonomi av ett antal
betingade marknader ("contingency markets") för ett lika stort antal "be
tingade varor": bensin/oljepris 35, bensin/oljepris 50 etc. På delmarknaden
för bensin/oljepris 35 ingås avtal om leverans och köp av bensin mellan de
säljare och köpare som tror att 35 dollar per fat - på grund av sin speciella
bedömning av t. ex. OPEC-ländernas prispolitik - är ett oljepris att räkna
med. Andra säljare och köpare, som i stället tror att 50 dollar per fat är ett
mer sannolikt pris, träffar avtal på delmarknaden för bensin/oljepris 50 osv.
Inget hindrar för övrigt att de som tillmäter båda priserna en viss positiv san
nolikhet går in på båda delmarknaderna.

På alla dessa delmarknader tänker vi oss nu att det bildas priser, som vi
ger beteckningen "betingade priser" ("contingent prices", ibid., s. 277). Ut
ifrån (i huvudsak) samma förutsättningar och mekanismer som i vår tidigare
analys av allmän jämvikt (underavsnitt 1.1.2-3) kan man visa att det även
under osäkerhet existerar ett allmänjämviktsläge samt att modellekonomin
i detta läge har samma optimala egenskaper vad gäller allokering och fördel
ning som modellekonomin utan osäkerhet (Arrow-Debreu , a.a., Debreu ,
a.a.).

Vad som händer jämfört med den traditionella allmänjämviktsanalysen är
väsentligen att mängden priser - och marknader - utökas kraftigt så att vi
inte får ett pris - och en marknad - för varje kvalitativt väldefinierad vara,
utan istället ett antal priser - och delmarknader - för varje sådan vara, när
mare bestämt lika många priser - och delmarknader - som de specifika för-



hållanden ("states of nature") köpare och säljare kan föreställa sig. Varje
vara har helt enkelt definierats om till att vara en hel uppsättning av "beting
ade" varor (Johansen, a.a., s. 392-393) .16 "The critical assumption lies in
the existence of prices for all pairs (q(varan, förf. anm.), e("state of nature",
fört anm.) ), prices known to all agents and at which any contracts contai
ning conditionai clauses can be concluded, prices ensuring equilibrium in the
markets for all goods and doing so in each conceivable state of nature" (Ma
linvaud, a.a., s. 278).

En värld, där det är möjligt för människor - både som konsumenter och
producenter - att förutse varje tänkbart "state of nature" och att på grundval
av dels de sannolikheter de tillskriver olika" states of nature", dels de "be
tingade" priser de ger upphov till, välja konsumtions- resp. produktionspla
ner, är en värld, där osäkerheten i så hög grad absorberats av alla (plane
rade) marknadstransaktioner att det inte föreligger någon förlustrisk - eller
"vinstrisk" - för någon" ... the firm (eller vår "samproduktion") can con
clude contraers thanks to which it can immediately realise the sure and firm
valne of its producnon plan. Consequently it is not concerned with risk; it
nced on ly compare its rcturns from certain different strategics whose physi
cal consequences are partly uncertain but whosc values are determined hcrc
and now by the marker" (ibid.. s. 278-9).

Det ligger nar.. till hands att tolka den allmänjämviktslösning som defini
erats för denna modclle konomi under osäkerhet som den perfekta "[orsåk

ringslosningen". Alla producenter är fullt informerade om vad som skulle

kunna hända -utan att veta exakt vad som kommer att hända - och kan alltid
direkt på marknaden avläsa ett pris på varje eventualitet ("state of nature").
Vad är detta Olll inte en nära nog oändlig uppsättning av försäkringar med
långt specificerade försäkringsvillkor på en perfekt fungerande försäkrings
marknad?

1.2.1.2 Risk, riskaversion och riskkostnad

"Samproduktionen" i vår modellekonomi löper alltså ingen risk att råka ut
för oväntad vinst eller förlust på verksamheten - tack vare den kompletta
uppsättningen av "betingade marknader". Innebär det också att nödvändig
heten för varje konsument och producent att ta hänsyn till risk i princip är
eliminerad genom förekomsten av "betingade marknader"?

Att så inte är fallet inses lätt om vi betraktar övervägandena inför ett inköp
av bensin - för att hålla fast vid vårt speciella exempel - vid olika tänkbara
"states of nature". Vi tänker oss här att köparen/konsumenten har vissa be
stämda utgångspunkter för sitt agerande:

l. Köparen antas känna till alla tänkbara "states of nature", men vet inte
vilket som faktiskt kommer att inträffa: köparen kan endast tillskriva
olika "stares of nature" sannolikhetstal- sannolikheten för oljepris 35 är,
säg, 0,2 (20 %), för oljepris 50 0,35 etc.
2. Köparen antas eftersträva den inköpsplan för bensin, som för varje gi

ven kvantitet bensin leder till lägsta möjliga förväntade totala bensinkost
nader; dessa kostnader utgör summan av de förväntade inköpskostna
derria vid olika tänkbara "states of nature": om priset på bensin på den
"betingade marknaden" för oljepris 35 är 3:00 kr/l och köparen därvid
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bestämt sig för att efterfråga, säg, 500 I och om sannolikheten för oljepris

35 sätts till 0,2 så skulle den förväntade inköpskostnaden bli 300 kr, näm

ligen 3 x 500 x 0,2. På liknande sätt beräknas de förväntade inköpskost

naderna för andra "states of nature" och adderas till ett totalvärde som

alltså skall minimeras för varje given kvantitet bensin.

3. Köparen antas, om det finns flera inköpsplaner med samma totala för

väntade inköpskostnad. välja den inköpsplan som har den lägsta varian

sen. Variansen hos inköpsplaner med samma totala förväntade inköps

kostnad bestäms av spridningen i de väntade utfallen: ju större spridning,

desto större varians. Vad som menas med "spridningen i förväntade ut

fall" åskådliggörs lättast om vi först tänker oss en situation där det förvän

tade utfallet är ett enda och säkert (sannolikheten 1.0); i denna situation

har vi ingen spridning alls i de väntade utfallen och variansen är noll: 500

l efterfrågas till priset 3:00/1 och den totala (förväntade) inköpskostnaden

blir följaktligen 1 500:00 kr.
Men modellekonomin förutsätts arbeta under osäkerhet, dvs. med minst

två, sannolikt många fler, tänkbara "states of nature". Antag att 500 I

bensininköp avtalas till 2:75 kr/l på den "betingade marknaden" för ol

jepris 35 (med sannolikheten 0,2). medan samma person på den "beting

ade marknaden" för oljepris 45 (om krig mellan Iran och Irak) (med san

nolikhet 0,8) efterfrågar 500 l bensin till priset 3:06/1. Aven i detta fall är

den totala förväntade inköpskostnaden ca 1 500:00 men variansen är nu

större än noll.

Fortsätter vi nu att utöka mängden av tänkbara, förväntade utfall- och

tar med även "states of nature" med låg sannolikhet, men som erbjuder låga

priser - så innebär det att spridningen i de väntade utfallen ökar och därmed

variansen i den förväntade inköpskostnaden .

Ju högre variansen är i en inköpsplan. desto större är (litet förenklat)

spännvidden mellan bästa och sämsta möjliga utfall. Alldeles oberoende av

den totala förväntade inköpskostnaden representerar denna spännvidd ett

osäkerhetsmoment i planeringen. Antagandet ovan att köparen väljer den

inköpsplan som har den lägsta variansen är ett uttryck för att han - eller hon

- om möjligt vill slippa detta osäkerhetsmoment. Detta osäkerhetsmoment

består av möjligheten att det "state of nature" som faktiskt inträffar leder till

en större - eller mindre - inköpskostnad än den förväntade. Vi säger att det

föreligger en risk för avvikelse mellan förväntan och utfall (plan och verklig
het): ju större variansen i den förväntade inköpskostnaden. desto större är

denna risk.

Vad modellekonomin erbjuder människorna - både som konsumenter

och producenter - är en komplett uppsättning av "betingade marknader"

inför varje beslut om inköp. resp. utbud av arbetskraft och kapital. Det ger

människor möjlighet att alltid finna den inköpsplan (resp. plan för insatser

av arbete och kapital), som stämmer bäst överens med deras individuella in

ställning till risk, men det eliminerar inte behovet för var och en att ta ställ

ning till den (ibid., s. 279).17

Den fundamentala innebörden i vårt antagande att människor väljer den

inköpsplan som har den lägsta variansen. är uppenbarligen att man vill und

vika risk. Vi säger att människors beteende i modellekonomin karakteriseras



av s. k. riskaversion.t" Att det upplevs som en fördel (välfärdsökning) för
individen att minska sin risk, måste vi tolka så att risken faktiskt utgör en
kostnad. Ett mått på denna kostnad får vi om vi ställer frågan hur mycket
högre inköpskostnad en människa skulle vara beredd att ta på sig i utbyte
mot full säkerhet att det faktiskt blir just denna kostnad; eller, annorlunda
uttryckt, "riskkostnaden är skillnaden mellan det förväntade värdet aven
plan innehållande risk och dess värde vid full säkerhet ("säkerhets-ekviva
lenta" värdet)" (Layard-Walters, 1978, s. 360). Man kan visa att riskkostna
den är proportionell mot variansen i väntevärdet (i detta fall
inköpskostnaden).19

Det är viktigt att slå fast att när människor uppvisar riskaversion - en för
utsättning som vi skall hålla fast vid tills vidare - så är risk att uppfatta som
en kostnad, i princip jämförbar med vilken annan typ av kostnad som helst.
Lika viktigt är det att slå fast att värderingen av denna kostnad ytterst görs
av enskilda människor. Om vi definierar riskpremien som riskkostnaden i
förhållande till (i detta fall) den förväntade inköpskostnaden - och alltså får
ett mått på hur stor andel av den förväntade kostnaden en person skulle vara
beredd att öka kostnaden med för att uppnå full säkerhet - så varierar den
mellan människor dels på grund av olika riskaversion, dels på grund av skill
nader i tillgångar. I själva verket skiftar också den riskpremie en och samma
person är beredd att betala för att slippa en risk mellan olika inkomstnivåer.
Ett rimligt antagande kan t. ex. vara, att riskpremien minskar när inkomsten
("förmögenheten") blir större ("konstant relativ riskaversion") (ibid., s.
361).

1.2.2 En modifierad modellekonomi - med explicita informa
tions- och transaktionskostnader

"Teorin (för allmän jämvikt under osäkerhet, förf. anm.) är uppenbarligen
inte särskilt realistisk på nuvarande stadium" (Johansen, a.a., s. 393), men
den renodlar vissa egenskaper hos modellekonomin på ett sätt som passar
väl in i vår strävan att arbeta fram en analytisk förståelse för företagets funk
tion och framväxt. Vi tänker exempelvis på innebörden av "den perfekta för
säkringslösningen" och begreppet "risk".

I detta underavsnitt skall vi modifiera modellekonomin genom att explicit
(öppet) redovisa informations- och transaktionskostnader och sedan disku
tera deras bestämningsfaktorer. Anledningen är uppenbar för envar: i verk
ligheten kan vi endast i några få fall se motsvarigheter till modellekonomins
"betingade marknader" - och förekomsten av informations- och tran sak
tionskostnader kan hjälpa oss att förstå varför det blivit så.

Vilken innebörd man ger begreppet osäkerhet i ekonomisk analys beror
på vad det är för specifikt problem man vill studera.?" I teorin för allmän
jämvikt under osäkerhet har syftet varit att definiera ett allmänjämviktstill
stånd med vissa egenskaper. Det har då varit nödvändigt att arbeta med en
viss typ av (begränsad) osäkerhet: det förutsätts att alla människor är infor
merade om alla tänkbara "states of nature", men att ingen vet exakt vilket
"state of nature" som kommer att bli verklighet; var och en kan dock subjek
tivt tillskriva olika "states of nature" vissa sannolikheter.

Förutsättningen ter sig orealistisk i flera avseenden: för det första är det
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endast i undantagsfall en människa kan räkna med att känna till alla tänk
bara "states of nature" av betydelse för det framtida värdet av olika varor
och tjänster; för det andra ter det sig orealistiskt att människor skulle till
skriva sådana "stares of nature" specifika sannolikheter. Ofta måste vi er
känna att vi helt enkelt inte vet vad som kommer att hända på områden som
vi tror är av betydelse för vårt beslut. Och när vi tror oss veta rör det sig
många gånger egentligen bara om mer eller mindre kvalificerade gissningar.

Betyder det att den osäkerhet som karakteriserar en typisk beslutssitua
tion för en konsument eller producent i Sverige i dag är artskild från den som
kännetecknar modellekonomin? Eller är det snarare fråga om en gradskill
nad? Både i modellekonomin och i verkligheten handlar det i princip om att
så långt som möjligt förutse vilka "stares of nature" som är tänkbara och att
åsätta dem sannolikheter. I vilken grad människorna i olika (rnodellj-ekono
mier lyckas med det beror i allt väsentligt på hur stora resurser som sätts in
på att samla och tolka relevant information om olika "states of nature". I
modellekonomin representerar informationskostnaderna inget problem
(ibid.), men i verkligheten är det i de flesta fall förenat med betydande pro
blem (dvs. informationskostnader) att förutse och sannolikhetsgradera olika
"states of nature". Vi betraktar skillnaden enbart som en gradskillnad: vi
bibehåller modellekonomins principiella osäkerhetsbegrepp (med "states of
nature", som åsätts subjektiva sannolikheter), men tänker oss att det inne
håll, med vilket detta fylls (dvs. hur noggrant olika "stares of nature" kan
förutses och sannolikhetsgraderas) beror av informationskostnaderna, som
alltså nu introduceras explicit i modellekonomin.

Skillnaden mellan modellekonomin och verkligheten gäller emellertid inte
bara den öppna redovisningen av informationskostnaderna. I modellens per
fekta försäkringslösning existerar det en "betingad marknad" för varje
"state of nature" för varje vara, dvs. i princip ett nära nog oändligt antal
marknader. I verkligheten är antalet avgränsbara marknader väsentligt
mindre. Framför allt är antalet "betingade marknader" ringa. De tre bästa
exemplen är "försäkringar, lotter och aktiebörsen" (Malinvaud , a.a., s.
279). En viktig förklaring till att "betingade marknader" etablerats i så liten
utsträckning är att det är förenat med så höga kostnader att etablera markna
der för varje tänkbart "state of nature": hur skall alla köpare 'och säljare som
är intresserade av, säg, bensin/oljepris 35 finna varandra och lyckas med att
etablera ett pris på en marknad som i princip är fiktiv - några transaktioner
sker ju inte förrän. och om, oljepriset faktiskt blir 35?

Kostnaderna för att i denna mer tekniska mening etablera ("betingade")
marknader ge vi beteckningen transaktionskostnader. I modellekonomin re
dovisades inga transaktionskostnader explicit. Det förutsattes att de i varje
fall inte omöjliggjorde den perfekta försäkringslösningen. Men i verklighe
ten gör de alltså det. Därför är det nödvändigt att klart redovisa transak
tionskostnaderna, när vi i det följande söker förklara varför vissa marknader
- och marknadsavtal ("företaget") - fått det utseende de fått.

1.2.2.1 Informationskostnader och transaktionskostnader

Vi tänker oss alltså nu att människorna i vår modellekonomi - både som kon
sumenter och producenter - i sina resursfördelningsbeslut måste beakta att



det går åt resurser till att försöka förutse och specificera olika tänkbara "sta

tes of nature" av betydelse för köp- och sälj besluten samt till att åsätta dem

sannolikheter. Vi kallar dessa kostnader informationskostnader och tänker

oss att dessa bärs direkt av enskilda människor.
Hur stora resurser en människa lägger ned i informationskostnader antas

här bero av riskkostnaden (definierad s. 17): ju högre riskkostnaden är,

desto mer resurser antas en människa vara beredd att lägga ned i inforrna
tionskostnader. Riskkostnaden antas i sin tur vara en växande funktion av

dels variansen i väntevärdet (den "primära osäkerheten", se not 1:20), dels
riskaversionen.

En viktig skillnad mellan riskaversionen och variansen i väntevärdet är att

den förra är given av naturen, medan den senare kan påverkas genom att

man skaffar sig mer information om olika tänkbara "states of nature" så att
man bättre kan förutse och sannolikhetsgradera händelser av betydelse för

resursers framtida värde (och därmed för dagens köp- och säljbeslut). Vid

bedömningen av hur mycket resurser en människa skall satsa på att skaffa

sådan information är två storheter av särskilt intresse, nämligen den (risk-)

kostnadsminskning, som kan uppnås med hjälp aven "inforrnationsresurs"

(säg, arbetstimme som satsas på att skaffa information om olika tänkbara

"states of nature"), och den intaktsminskning, som måste bli resultatet av att
denna resurs inte kan användas för produktion. Den optimala avvägningen

av resursinsatsen för information skulle föreligga, när värdet av (risk-)kost

nadsminskningen på marginalen är lika stort som värdet av (alternativ-)in

täktsminskningen; resurser som därutöver sattes in på informationsarbete

skulle åstadkomma en (risk-)kostnadsminskning som i värde inte motsva

rade (alternativ-)intäktsminskningen, vilket skulle minska nettointäkten (to

talnyttan) .
Det är av största betydelse att observera att avvägningen mellan å ena si

dan insatser för att nedbringa riskkostnaden och å den andra förbigångna

inkomster (intäkter) inte nödvändigtvis resulterar i att hela riskkostnaden

elimineras. Både som konsument och producent kan en människa finna det

väl förenligt med sina intressen att stå vissa risker - om det nämligen visar
sig vara för kostsamt i termer av förlorade konsumtionsmöjligheter att redu

cera alla risker till noll eller, annorlunda uttryckt, om det "säkerhets-ekviva

lenta" värdet (priset) för behovstillfredsställeisen uppfattas som alltför högt.
I den mån denna "återstående risk" är ett utflöde av frivilliga avvägningar

hos var och en representerar den emellertid inget särskilt problem i vår ana

lys.
Vi tänker oss nu att människor utifrån dessa överväganden nått fram till

en viss beskrivning och sannolikhetsgradering av olika tänkbara "stares of

nature" av betydelse för värdet av olika varor och tjänster de vill köpa och

sälja sinsemellan. Nästa steg måste bli att köpare och säljare söker kontakt

för att - var och en utifrån sin beskrivning och sannolikhetsgradering av olika
tänkbara "states of nature" - överenskomma om ett pris. I den mån leverans

och betalning sker vid olika tidpunkt och köparen och säljaren är obekanta

finns det särskilda skäl för dem att skaffa sig information om varandra för att

minska risken att leveransen resp. betalningen inte fullgörs enligt överens
kommelse.

De resurser som läggs ned på att etablera kontakter på marknaden, för-
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handla fram ett pris och informera sig om och sannolikhetsgradera olika
"states of nature" vad gäller t. ex. köparens/säljarens förmåga arr hål/a in

gångna avtal ger vi beteckningen transaktionskostnader. Hur mycket resur
ser en människa skall lägga ned i transaktionskostnader bestäms i princip på
samma sätt som informationskostnaderna, dvs. av alternativkostnaden i
form av förbigångna intäkter i produktionsverksamhet.

Vi ger informationskostnader , transaktionskostnader och återstående
risk kostnader den gemensamma beteckningen indirekta produktionskostna

der för att markera att de resurser som läggs ned på att etablera fungerande

marknader också är att uppfatta som produktionskostnader i egentlig me
ning. Det är allokeringsteorins uppgift att belysa hur valet av allokeringsfor
mer påverkar de totala produktionskostnaderna, alltså såväl de indirekta
som de direkta produktionskostnaderna. Vilket ekonomiskt system ger
lägsta möjliga totala produktionskostnad?

1.2.2.2 Varor och tjänster definieras genom egenskaper och dispo
sitionsrättigheter

Människorna i vår modifierade modellekonomi är intresserade av att de va
ror och tjänster som kan erhållas på marknaden tillfredsställer deras behov

till lägsta möjliga totalkostnad. Dessa behov antas här vara givna för varje
enskild människa och oberoende mellan människor.

Om vi kunde tänka oss en helt experimentell situation innan en viss upp
sättning av väldefinierade varor och tjänster etablerats på marknaderna så
skulle vi kunna dela upp behoven på olika sätt utan art omedelbart knyta be

hovstilljredsstiillelsen til/ olika varor och tjänster med specifikt utseende. Män
niskors behov gäller materiella ting - näring och värme och skydd till liv och
lem - och immateriella - trygghet, omsorg och gemenskap. För att dessa be
hov skall tillfredsställas måste totaliteten av de varor och tjänster som fram

kommer uppvisa en rad egenskaper; men i vilken utsträckning olika indivi
duella tjänster skall vara bärare av olika kombinationer av dessa egenskaper
mastc bestämmas inom model/en (endogent). dvs. som ett resultat av ett
fortlöpande samspel mellan (intresserade) köpare och säljare. De egenska

per som skall bestämmas är t. ex. funktion. form. färg och kvalitet hos varor
och tjänster i konsumentledet och t. ex. arbetstid. arbetsinnehåll och arbets
miljö samt kapitalavkastning och riskinnehåll hos tjänster i producentledet.

Men varor och tjänster definieras inte enbart av sådana (i princip objektivt
mätbara) egenskaper. utan även av vilka disposuionsrauigheter som tillkom
mer innehavaren av dem. Allmänt gäller att dispositions rättigheter eller

"p rop ertv rights are the expectations a person has that his decision about the
uses of certain resources will be effective. The stronger those expectations
are upheld . . the stronge r are the property rights. Private-property rights
in goods eonsritute the exclusive rights of the owners to their goods. and only
their goods, in any way they see fit , inc!uding the right to transfer the se rights
to other people ... We ernphasize that property rights are not right> ofpro
pertv: they are rights of people to use property. " (Alchian-Allen, a.a .. s.
158). Även utformningen av dispositions rättigheterna skulle i en sådan expe
rimentell situation bestämmas inom modellen.



1.2.3 Den modifierade modellekonomin förklarad - två analy
tiska experiment

Sedan vi nu infört begreppen riskaversion, varians och riskkostnad samt in
formationskostnader och transaktionskostnader blir vårt nästa steg att för
söka visa vad som händer när vi förflyttar oss från en modellekonomi med
en komplett uppsättning av "betingade marknader" för alla varor och tjäns
ter till en värld där etablerandet av marknader alltid explicit medför kostna
der. Det är svårt att ge konkretion åt innebörden i denna förflyttning, efter
som det system vi utgår ifrån - det perfekt försäkrade modellsystemet - är
en så oerhört abstrakt företeelse. Men detta tankeexperiment har analytiska
poänger av stor betydelse för den fortsatta framställningen.

För att underlätta förståelsen av scenväxlingen genomför vi den i två steg.
I ett första steg tänker vi oss att de egenskaper och dispositionsrättigheter
som karakteriserar de varor och tjänster som framkommer vid allokeringen i
modellekonomin (med en komplett uppsättning av "betingade marknader")
utgör den givna utgångspunkten för allokeringen i det modifierade modell
systemet. Vi tänker oss att de varor och tjänster som framkommer i det se
nare systemet, när informations- och transaktionskostnader introduceras
explicit, är en delmängd av de varor och tjänster som framkommer i det
förra. Det förutsätts emellertid att det i det modifierade modellsystemet inte
framkommer några nya varor och tjänster, dvs. varor och tjänster med andra
egenskaper och dispositionsrättigheter än de i modellekonomin.

I ett andra steg tänker vi oss sedan att även egenskaper och dispositions
rättigheter ifråga om de varor som framkommer i det modifierade modell
systemet förändras. Det ger oss anledning att diskutera hur förekomsten av
informations- och transaktionskostnader påverkar också egenskaper och dis
positionsrättigheter hos olika varor och tjänster (utifrån en strävan att mini
mera de totala produktionskostnaderna). De förutsättningar som tidigare
angivits för modellekonomin utan osäkerhet (se underavsnitt 1.1.3) gäller
även här. 21

1.2.3.1 Från det perfekt försäkrade modellsystemet till ett modifi
erat system med en från början given specifikation av varor och
tjänster, I

Ett ekonomiskt system som hanterar osäkerhet genom en komplett uppsätt
ning "betingade marknader" är alltså nära nog omöjligt att konkret före
ställa sig. Men grundiden bakom det perfekt försäkrade modellsystemet kan
ändå grovt illustreras genom inspektion av enstaka marknader.

Tag t. ex. marknaden för "skydd mot regn" som skall tillfredsställa ett av
alla känt, relativt enkelt behov, att på ett vettigt sätt hantera risken att bli
blöt osv. Efterfrågan på varor och tjänster som levererar "skydd mot regn"
(i morgon, nästa månad, under sommaren etc.) beror bl. a. på vilka sanno
likheter människor tillskriver olika relevanta "states of nature" (mycket
regn, litet regn, inget regn). Vi kan tolka denna efterfrågan som ett slags
vilande, betingad efterfrågan.

Samtidigt, tänker vi oss, sätter de människor (producenter) som har, säg,
regnställ att försälja (resp. på tillverkningsprogrammet) sina sannolikheter
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för olika relevanta "states of nature", vilket i sin tur bildar underlag för ett
slags vilande, betingat utbud.

I nästa steg etablerar alla potentiella köpare och säljare med gemensamma
"stares of nature" i sina beslutsunderlag - säg, mycket regnig sommar ~ kon

takt. Genom ömsesidig budgivning fastställs ett jämviktspris på marknaden
för regnskydd under förutsättningen mycket regnig sommar. På liknande
sätt fastställs jämviktspriser på delmarknaderna för "litet regnig" resp.
"torr" sommar. Vilka relativpriserna blir på de olika delmarknaderna beror
bl. a. på vilka sannolikheter köpare och säljare tillskriver olika "stares of
nature".

Vi förutsätter nu att den förteckning av olika relevanta "stares of nature"
som potentiella köpare och säljare utgår ifrån är uttömmande, dvs. att den
ger en fullständig bild av alla möjliga framtida händelser av betydelse för
beslut att köpa resp. sälja skydd mot regn. Det gör det möjligt för varje po
tentiell köpare och säljare att - var och en utifrån sin individuella riskaver
sion och sina resurser - välja att uppträda på olika betingade marknader i
den kombination som minimerar riskkostnaden. Med andra ord, den kom
pletta uppsättningen av betingade marknader ger var och en möjlighet att
perfekt försäkra sin behovstillfredsställelse - med hänsyn till vad man för till
fället tror om framtiden.

Några faktiska marknadstransaktioner äger inte rum förrän ett betingande
"state of nature" inträder. Vilka "states of nature" som blir verklighet - och
hur dessa stämmer överens med den sannolikhetsgradering som gjorts - in
tresserar oss egentligen inte; de faktiska marknadstransaktionerna repre
senterar bara det tekniska fullföljandet av ett redan ingånget avtal.

Av stort intresse är däremot vilka egenskaper och dispositionsrättigheter

som karakteriserar de varor och tjänster som blir föremål för marknadstran
saktioner. Av grundläggande betydelse är här modellsystemets stora möjlig
heter att etablera marknader för alla tänkbara behov (skydd mot regn i mor
gon, nästa månad, till sommaren etc.) under alla tänkbara "states of nature"
(mycket regn, litet regn, inget regn etc.). Vi föreställer oss att detta skapar
goda förutsättningar för en rikt varierad uppsättning av varor och tjänster
med olika egenskaper och dispositionsrättigheter. Bara som exempel kan
nämnas tjänsten uthyrning av paraplyer på delmarknaden för skydd mot regn
i morgon vid mycket regn; eller vi kan tänka oss försäljning av varan enkla
plastparaplyer på delmarknaden för skydd mot regn nästa månad vid litet
regn; som sista exempel kan vi vidare tänka oss försäljning eller uthyrning av
regnställ på delmarknaderna för skydd mot regn under sommaren vid myc
ket regn. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Låt oss nu tänka oss att den
rikt varierade uppsättning av varor och tjänster som framkommer under mo
dellsystemets förutsättningar är given vad gäller specifikationen av egenska
per och dispositionsrättigheter. I detta läge introducerar vi explicit informa
tions- och transaktionskostnader för att studera hur detta påverkar den all
mänjämviktslösning i betingade marknader som tidigare etablerats.

Att människorna i det modifierade modellsystemet måste ta hänsyn till
informationskostnader innebär bl. a. att de inte längre kan förutse och san
nolikhetsgradera alla tänkbara, relevanta "states of nature" av betydelse för
deras regnskyddsbeslut. Exemplifieringen av vad som i det sammanhanget
kan väntas inträffa med just marknaden för skydd mot regn kan verka trivial,



men ger oss likväl möjlighet att redovisa de analytiska huvudaspekterna av
intresse.

Det förefaller rimligt att tänka sig att förekomsten av informationskostna
der tvingar människor till begränsningar av olika slag. Istället för att förutse
alla tänkbara, relevanta "states of nature" får man av kostnadsskäl begränsa
sig till ett mindre antal mindre specifika "states of nature" - ett "state of
nature" regn i stället för två, mycket resp. litet regn, t. ex. Sannolikhetsgra
deringen får naturligtvis anpassas därefter.

På grundval av dessa förändrade uppsättningar av "stares of nature'"> och
sannolikheter - skall potentiella köpare och säljare nu etablera kontakt på
marknaden. Det är här transaktionskostnaderna kommer in i bilden. För att
några betingade marknader över huvud skall komma till stånd måste både
potentiella köpare och säljare klart redovisa vilka "states of nature" de kan
tänka sig att bygga ett marknadsavtal på - samt hur man senare på ett för
båda parter godtagbart sätt skall fastställa när detta "state of nature" är för
handen.

Ju större och ju jämnare spridda de resurser är som människor lägger ned
i informationskostnader resp. transaktionskostnader , på ett behovsornr åde ,

desto mer sannolikt är det att betingade marknader kan bildas. Detta torde
gälla även omvänt.

Vi antar här att marknaden för skydd mot regn i detta avseende är av nor
mal typ, och räknar med att det finns förutsättningar för ett litet fåtal beting
ade marknader, när nämligen potentiella köpare och säljare har dels samma
"state(s) of nature" som utgångspunkt, dels har kunnat komma överens om
tolkningsvillkoren när det gäller att fastställa om detta (dessa) föreligger.
Men dessa förutsättningar är inte tillräckliga: för att en betingad marknad
skall komma till stånd måste den vara eller tjänst som blir föremål för avtal
ingå bland de från början specificerade varor och tjänster, som, enligt vår
speciella förutsättning, "nedärvts" från det perfekt försäkrade modellsyste
met. Den sistnämnda förutsättningen gör antalet möjliga betingade markna
der i det modifierade modellsystemet än mindre än det annars hade kunnat
vara.

Innebörden av att en huvuddel av de betingade marknader som bildades i
det perfekt försäkrade modellsystemet på grund av bl. a. informations- och
transaktions kostnader i det modifierade systemet över huvud taget inte kom
mer till stånd är att många potentiella köpare (och säljare) inte kan få sina
specifika behov (resp. önskemål) tillgodosedda på alla områden. Avsakna
den aven betingad marknad för skydd mot regn i morgon, där tjänsten skulle
kunna vara daguthyrning av paraplyer, får tjäna som exempel: dels innebär
det informationskostnader att från dag till dag förutse och sannolikhetsgra
dera möjligheten av regn. dels (och framför allt) innebär det transaktions
kostnader att från dag till dag överenskomma om ett pris. att avtala om hur
det skall fastställas att ett visst "state of nature" verkligen är för handen så
att överenskommelsen utlöses samt att skapa garantier för att de återlämnas
(mot stöld. slarv etc.). Ju högre dessa kostnader är i förhållande till själva
varans eller tjänstens värde. desto troligare är clet att någon betingad mark
nad inte uppstår (Alchian-Allcn. a.a .. s. 157).
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1.2.3.2 Risk, informations- och transaktionskostnader och specifi
kationen av varor och tjänster inom det modifierade modet/sys
temet, tt

I en värld med informations- och transaktionskostnader - och med den "ned
ärvda" specifikationen av varor och tjänster - måste vi räkna med att männi
skor efterhand söker anpassa sig till den nya situationen på olika sätt. På
kort sikt - så länge den givna specifikationen av varor och tjänster hildar
utgångspunkt för människors överväganden beträffande köp och försäljning
- får vi tänka oss att människor. på grundval av den gjorda bedömningarna

av olika "stares of nature". väljer att förlägga sin efterfrågan resp. sitt uthud

till de varor eller tjänster som under de givna [årutsanningarna häst tillgodo
ser deras önskemål beträffande konsumtion och produktion sam I deras risk
aversion. Man skulle t. ex. - för att återknyta till marknaden för skydd mot
regn - kunna tänka sig att delmarknaden för billiga, enkla plastparaplyer
blev ett intressant "kompromissalternativ" mellan paraplyhyrning ocb inköp
av enkla regnställ, och att denna delmarknad därför på kort sikt växte sig
större än i det perfekt försäkrade modellsystemet.

På längre sikt är emellertid specifikationen av varor och tjänster i det mo
difierade modellsystemet inte given utan föränderlig. Hur kommer då speci
fikationeri av olika varor och tjänster att anpassa sig till förekomsten av in
formations- och transaktionskostnader? Och riskaversion och riskkostria
der?

Den grundläggande egenskapen i det perfekt försäkrade modellsystemet
var ju att marknader kunde etahleras för varje tänkhart "state of nature" 
med i princip en specifik vara eller tjänst på varje marknad. En huvudegen
skap i det modifierade modellsystemet är att det kostar att etablera sådana
marknader -- och specifika varor och tjänster. Det förefaller därför rimligt
att tänka sig att specifikationen hos olika varor och tjänster anpassas på ett
sådant sätt att informations- och transaktionskostnader kan begränsas (till
en rimlig andel av varans eller tjänstens värde).

Att förutse, specificera och sannolikhetsgradera olika "stares of nature"
drar alltså resurser. I praktiken är det sällan möjligt med mer än kvalifice
rade gissningar (beträffande t. ex. möjligheten av regn i morgon, nästa
vecka, under sommaren). Ett sätt att minska informationskostnaderna kan
vara att arheta med "stares of nature" som i sig innesluter flera olika "stares
of nature": i stället för att särskilja "regn i morgon". "regn nästa vecka";
"regn under sommaren" kunde man använda "regn under det närmaste
året" som "state of nature" och sannolikhetsgradera enhart detta. De nöd
vändiga transaktionskostnaderna för att tillfredsställa behovet av skydd mot
regn skulle naturligtvis också kunna nedbringas genom att man på detta sätt
minskade antalet relevanta "states of nature". Om många potentiella köpare
funne denna variant kostnadshesparande skulle uppenbarligen en klart iakt
tagbar efterfrågan lättare kunna etableras. Samtidigt skulle efterfrågan på
många kvarvarande, "nedärvda" varor och tjänster från det perfekt försäk
rade modellsystemet försvinna. Producenterna i modellsystemet skulle få
anledning att avveckla tillverkning och försäljning av mänga varor och tjäns
ter för speciella "states of nature" för att i stället utveckla varor och tjänster
för det nya, gemensamma "state of nature" som efterfrågan nu utgår ifrån.



Den betingade vara eller tjänst som nu framkommer skall ha sådana egen
skaper att den till lägsta möjliga kostnad klarar alla de olika "states of na
ture" som tillsammans bildar underlag för efterfrågan. Vi kan se det så att
när förekomsten av riskaversion, informations- och transaktionskostnader
omöjliggör att en mängd betingade marknader bildas, så innebär det inte att
de "states of nature" man tidigare utgått ifrån försvinner, bara att de inord
nas på ett annat sätt i efterfrågan: de spelar en roll för vilka egenskaper 
eller vilken kombination av egenskaper - de varor och tjänster skall ha, som
framkommer i det modifierade modellsystemet utifrån de mer omfattande
"states of nature" som motiveras av kostnadshänsyn. På marknaden för
skydd mot regn skulle vi kunna tänka oss att detta tog sig uttryck i ett regnp
lagg som är lämpligt både för ett dagsregn ("state of nature'vregn i morgon)
och ett uthålligt regn ("state of naturevregn i sommar).

När vi konstaterar att verkligheten runt omkring oss ger ytterst få exempel
på rena, betingade marknader, bör vi alltså betänka att själva betingningarna
("states of nature") inte försvunnit. Vad som inträffat är att förekomsten av
informations- och transaktionskostnader har gjort det fördelaktigt för män
niskor att låta behov av vissa slag (t. ex. skydd mot regn) vid olika "states of
nature" tillgodoses samtidigt genom en vara eller tjänst (eller ett fåtal). Det
ter sig intuitivt som en rimlig avvägning mellan indirekta och direkta produk
tionskostnader. Istället för att helt försäkra sig mot varje tänkbart "state of
nature" har förekomsten av informations- och transaktionskostnader motiv
erat människor att välja den mindre exakta form av försäkring som det är
fråga om när en viss vara eller tjänst på en och samma gång genom en rad
olika egenskaper levererar skydd mot en rad olika "states of nature".

Därmed har vi etablerat ett samband mellan å ena sidan förekomsten av
riskaversion, informations- och transaktionskostnader och å andra sidan va
rors och tjänsters egenskaper, ett samband som kommer att spela stor roll i
den fortsatta framställningen. Innebörden i detta är att de egenskaper olika
varor och tjänster har måste anses formade utifrån människors övervägan
den med hänsyn till såväl riskaversion som informations- och transaktions
kostnader. Detsamma gäller själva formen för överenskommelser på mark
naden: så t. ex. ter det sig på många sätt praktiskt att låta en affärsöverens
kommelse och tillhörande leverans ske samtidigt (som vid en kontantaffär)
- utan komplicerande villkor rörande olika utlösande "states of nature" 
helt enkelt därför att det minskar transaktionskostnaderna.

1.2.4 "Samproduktion" i den modifierade modellekonomin

I en värld med osäkerhet, där människor - både som konsumenter och pro
ducenter - karakteriseras av riskaversion, och där informations- och tran sak
tionskostnader uppträder som explicita kostnader för den enskilde, bestäms
inom modellen både hur många marknader som kan etableras och vilka
egenskaper de varor och tjänster skall ha, för vilka marknader etableras. I
vårt exempel ovan illustrerades detta med utgångspunkt i ett enkelt behov
('"skydd mot regn"), som transformerades till varor med olika egenskaper.

Den fundamentala innebörden i denna transformation eller "produktbes
tämningsprocess.. är densamma för alla behov och önskemål. Eftersom syftet
med detta inledande kapitel är att presentera en analytisk förklaring till företa-
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get skall vi nu kort rekapitulera processen ifråga om (tjänsten) arbete och
(tjänsten) kapital. Hur kan förekomsten av informations- och transaktions
kostnader tänkas påverka specifikationen av dessa tjänster? Och hur kan
den framkommande specifikationen tänkas påverka valet av organisations
form?

Iunderavsnitt 1.1.2 gavs en bild av företaget i en tänkt värld utan osäker
het. Det centrala var här att företaget inte utgjorde någon allokeringsmässigt
specifik enhet i det decentraliserade resursfördelningssystemet. Företaget
var att betrakta snarast som en arbetsplats, där all samordning - även den
interna mellan de anställda inbördes - fortlöpande utgår från marknadspriser
(Arrow, 1974, s. 34-35); vi valde därför att karakterisera verksamheten med
en annan term, "samproduktion".

Någon bild av "samproduktionen" i vårt modellsystem med osäkerhet 
det perfekt försäkrade modellsystemet - har inte givits. Vi får tänka oss att
denna här är uppbyggd av ett mycket stort antal betingade avtal mellan dess
många olika kontrahenter. Så t. ex. har var och en som levererar arbete ett
flertal avtal med "samproduktionen" (dvs. i princip med alla övriga, som
bildar "samproduktionen"), avtal som förtecknar och tar hänsyn till olika
tänkbara "states of nature" av betydelse. Från dag till dag, eller vecka till
vecka, eller månad till månad ingår producenter avtal om ekonomisk ersätt
ning (lön) med andra medverkande i "samproduktionen". Hur stor lön som
skall betalas kan göras beroende av olika tänkbara "states of nature" vad
gäller storleken på överskottet (underskottet) i verksamheten (som alltså
omedelbart kommer till uttryck i lönen), vilka arbetsuppgifter som faktiskt
kommer att utföras eller vilken timarbetsinsats som faktiskt kommer att gö
ras etc.

På liknande sätt får vi tänka oss att de som levererar kapital till "sampro
duktionen" träffar ett antal överenskommelser vad gäller ersättningsränta
och amorteringar. Hur stor ränta som skall betalas kan göras beroende av
olika tänkbara "states of nature" av betydelse, storleken på intäkter och
kostnader i verksamheten; på liknande sätt kan överenskommelser träffas
om amorteringstakten.

Sammanfattningsvis kan alla som vill uppträda på arbetsmarknaden resp.
kapitalmarknaden i någon eller några "samproduktioner" finna betingade
marknader som ger dem möjlighet att välja just den arbetsinsats resp. kapi
talinsats, som tillfredsställer deras riskaversion. "Samproduktionen" är fort
farande en "öppen" marknadslösning.

1.2.4.1 Specifikationen av tjänsten"arbetsinsats"

Förekomsten av informations- och transaktions kostnader gör det omöjligt att
etablera alla de betingade marknader för arbetsinsatser som förekommer i
modd/systemet. Här kunde ju alla som önskade arbete från dag till dag (eller
vecka till vecka etc.) träffa avtal med andra om organiserat samarbete, var
vid ett mycket stort antal tänkbara "states of nature" - t. ex. vilken arbets
uppgift som faktiskt utförts, hur många timmar som faktiskt presterats,
olycksfall i arbetet - kunde ligga till grund för avtal. Inträffade och förut
sedda förändringar på relevanta marknader skulle naturligtvis påverka
"samproduktionens" omfattning och inriktning - och efterfrågan på arbets-



kraft. Vi föreställer oss denna anpassningsprocess som en kontinuerligt på
gående process, där alla som önskar finner arbete i någon "samproduktion".

I det modifierade modellsystemet är det däremot omöjligt att etablera ett
obegränsat antal betingade marknader. Informationskostnaderna när det
gäller att försöka förutse och sannolikhetsgradera olika "states of nature"
tvingar arbetande människor att i sitt sökande efter arbete utgå ifrån "states
of nature" med mer vidsträckt innehåll: i stället för att låta (slut-)lönen bli
direkt beroende aven rad särskilda utfall i fråga om faktiska utförda arbets
uppgifter, arbetad tid, inträffade olycksfall etc. blir det nödvändigt att skapa
en bredare bas för avtalen om arbetsinsatser, innefattande ett flertal tänk
bara arbetsuppgifter, en i förväg avtalad arbetsinsats plus/minus, säg, 5 pro
cent, samt vissa tänkbara olycksfall - samtidigt. Transaktionskostnaderna
verkar i samma riktning: genom att antalet betingade marknader, där
"samproduktioner" förekommer, blir mindre, kan kostnaderna för kontakt
etablering och löneförhandlingar nedbringas. Samtidigt innebär den bredare
basen för avtalen att det blir billigare att i efterhand fastställa vilket "state
of nature" som skall anses vara för handen. Vidare blir transaktionskostna
derna lägre, ju längre tid avtalet om arbetsinsatser gäller (Alchian-Allen,
a. a., s. 319).22

Utifrån sådana överväganden växer specifikationer fram av tjänsten "ar
betsinsats" i olika "samproduktioner". Vilka egenskaper den får i termer av
arbetsuppgifter - med åtföljande risker för olycksfall - och arbetstid och
vilka dispositionsrättigheter den därutöver ger andra medverkande inom
"samproduktionen" när det gäller att vid tillfälle föreskriva olika arbetsupp
gifter, ändrad arbetstid och annat bestäms inom modellen. Riskaversionen
hos de arbetssökande människorna - och hos "samproduktionens" övriga
kontrahenter - spelar därvid en viktig roll. Innebörden av att det modifi
erade modellsystemet karakteriseras av informations- och transaktionskost
nader, som omöjliggör den "perfekta försäkringslösningen" med en kom
plett uppsättning betingade marknader, är inte att behovet av riskreduce
rande marknadslösningar minskat, utan att kostnaderna för att tillfredsställa
de behoven ökat, vilket tvingar fram andra, grövre marknadslösningar 
t. ex. avtal om arbetsinsatser, som innefattar eller förutser en hel rad olika
"states of nature" i ett och samma avtal. Litet längre fram skall effektivitets
egenskaperna i denna modellvariant kort diskuteras.

Mot varje sålunda framkommen specifikation av tjänsten "arbetsinsats"
svarar ett på marknaden bestämt pris (lön). På grund av osäkerheten om
framtiden kan andra medverkande i samproduktionen inte garantera att
denna lön också blir den som faktiskt kommer att utbetalas; i vilken utsträck
ning så skall ske kan göras beroende av resultaten av verksamheten: även
här finns alltså en risk - och ett risktagande - inbyggt i anställningsavtalet,
ett risktagande som kommer till uttryck som en (implicit) riskpremie i den
överenskomna lönen.

1.2.4.2 Specifikationen av tjänsten"kapitalinsats"

De överväganden och den process, varigenom man i det modifierade mo
dellsystemet når fram till en specifikation av tjänsten "kapitalinsats", är fun
damentalt sett densamma som för tjänsten "arbetsinsats". Också när det gäl-
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ler kapitalallokeringen har informations- och transaktionskostnaderna
omöjliggjort en komplett uppsättning av betingade marknader, där ett myc
ket stort antal "stares of nature" ligger till grund för ett lika stort antal över
enskommelser om kapitalinsatser. Dessa "stares of nature" kan vara förhål
landen av betydelse för möjligheterna att i en viss "samproduktion" förränta
och återbetala en kapitalinsats; så t. ex. spelar självfallet olika bedömningar
av prisutvecklingen på olja, skogsråvara, elkraft etc. stor roll för vilka kapi
talinsatser, som kan materialiseras via marknaden i "samproduktioner" på
olika områden.

Vi ser framför oss en värld, där varje "samproduktion" får sin kapitalför
sörjning genom ett stort antal (mindre) kapitalinsatser, differentierade med
hänsyn till löptid, ränta och återbetalningsvillkor utifrån dels de "stares of
nature" som potentiella långivare och låntagare ('"samproduktioner") ge
mensamt kunnat lägga till grund för överenskommelser om kapitalinsatser.
dels den riskaversion och de tidspreferenser som bestämmer förräntnings
anspråken på alla dess delmarknader.

Men förekomsten av informations- och transaktionskostnader kan väntas
omöjliggöra en sådan långtgående differentiering av kapitalinsatserna j

marknadsorganiserad samproduktion. Kostnaderna för enskilda personer
för att försöka förutse och sannolikhetsgradera olika "stares of nature" av
betydelse för produktionssamarbetets framtid och kostnaderna därutöver
(för både fristående personer och medverkande i "samproduktioner") att
etablera kontakt och träffa överenskommelser på en marknad m. m. tend
erar att driva fram andra specifikationer av tjänsten "kapitalinsats" än mo
dellsystemets. Enskilda personer kan minska informationskostnaderna i
samhand med sin kapitalinsats genom att lägga en enklare. mer översiktlig
bedömning av verksamheten i en "samproduktion" till grund för sina utlå
ningsbeslut. Den osäkerhet som därigenom introduceras i specifikationen
utlöser en riskkostnad , som får betydelse för den ränta (ink!. riskpremie) och
de amorteringsvillkor , som blir gällande på denna delmarknad. Genom att
hasen av "stares of nature" breddas kan även transaktionskostnaderna ned
bringas: ju flera som kan acceptera en sådan specifikation. desto fler blir det
som delar på kostnaderna för att etablera och driva denna delmarknad. de
lägre transaktionskostnaderna gör vidare redan etablerade delmarknader
attraktiva jämfört med perspektivet att etablera nya.

Vi tänker oss nu att den typiska "samproduktionen" i vårt modifierade
modellsystem för sina rörelse- och långsiktiga investeringshehov behöver
disponera kapital av såväl kortfristig och medelfristig (högst fem år) som
långfristig karaktär. Ju längre tid de medverkande i en "samproduktion' öns

kar disponera en kapitalinsats, desto svårare torde det vara [or potentiella

långivare att få fram underlag för en bedömning av möjligheterna attforrårua

och få återbetalning av gjorda kapitalinsatser. Riskkostnaderna: och därmed
de potentiella informations- och transaktionskostnaderna- kan ditrior antas

växa med löptiden på kapitalinsatsen.

Frågan är nu om kapitalkostnaderna i en produktionsverksamhet kan ned
bringas genom ytterligare förändringar i specifikationerna av tjänsten "kapi
talinsats". Antag att kreditbehoven (inkl. behovet av kassa och kundkredi
ter etc.) är normalfördelade med hänsyn till löptiden. Huvuddelen al kapi
talbehoven skulle då gälla kort- och medelfrisngt kapital. och intresset för



kapitalkostnadssänkande åtgärder inriktas på sådana kapitalinsatser. Låt oss
t. ex. tänka oss att specifikationen av de "stares of nature" som ligger till

grund för transaktionerna på delmarknaderna för kort- och medelfrisngt ka

pital utökades med ett begränsat antal "states of nature" som på ett påtagligt
sätt - positivt eller negativt - kunde antas komma att påverka möjligheterna
att förränta gjorda kapitalinsatser utan att någon motsvarande justering

(uppåt) ägde rum i marknadsräntan. De som satsade kort- och medelfristigt
kapital skulle ställas inför en större risk, men deras riskersättning skulle allt

så inte höjas: förklaringen är naturligtvis. att risken istället skulle bäras på
annat håll i "samproduktionen" - om de som satsar kort- och medelfrisngt

kapital kan övertygas om att de kan räkna med att deras större risk täcks av
andra kapitalinsatser borde detta vara möjligt.

Fortsätter vi nu att på detta sätt utöka mängden av "states of nature" som

ligger till grund för kapitalinsatser av kort och medelfristig natur hamnar vi
till sist i en så vidsträckt mängd av "stares of natures att det i praktiken är

fråga om en garanti till dem som gör kapitalinsatsen: vad som än händer kan
de räkna med att få överenskornmen ränta och återbetalning. När osäkerhe
ten i s,'; hög grad är undanröjd är informationsbehovet litet och transaktions
kostnaderna begränsade. Därmed borde kostnaderna för finansiering med
kort- och medelfristigt kapital kunna nedbringas avsevärt.

För att fä hjälp att bära de risker som olika medagerande i "samproduktio
nen" tagit på sig gentemot kapitalinsatser av kort- och medelfristig natur tän
ker vi oss nu att man "flyttar över" alla relevanta "stares of nature" från
dessa delmarknader till en särskild delmarknad [or riskborande. Men här är
det inte fråga OTll att lämna någon garanti. Här innebär specifikationen att
vad som än händer så kan ersättningen för riskbäraridet inte bestämmas i
förväg, Till grund för överenskommelser på denna delmarknad ligger ju en
nära nog oändlig mängd av tänkbara "stares of nature"; för att understryka
den speciella riskbårarkaraktären hos denna delmarknad tänker vi oss att

det kapital som ställs till förfogande i princip inre är återbetalningspliktigt
(utan har evigt lång löptid).

Osäkerheten för dem som satsar kapital på denria del marknad är uppen
barligen stor. Innebörden av att en nära nog oändlig mängd av "states of
nature" ligger till grund för avtalen på clenna marknad är att de som ingår
dessa måste vara beredda på att allt som kan komma att hända av betydelse
för företagets resultatutveckling också kommer att påverka deras möjlighe
ter att få ersättning för sitt risk bärande . En marknad för kapitalinsatser av
denna typ är verkligen en betingad marknad (Malinvaud , a.a .. s. 279).

Vi tänker oss nu i ett första steg att de människor som ställs inför möjlighe
ten att satsa kapital på denna delmarknad utgår ifrån vad de redan känner
till om produktionsförutsättningar och vinstmöjligheter på olika områden.
Inga särskilda kostnader läggs ned på att försöka förutse och sannolikhets
gradera olika tänkbara "stares of nature" av betydelse för olika "sampro
duktioners" förmåga att förränta sådant kapital. Då måste osäkerheten, och
därmed även riskerna vid kapitalplaceringar på denna delmarknad. vara
stor. Potentiella placerare kommer att begära mycket hög avkastning på sitt
kapital för att få ersättning för sitt stora riskbärande ( dvs. sina höga riskkost
nader). De medverkande i en "samproduktion" kan visserligen räkna med
en betydande handlingsfrihet när det gäller användningen av dessa kapitulin-
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satser, men kostnaderna för att få disponera medlen (dvs. förräntningsan
språken) höjs i motsvarande mån. Om endast ett fåtal producenter tror sig
om att klara dessa förräntningsanspråk och endast ett mindre antal personer
visar sig beredda att satsa kapital på denna risknivå (trots den höga risker
sättningen) så blir resursflödet till denna delmarknad litet. Eftersom möjlig
heterna att låna in kort- och medelfristigt kapital är starkt beroende av "sam
produktionens" tillgång på riskbärande kapital, kommer ett begränsat till
flöde av riskbärande kapital att försämra möjligheterna till marknadsorgani
serad samproduktion över huvud taget.

Genom att lägga ned tid och arbete på att få fram mer information om
olika "samproduktioners" marknader och de medagerandes kompetens kan
enskilda kapitalplacerare nedbringa sina riskkostnader inför riskbärande ka
pitalplaceringar. Då skulle anspråken på riskersättning - och därmed för
räntningsanspråken på företagen - minska och delmarknaden för riskbä
rande kapital skulle kunna bli större.

Men osäkerheten inför placeringsbesluten gäller inte bara yttre händelser
av betydelse för "samproduktionens" framtida resultatutveckling, s. k. af
färsrisker. Den gäller också i högsta grad valen av produktions- och investe
ringsplaner, som representerar företagsinrerna risker av olika slag. Den osä
kerheten kan reduceras något genom bättre kunskaper om de medverkandes
kompetens. Men de som skulle kunna satsa riskbärande kapital i olika
"samproduktioner" har inga som helst garantier för att dessa planer ges ett
för dem bedömbart och acceptabelt riskinnehåll. Att ytterligare resurser
läggs ned på informationsinhämtning framstår därför inte som något tillräck
ligt villkor för att delmarknaden för riskbärande kapital skall kunna växa sig
stor.

Ett sätt att reducera riskinnehållet i den långsiktiga, riskbärande kapitalin
satsen i olika företag vore att reducera den mängd av tänkbara "states of na
ture" som ligger till grund för avtalen på denna marknad. Vissa yttre händel
ser - t. ex. en snabb prisökning på råolja inom 18 månader - skulle i princip
kunna överflyttas till delmarknaden för insatser av medelfristigt kapital; in
nebörden härav skulle då vara att om en sådan prisutveckling faktiskt kom
till stånd så skulle dess verkningar tillåtas slå igenom på företagets ränte- och
eller amorteringsbetalningar , men inte påverka förräntningen av det riskbä
rande kapitalet. Det är möjligt, men inte säkert, att en sådan omfördelning
av "states of natures" på olika kapitalinsatser skulle kunna sänka företagets
finansiella kostnader.

Ett annat, mer verkningsfullt, sätt att reducera riskinnehållet i den lång
siktiga, riskbärande kapitalinsatsen skulle kunna vara att i stället komplet
tera den nästan oändliga mängden av "stares of nature" med ett "state of
nature" av följande innebörd. Vi tänker oss att de övriga medagerande i
"samproduktionen" av dem som satsar riskbärande kapital bedöms ha valt
(eller ha för avsikt att välja) en produktions- och investeringsplan, vars ris
kinne håll och utformning i övrigt är sådan att det förväntade utfallet av ett
flertal potentiella placerare bedöms som otillräckligt för att klara marknads
mässiga riskersättningsanspråk. Då skall placerarna ha rätt att begära och
få sådana ändringar i produktions- och investeringsplanen genomförda. att
överensstämmelse uppnås mellan å ena sidan förväntat utfall och riskinne
håll och å andra sidan förräntnings- och riskersättningsanspråk.



Hur långtgående en sådan rätt skulle behöva vara och vilka formella ut
tryck den skulle ta sig skulle -- i vår öppna specifikationsprocess - variera
från produktionsområde (bransch) till produktionsområde med hänsyn till

bl. a överblickbarbeten i produktion och marknadsförutsättningar. Ju svå
rare det är för dem som satsar kapital att bilda sig en uppfattning om vilka
risker, som är förknippade med olika produktions- och investerrngsplaner ,
desto större ter sig behovet av formella rättigheter för att man verkligen skall
kunna välja ett kompenserande eller "önskat" riskinnehåll i produktions
och investeringsplanerna.

Övriga medverkande i "samproduktionen" ser sådana rättigheter som en
inskränkning i handlingsfriheten vid valet av verksamhetsplaner. Alternati

vet -- med större handlingsfrihet - är högre finansieringskostnader. p. g. a.
större riskinnehåll och/eller högre informationskostnader för potentiella ka
pitalägare. Här finns en viktig fråga om vad som är en lämplig fördelning av
informationskostnaderna mellan de medverkande i "samproduktionen" och
potentiella kapitalplacerare. Samtidigt gäller att ju mer de förra vet om ris
kinnehållet i verksamhetsplanen jämfört med kapitalplacerarna. desto svå
rare blir det för de sistnämnda att bedöma situationen - här finns en gräns

för hur långt specialiseringen i syfte att nedbringa informationskostnaderna
kan gå. Rätten för de potentiella kapitalplacerarna att utöva ett (avgörande)
inflytande på "samproduktionens" verksamhetsplaner spelar en betydande
roll för var den gränsen skall dras.

Den analytiska innebörden i detta avvägningsproblem kan illustreras ge
nom det försäkringsteoretiska fenomen som kallas "moral hazard". Låt oss

betrakta olika medverkande i en "samproduktion" (exklusive potentiella
placerare i långsiktigt, riskbärande kapital) som försäkringstagaren och ka
pitalplacerarna som försäkringsgivaren (riskbäraren). De förras utbetalning
av riskersättning till kapitalplacerarna är att betrakta som försäkringspre
mier. Ju större dessa är desto större risker är riskbäraren i princip beredda
att ta. Problemet är bara att de aldrig kan veta om försäkringstagaren verkli
gen tar enbart de risker som försäkringspremien kan anses täcka, eller om
de tar risker därutöver, som riskbärarna alltså inte får täckta. Hur skall risk
bärarna (försäkringsgivaren) ens i efterhand kunna avgöra i vilken utsträck

ning det konstaterade utfallet berodde på genuina risker resp. på vissa med
agerandes (medvetna) val av riskinnehåll? (Arrow, 1974, s. 34-5). Informa
tionskostnaderna gör det ju omöjligt för riskbärarna att vara fullt informe
rade vare sig om vilket "state of nature" som blivit verklighet eller om före
tagsledningens tolkningar av och reaktion på detta (Layard- Walters, a. a.,
s. 382 ff). Försäkringsbolagens metod för att komma tillrätta med de pro
blem som skapas av "moral hazard" är bl. a. självrisk. Skulle man inte
kunna tolka en rätt för kapitalriskbärarna att t. ex. fastställa vissa löner med
olika bonusvarianter, samt att avsätta VD, som en motsvarighet till självrisk

av det slag som tillämpas inom sakförsäkringsområdet?
Fenomenet "moral hazard" är ännu en betydelsefull aspekt på frågan hur

en stabil specifikation av tjänsten "kapitalinsats" i en "samproduktion" kan
tänkas se ut i vårt modifierade modellsystem. Närbesläktat är problemet
med s. k. "adverse selection". Även här är grundproblemet att riskbärarna
(försäkringsgivaren) inte vet tillräckligt om vilka risker de olika försäkrings
tagarna ("samproduktionerna") löper. De försäkringstagare som vet med
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sig att deras verksamhetsplan representerar ett högt risktagande kommer att

uppfatta den givna marknadsriskpremien som relativt billig, medan företag

med ett lågt risktagande har motsatt uppfattning, Men riskbärarna kan inte
i förväg sortera ut hög-riskverksamheter från låg-riskverksamheter. Resulta
ten måste bli att utfallet blir sämre än väntat för riskbärarna (försäkringsgi

varen) i hög-riskverksamheter , som nästa gång måste höja försäkringspremi

erna (riskersättningskraven), vilket i sin tur ställer ytterligare ett antal låg

risktagande verksamheter utan försäkring, Problemet med "adverse selec

tion" är dock av begränsad räckvidd i vårt modifierade modellsystern. där de

delmarknader för långsiktiga, riskbärande kapitalinsatser som bildas tänkes

vara väl anpassade till risktagandet i olika (typer av) "sar-produktioner".
(Layard-Walters, a. a., s. 386---7).

1.2.4.3 Hela "samproduktionen" specificerad

Med utgångspunkt i förutsättningarna au resursfördelningsbesluten rattas

under osäkerhet, att människor både som konsumenter och producenter -

karakteriseras av riskaversion och att denna riskaversion kommer till perfekt

uttryck på ett nära nog oändligt antal betingade marknader för olika varor

och tjänster i vårt valda modellsystern. har vi introducerat informations- och

transaktionskostnader för att undersöka hur dessa kan tänkas påverka den

slutliga specifikationen - i termer av egenskaper och dispositionsrättigheter

- av dessa varor och tjänster. Sedan specifikationsprocessen nu analyserats
först på varumarknaden, och därefter på arbets- och kapitalmarknaden, är

alla potentiella medagerandeavtal i "samproduktionen" förtecknade.
En huvudslutsats är att förekomsten av informations- och transaktions

kostnader gör det omöjligt för det modifierade modellsystemet att bära upp

en komplett uppsättning av betingade marknader. Det alternativ som växer

fram kännetecknas av att varor och tjänster får sina egenskaper och disposi

tionsrättigheter bestämda utifrån olika "stares of nature" av betydelse för

bedömningen av varans eller tjänstens förmåga att fylla vissa funktioner.
Tag först avtalet om arbetsinsatser. Ju flera olika. tänkbara "stares of na

ture" vad gäller verksamhetens framtida utveckling, arbetsmiljö etc. som in

ryms i avtalet desto större blir osäkerheten och risken i avtalet. Genom att

lägga ned arbete på att skaffa sig kunskap om faktorer av betydelse för om

dessa tänkbara "stares of nature" kommer att inträffa kan "samproducen
ten" nedbringa sina riskkostnader. Hur stora sådana informationskostnader
som är motiverade bestäms av värdet av förbigångna inkomster i förhållande

till värdet av att riskkostnaderna minskar. Men det är också möjligt att
"samproducenten" är beredd att acceptera en större risk - om bara avtalet

innefattar en tillräcklig riskersättning.
Ju mer specifika "states of nature" - t. ex. i fråga om efterfrågeutveck

lingen - "sarnproducenten" vill skall ligga till grund för avtalet. desto lägre
blir riskkostnaden. Men då ökar i stället kostnaderna för att finna personer

som är intresserade av att medverka i "samproduktion" på dessa villkor. Om

dessa transaktionskostnader blir mycket höga, är det ett argument för att

söka en annan, bredare specifikation av avtalet. Metoder för att nedbringa

transaktionskostnaderna är att välja standardiserade avtal och/eller avtal
med lång löptid. 22



Vad gäller tjänsten "kapitalinsats" kan vi tänka oss att denna specificeras
längs en glidande skala från kapitalinsatser som vilar på inget eller ett fåtal
tänkbara "states of nature" för sitt utfall till kapitalinsatser som vilar på en
mycket stor mängd tänkbara "states of nature" för sitt utfall (långsiktigt,
riskbärande kapital). Men det är möjligt att summan av risk-, informations
och transaktionskostnader för potentiella kapitalplacerare - och därmed fi
nansieringskostnaderna för "samproduktionen" - minimeras genom en spe
cifikation som innebär att en stor marknad etableras för kapitalinsatser med
litet riskinnehåll (amorteringspliktiga lån med fast ränta) med låga informa
tions- och transaktionskostnader samtidigt som en mindre marknad bildas
för kapitalinsatser med mycket stort riskinnehåll (amorteringsfria lån med
rörlig ränta (utdelning». De höga risk- och informationskostnaderna för ka
pitalinsatser av denna typ kan reduceras genom att kapitalinnehavarna ges
rätt att på olika sätt påverka faktorer av betydelse för riskinnehållet i verksam
heten t. ex. rätten av direkt bestämma valet av produktions- och investe
ringsplaner, eller att göra det indirekt genom en rätt att välja en särskild
samordnare (VD) i "samproduktionen". I det ögonblick detta sker har emel
lertid "samproduktionen" ändrat karaktär och övergått till att bli vad vi nor
malt menar med ett företag.

Den "samproduktion" som utifrån dessa aspekter fått sina medagerande
avtal specificerade, är fortfarande en öppen marknadslösning i den me
ningen att de tänkta specifikationerna till ingen del är lagstiftade genom en
statsmakt. Vi tänker oss att specifikationerna växer fram i ett samspel mellan
"samproduktionens" alla medagerande - på marknaden; samtidigt finns ett
ömsesidigt beroende mellan de medagerande inom "samproduktionen".

Detta ömsesidiga beroende kommer också till uttryck i företagets organi
sation. De specifikationer av framför allt arbetsinsats-avtal och kapitalinsats
avtal som växer fram spelar stor roll för hur verksamheten kan organiseras i
"samproduktionen". Omvänt spelar valet av organisation av verksamheten
roll för vilka specifikationer av dessa avtal som är intressanta. Men genom
att ta upp dessa aspekter har vi egentligen föregripit nästa steg i analysen
(avsnitt 1.3). Den organisationsprincip som gäller för "samproduktionen" är
ju enbart marknaden och ingenting annat.

1.2.5 Den modifierade modellekonomins egenskaper - alloke
ring och fördelning

Huvudsyftet i detta avsnitt har varit att försöka visa hur - med utgångspunkt
i en modellekonomi under osäkerhet med en komplett uppsättning av be
tingade marknader - förekomsten av informations- och transaktionskostna
der tenderar att driva fram vissa specifikationer av varor och tjänster, i ter
mer av egenskaper och dispositionsrättigheter. En viktig aspekt på denna
specifikation är att varor och tjänster får egenskaper och dispositionsrättig
heter som bestäms av vilka "states of nature" som, med hänsyn till informa
tions- och transaktionskostnaderna för att etablera marknader, kommer att
"absorberas" i själva varan. Kostnaden för att etablera och driva en mark
nad för t. ex. den betingade varan "skydd mot tillfälligt regn" är så hög i
förhållande till värdet av den tjänst varan levererar, att det kan vara fördel
aktigt att ta hänsyn till det "state of nature" som är "tillfälligt regn" samtidigt
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som man vill ha ett klädesplagg utifrån andra överväganden (varrue På
liknande sätt förhåller det sig med specifikationerna av tjänsterna "arbetsin
sats" och "kapitalinsats"; vad gäller arbetsinsatsen tvingar informations- och
transaktions kostnaderna fram specifikationer som innefattar en relativt bred
bas av olika "stares of nature"; vad gäller kapitalinsatsen tänker vi OSS" l ett
första steg, att denna specificeras längs en skala av kapitalinsatstyper med
gradvis växande riskinnehåll. Men informations- och transaktionskostna
derna för att etablera och driva alla dessa delmarknader kan, i ett andra steg,
tvinga fram en lösning som innebär att en huvuddel av dessa ormandlas till
marknader för kapitalinsatser med ett begränsat riskinnehåll. Samtidigt kan
en mindre del av dem övergå till att bli en kapitalmarknad för insatser med
mycket stort riskinnehåll- ett riskinnehåll som kan motivera att de som sat
sar sådant kapital också får möjligheter att påverka "samproduktionens"
mål och verksamhet. Om så sker upphör emellertid "samproduktionen" att
fungera som en sådan.

Det analytiska värdet i vårt specifikationsexperiment ligger däri. att det
ger en startpunkt för vårt studium av kopplingen mellan å ena sidan töreraget
50111 samordnande organisation och å andra sidan marknaden som alleke
ringsmekanism. lunderavsnittet 1.1.4 karakteriserades företaget som en
"samproduktion", där "ingen part finns som är formellt huvudansvarig för
samproduktionen och dess finansiella status .. Vilken produktionsvolym
verksamheten skall arbeta med, och hur olika produktionsfaktorinsatser
skall kombineras, är från dag till dag en öppen fråga som ges sin lösning på
marknaden". Vilka specifikationer av varor och tjänster (arbetsinsatser och
kapitalinsatser) som låg till grund för marknadstransaktionerna l denna värld
diskuterades inte. Eftersom inga aktörer i ekonomin här behövde ta hänsyn
till osäkerhet om framtiden i sitt uppträdande på marknaden, reducerades
frågan om specifikationen av varor och tjänster här till en fråga om knapp
hetsförhållanden mellan å ena sidan olika slags konsumtionsönskemål och
önskemål beträffande arbetsinsatser och kapitalplaceringar och å andra si
dan tillgången på tekniska produktionsmöjligheter. Samproduktionen var
en arena för arbetsfördelning och specialisering, men marknadsavtalen mel
lan dess olika medagerande var som vilket avtal som helst på t. ex. konsum
tionsvaru marknaden.

Introduktionen av osäkerhet komplicerade bilden av detta decentralise
rade resursfördelningssystem avsevärt. Genom att samtidigt introducera en
allokeringsteknik, "betingade marknader", som gjorde det möjligt för alla
aktörer att alltid finna den avvägning i sitt val av "betingade marknader"
som exakt motsvarade vars och ens riskaversion. kunde man visserligen visa
att allokeringsegenskaperna hos det decentraliserade resursfördelningssys
temet bestod också under osäkerhet. Men, säger Borch, "this irnpressive re
sult is obtained at a certain cost. In order to reach the result , we have to
introduce an infinity - in the general case a continuurn - of comrnodities and
priccs. This rueans that the simple model of Walras (dvs. vårt modellsystem
utan osäkerhet) loses same of its common-sense appeal" (Borch 1968, s.
256).

Om det är svårt att sätta modellen med allmän jämvikt genom betingade
marknader under osäkerhet i relation till allmän jämvikt i en värld utan osä
kerhet, så ter det sig än svårare att relatera denna modell med betingade



marknader till den verklighet vi ser i vårt eget ekonomiska system idag, Varför
ser vi så litet av betingade marknader') Hur kan man förklara att den modifi
erade modellekonomin - som verkligheten också visar - inte "orkar" bära
dessa marknader i någon större utsträckning? Och hur påverkas allokerings
och fördelningsegenskaperna hos modellekonomin av att uppsättningen av
marknader blir en annan?

Den nationalekonomiska forskningen har visat ett rätt begränsat intresse
för frågan hur specifikationen av olika varor och tjänster kan antas bero på
förekomsten av osäkerhet och hur riskkostnader (riskaversion), informa
tionskostnader och transaktionskostnader kan tänkas ingå i specifikations
processen. I stället för att undersöka varför decentraliserade resursfördel
ningssystem i så ringa utsträckning etablerar och driver betingade markna
der och på vilka sätt sådana system kan hantera de risker som därigenom
utlöses, nöjer man sig ofta med att konstatera, att verkligheten uppvisar få
exempel på betingade marknader (Malinvaud , a.a., s. 279). Ibland framförs
också vissa tänkbara, allmänna förklaringar till avsaknaden av betingade
marknader - såsom t. ex. "skillnader i information" och "moral hazard".
Men djupgående, detaljerade förklaringar av specifikationsprocessen i ter
mer av t. ex. informations- och transaktionskostnader saknas fortfarande.

Ett skäl till att teoriutvecklingen inte sökt sig denna väg kan vara att de
fundamentala egenskaperna hos den decentraliserade resursfördelnings
modellen, som leds fram till allmän jämvikt genom anpassningen av mark
nadspriserna, gäller för varje tänkbar uppsättning av varor och tjänster.
Modellens allokeringsegenskaper antas i princip vara oberoende av hur den
givna specifikationen ser ut. Därför har inte heller den process, som lett fram
till denna specifikation, varit av intresse.

Vår modifierade modellekonomi är i detta avseende intet undantag. Ut
gångspunkten är ju en modellekonomi under osäkerhet, för vilken en komp
lett uppsättning betingade varor och tjänster (marknader) specificerats, och
som har vissa (önskvärda) allokerings- och fördelningsegenskaper. Den mo
difiering av modellekonomin som här genomförts genom att vi explicit intro
ducerat informations- och transaktionskostnader i modellen förändrar inte
på något avgörande sätt modellekonomins allokeringsegenskaper. Med start
i denna experimentella situation tänker vi oss att alla dessa betingade varor
och tjänster omspecificeras. Hur lång tid denna process kan tänkas ta kan
omöjligt preciseras: dels är vår utgångspunkt helt experimentell (eller hypo
tetisk). dels är det fråga om en ständigt pågående process. Men självklart
är den anpassningsprocess, som gäller varors och tjänsters egenskaper och
dispositionsrättigheter, mer tidskrävande än t. ex. prisanpassningen. När nu
producenter och konsumenter i den modifierade modellekonomin via mark
naderna anpassat sig fram till en viss specifikation av varor och tjänster 
under hänsynstagande till såväl sin riskaversion som till informations- och
transaktionskostnader -- så finns det a priori ingen anledning att misstänka
att den framkomna specifikationen skulle vara ineffektiv (i den meningen att
en omspecifikation skulle öka välfärden för någon att utan att minska den
för någon annan). Vi föreställer oss denna specifikationsprocess som ett
komplicerat samspel mellan konsumenter och producenter. På varumarkna
den har konsumenterna att acceptera eller förkasta de varor och tjänster
med olika egenskaper och dispositionsrättigheter som erbjuds av producen-
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terna - vid de priser som etableras i jämvikt; producenterna har i sin tur att
dra konsekvenserna av dessa reaktioner bl. a. i form av försök med varor
och tjänster med nya kombinationer av egenskaper och dispositionsrättighe
ter. På i princip samma sätt prövar man sig fram på marknaderna för arbets
insatser resp. kapitalinsatser i produktion.

I denna process agerar varje människa - som konsument och producent
i sitt eget välförstådda intresse, när de träffar sina val mellan olika varor och
tjänster, och arbetsinsatser och kapitalinsatser, med olika specifikation.
Ställda inför en given uppsättning varor och tjänster (inkl. "arbetsinsatser"
och "kapitalinsatser") av viss specifikation gör var och en sina avvägningar
utifrån sina behov, sin riskaversion och sina bedömningar av informations
och transaktionskostnader .

Låt oss nu tänka oss att specifikationsprocessen nått fram till ett jämvikts
läge, som karakteriseras av att den givna uppsättningen av varor och tjänster
vid rådande inkomster och relativpriser tenderar att bli bestående (ett slags
"steady-state ' med avseende på specifikationen av olika varor och tjänster).
Vi tänker oss vidare att de mängder av olika varor och tjänster som allokeras
och fördelas i denna ekonomi samtidigt representerar en optimal allokering
enligt de villkor som angivits i underavsnitt 1.1.3.

Optimaliteten vilar, fundamentalt sett, på att "nyttan" för en människa av
den på t. ex. konsumtionsvaror sist utlagda kronan är lika stor. vilken vara
den än läggs på. Hur skulle detta optimalitetsvillkor förändras om osäkerhet
introducerades i modellen? Tänker vi oss att riskaversion föreligger hos
människor representerar denna osäkerhet en kostnad, som på något sätt
måste komma att påverka vilka varor och tjänster människor väljer - och i
vilka mängder - i optimiläget. Allmänt gäller att ju större osäkerhet som vid
låder en vara eller tjänst Carbets- eller kapitalinsats') i fråga om kvalitet eller
dispositionsrättigheter desto större nedräkning av dess nytta borde det moti
vera, och desto lägre konsumtion vid givet relativpris.

På liknande sätt måste informations- och transaktionskostnader få bety
delse för avvägningen mellan olika varor och tjänster i olika mängder. Hur
stora resurser en människa är beredd att lägga ned i informations- och trans
aktionskostnader beror bl. a. av osäkerheten och riskaversionen. allmänt
gäller, som redan konstaterats, att ju större osäkerheten och/eller riskaver
sionen är, desto mer resurser torde människor vara beredda att lägga ned i
informations- och transaktionskostnader. I princip kan vi tänka oss att män
niskor finner det fördelaktigt att ta på sig ökade informations- och tran sak
tionskostnader så länge dessa bidrar till att sänka risk kostnaden med mer än
sin egen kostnad, dvs. kostnaden för förbigångna inkomster. Vad som däref
ter återstår av risk vad gäller olika varors och tjänsters egenskaper och dispo
sitionsrättigheter får vägas av från vara till vara. Rent intuitivt kan det vara
lockande att tänka sig att denna avvägning för en människa leder fram till en
"inköps- och försäljningskorg" som kännetecknas av att proportionen risk
kostnad/övriga kostnader är densamma för varje på inköp sist utlagda krona
resp. för varje genom försäljning erhållen krona. Men troligen kommer man
sanningen närmare genom att utgå från beskrivningar av dessa avvägningar
i termer av portföljval , dvs. varje gång en människa uppträder pa varu-, ar
bets- och kapitalmarknaden så måste agerandet ses mot bakgrunden av de
dispositioner hon redan gjort (de tillgångar och skulder ("portfölj") som



finns etc.). Därför ter det sig omöjligt att översätta människors optimala val
i en värld med osäkerhet och risk till marginalvillkor av det slag som tradi
tionellt utnyttjas, när osäkerhet inte föreligger.

Det betyder att den givna, bestående specifikation av olika varor och
tjänster, som vi nyss föreställde oss, inte heller på något enkelt sätt kan kny
tas till riskaversion. informations- och transaktionskostnader , som männi
skor ser dem i egenskap av konsumenter och producenter. Vi kan helt enkelt
inte ange några särskilda villkor, under vilka den framkomna specifikationen
av olika varor och tjänster kan beskrivas som effektiv. Vi kan bara säga att
0111 den framkomna specifikationen (i ett decentraliserat resursfördelnings
systern med marknader och konkurrens) skulle visa sig bestående en längre
tid så kan det kanske tolkas som en effektiv lösning i den meningen att var
ken konsumenter eller producenter funnit anledning att ändra den.

Den allokering och fördelning av resurser som framkommer i den modifi
erade modellekonomin - och specifikationen av olika varor och tjänster 
kan alltså inte läggas till grund för någon tolkning i effektivitetstermer som
går utöver de optimalitetsvillkor , som gäller för den traditionella modelleko
nomin enligt underavsnitt 1.1.4. Men det hindrar inte att den ansats, som
valts i detta avsnitt, där riskaversion. informations- och transaktionskostna
der explicit lyfts fram för att bidra till förklaringen av hur olika varor och
tjänster specificeras i en marknadsekonomi, illustrerar viktiga samband för
vår speciella ansats.

Diskussionen har visat att sjalva specifikationen av olika varor och tjänster
(inkl. 'arbetsinsatser' och 'kapitalinsatser') i ett decentraliserat resursfördel
ningssystem bl. a. är ett resultat av riskaversionen hos människor i rollerna
som producenter och konsumenter. Ställda inför en osäkerhet om framti
den, som informations- och transaktionskostnader gjort det omöjligt att helt
försäkra sig mot, har människors riskaversion inte kunnat undgå att få bety
delse för specifikationen av olika varor och tjänster. Det förhållandet att
denna specifikationsprocess är av långsiktig karaktär bidrar visserligen till
att fördunkla dessa samband. Men det ändrar inte den fundamentala inne
börden i vår observation.

Vi kan se förelöparen till företaget - "samproduktionen" - som en kombi
nation av ett antal sålunda framväxta specifikationer av olika varor och
tjänster. l aktiebolaget har vissa kapitalinsatser av riskbärande karaktär fått
den specifikation av utdelningsrättigheter och inflytandemöjligheter som vi
känner igen under benämningen 'aktie.'. Det är ingen tillfällighet alt så skett.

Aktien ingår som en av flera komponenter i det komplicerade samspel som
företagets många medagerande är inbegripna i. Ändras aktiens specifikation
måste detta enligt vår analys ovan på litet längre sikt få betydelse också för
specifikationen av övriga medagerandeavtal (eller varor och tjänster) som
företaget är uppbyggt av. Sådana förändringar av aktiens specifikation skulle
småningom kunna ske om t. ex. aktier genom köp. avtal eller politiska be
slut överfördes tili de anställda i det lokala företaget eller till andra, större
kollektiv av arbetstagare (löntagarfonder).

Redan i nästföljande avsnitt 1.3 Från "samproduktion" till aktiebolag
skall ett försök göras att belysa innebörden av våra resonemang om (det ef
fektiva) företaget som ett slags långsiktig jämviktslösning mellan ett antal
specifi kationer av medagerandeavtal. Mot detta ställs sedan olika företags-
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former med alternativa specifikationer _. och innehavare - av riskbärande

kapitalinsatser, såsom t. ex. olika typer av kooperativa företag. Analysen

tar sikte på det inbördes beroendet mellan olika medagerandeavtal samt på

effektiviteten och stabiliteten i olika alternativa företagsformer - i konkur

rens med den dominerande aktiebolagsformen.

1.3 Från "samproduktion" till aktiebolag

I detta avsnitt ska vi föra analysen av "aktiebolagets" specifikation ett steg

vidare. Vår avsikt är att undersöka om det finns aspekter utöver dem som

nyss redovisats i termer av riskkostnader , informations- och transaktions
kostnader som kan bidra till att förklara varför den specifikation av riskkapi

talinsatsen som karakteriserar aktiebolaget fått en sådan genomslagskraft i

de flesta marknadsekonomier. Ett sätt att analysera den frågan är att pröva

alternativa specifikationer av riskkapitalinsatsen och/eller att pröva alterna

tiva aktörer såsom konsumenter, leverantörer och anställda i rollen som

riskkapitalinnehavare. I det följande skall några enkla experiment av den

innebörden göras.
En slutsats av den tidigare kortfattade diskussionen av specifikationen av

riskbärande, långsiktiga kapitalinsatser i "samproduktioner" var att en rätt

för innehavarna av sådana kapital bevis att i någon form påverka verksamhe

tens, mål och uppläggning kunde motiveras från de övriga medagerandes

synpunkt som ett sätt att nedbringa riskkostnaderna (informations- och
transaktions kostnaderna) för potentiella kapitalplacerare. Vi kan se det så

att övriga medagerande medger viss insyn i eller kontroll av sin verksamhet

och i utbyte får lägre finansiella kostnader. En sådan dispositionsrättighet

absorberar en del av risken vid kapitalinsatser av detta slag. men deras
grundläggande karaktär av riskkapital består.P

Diskussionen ville - med aktiebolaget som vagt preciserad analytisk ut

gångspunkt - visa vilka faktorer som spelar en roll vid specifikationen av
bl. a. kapitalinsatser i produktionsverksamhet. Syftet var inte att härleda nå
gon viss "bästa" specifikation. Erfarenhetsmässigt vet vi att den specifika

tion av riskbärande kapitalinsatser med rätt till inflytande på basis av satsat

kapital, som här analyserats fram, sedan lång tid tagit sig konkret uttryck i

bl. a. aktiebolagslagarna, som därtill - åtminstone i Sverige - förändrats

ganska litet genom åren. Av erfarenhet vet vi också att de företag som orga

niserat sin riskkapitalanskaffning i denna form har kommit att spela en helt
dominerande roll i produktionen i vårt land. 24

] .3.1 Det "klassiska" företaget - en teori för företagets interna
organisation

Vår modifierade modellvärld har nu "anpassats till verkligheten" i den me
ningen att den specifikation av tjänsten riskkapital som karakteriserar bl. a.

aktiebolagen ter sig helt förklarlig utifrån riskkostnader. informations- och

transaktionskostnader. Företagen ses som öppna marknadslösningar som

väl kan fogas in i - och egentligen närmast utgör en särskild aspekt på - den
allmänjämviktslösning vi tillskrivit så intressanta allokeringsegenskaper.



En fundamental slutsats av vår diskussion av specifikationen av tjänsten

riskkapital är att de dispositionsrättigheter som tilldelas innehavarna av risk

kapitalandeJar när det gäller möjligheterna att påverka företagets mål och

verksamhet måste ses först och främst som en metod att lösa ett praktiske pro
bion: hur minimera de finansiella kostnaderna? Ett "inflytande" av detta

slag kan nedbringa risk kostnaderna för potentiella kapitalplacerare i företa

get. Men därigenom nedbringas samtidigt riskkostnaden - för kapital - för

företagets övriga medagerande och i nästa steg produktionskostnad och

marknadspris. Det är viktigt att slå fast att det inflytande som enligt specifi

kationen tilldelats riskkapitalinnehavarna inte riktar sig mot någon av företa

gets övriga medagerande. Inflytandemöjligheten representerar en rätt för

risk bäraren (riskkapitalinnehavaren) att själv, inte helt men delvis, vara med

och välja riskinnehållet i företagets produktions- och investeringsplaner. Att

de val som på detta sätt träffas på olika sätt får betydelse för företagets an
ställda och kunder (konsumenter), leverantörer och långivare är en annan

sak.
Alla medagerande i företaget är riskbärare i den meningen att deras avtal

(kontrakt) med företaget på grund av informations- och transaktionskostna

der inte rimligen kan antas täcka alla tänkbara "stares of nature" av bety

delse för avtalets utfall. En avgörande skillnad i aktiebolaget mellan riskka

pitalinnehavarna och övriga risk bärare är emellertid att de förra har öppna

kontrakt utan i förväg fastställd riskersättning -- medan de senare har slutna

kontrakt. i vilka vi måste tänka oss att eventuell riskersättning ingår i mark
nadspriset (lönen etc.) (Ståhl , 1(76). På basis av denna skillnad ger vi riskka

pitalinnehavarna beteckningen primära riskbärare och övriga medagerande

beteckningen sekundära riskbarare.

Alla medagerande i företaget är också risk väljare i den meningen att de - i

det decentraliserade resursfördelningssystem som utgör vår utgångspunkt 

har möjlighet att själva bestämma hur stora risker de vill bära. En avgörande

skillnad i aktiebolaget mellan riskkapitalinnehavarna och övriga riskväljare

är dock att de förra - vid sidan om de möjligheter som alla medagerande i
företaget har att välja risk genom sitt val mellan olika företag på marknaden

- också formellt har vissa påtryckningsmöjligheter (via bolagsstämma och

styrelse) .

Det är inte självklart att just de som tillskjuter riskkapital till ett företag
skall ha rätt till sådana speciella påtryckningsmöjligheter eller inflytande

över företagets mål och verksamhet. Andra tänkbara alternativ vore att i

stället ge den rätten till dem som anställts eller till företagets kunder (konsu

menter) eller leverantörer. Vi skall strax genomföra några sådana experi

ment. Men dessförinnan måste vi förklara vad som i så stor utsträckning

gjort riskkapitalinnehavarna till primära riskbärare med även ett formellt in
flytande i rollen som riskväljare.

För att tränga in i den frågan måste vi först presentera en rimlig analytisk

tolkning av den organisation för produktion som vi kallar företag. Vad är det

ytterst som motiverar att människor i egenskap av konsumenter och produ

center samarbetar i vissa, organiserade former och inte alltid byter tjänster

och varor direkt via marknaden som i "samproduktionen"? I föregående
avsnitt har vi försökt beskriva hur specifikationer kan växa fram av avtal om
insatser av arbete, riskkapital etc. i företag- med hänsyn till bl. a. risk-o in-
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formations- och transaktions kostnader. Men där gjordes inget försök att för
klara varför företag organiseras på visst sätt. Vi tänker både på formerna

för kapitalförsörjning och på den interna organisationen, t. ex. på graden av
hierarkisk prägel med en övervakande företagsledning (VD) i toppen.

Vår analys bygger i hög grad på det synsätt som presenteras i uppsatsen
"Production , Information Costs and Economic Organization" av Armen Al
chian och Harold Demsetz (AD) (AER, 1972). AD:s utgångspunkter stäm
mer väl överens mecl den vi hittills arbetat med: relationerna mellan företa

gets olika medagerande är öppna marknadslösningar , dvs. det föreligger
ingen av naturen eller historien given makt för någon part att diktera villko
ren (dispositionsrättigheterna) eller priset i de uppgörelser om t ex. anställ
ning och kapitalanskaffning som äger rum på marknaden.

Tidigare - i vår modellekonomi utan osäkerher - målades bilden upp aven
"samproduktion", där alla medagerande från dag till dag överenskom om
bytesvillkoren för sitt samarbete på marknaden. Samproduktionen var vis
serligen ett lagarbete, men någon samordning och övervakning av verksam
heten utöver den via marknaden förekom inte; förklaringen var naturligtvis
avsaknaden av osäkerhet - var och en av de medagerande visste att de priser
de övriga via marknaden begärde i ersättning för sina tjänster exakt motsva
rade värdet av dessa tjänster.

När osäkerhet introducerats i vår modifierade modellekonomi blev emel
lertid förutsättningarna för organiserat lagarbete annorlunda: avtalen be
träffande arbets- och kapitalinsatser ornspecificerades, men vi höll ändå fast
vid marknaden som organisationsprincip. Karakteristiskt för organisationen
"företaget" blir nu i stället att en av företagets medagerande får en särskild
roll som central (dvs. i företaget central) samordnare av alla övriga medage
randes insatser i produktion. (AD, s. 304).

Vi tar nu nästa steg. AD pekar på tre faktorer som kan motivera en sådan
ordning. Betrakta, för det första, en ekonomisk organisation som en inrätt
ning, varigenom produktion kan förbilligas tack vare arbetsfördelning och
specialisering. Avgörande för hur olika organisationer lyckas med detta är
hur väl de förmår mäta dels hur en viss given arbetsinsats påverkar produk
tionsresultatet (styckkostnaden), dels l vilken utsträckning var och en fak
tiskt utför en i förväg specificerad arbetsinsats. "If the eecnornie organiza
tion meters poorly, with rewards and productivity only looscly correlated,
then productivity will be small; but if the economic organization meters weJl
productivity will be greater" . Vi kallar denna [orsta förklaringsfaktor mät
problemet ("the metering problem").

Svårigheterna att bestämma hur en viss given arbetsinsats pavorkur den
totala produktionen i ett företag beror i hög grad av hur produktionsfunktio
nen (dvs. det tekniska sambandet mellan input och output) ser ut. Om vi
först tänker oss att sambandet mellan t. ex. arbetsinsats och produktionsre
sultat är sådant att det g:!r att skilja ut cn produktionsfuuktion for varje an
ställd. xa uppstar inga sårskilda problem när det individuella produktionsbi
draget skall beräknas. Faktorinsatserna är separabla (och additiva) och mät
problemet är enkelt. Behovet av en central samordnare :ir i motsvarande

man begränsat.
Tänker vi oss sedan att produktionsfunk tioncn är mer sammansatt. sa att

det inte pa cletta sätt är möjligt att skilja ut enskild» produktionsfunk tioru-r



för var och en av de anställda, uppstår emellertid svårigheter. Sådana icke
separabla produktionsfunktioner karakteriseras av att en del av produk
tionsresultatet härrör ur själva samarbetet mellan olika produktionsfaktorer
och därför inte på något enkelt sätt kan tillskrivas individuella anställda (el
ler andra produktionsfaktorer). Här blir mätproblemet uppenbarligen be
svärligare och behovet aven central samordnare i företaget i motsvarande
mån större. AD benämner samproduktion enligt sådana icke-separabla pro
duktionsfunktioner lagarbete ("team production"). För att ett organisa
tionsproblem skall föreligga förutsätts också att de olika produktionsfakto
rerna inte ägs aven och samma person. Förekomsten av lagarbete är den
andra faktorn bakom det centralt samordnade företagets uppkomst.

Att bedöma och mäta hur olika, väl specificerade. arbetsinsatser på margi
nalen påverkar det totala produktionsresultatet. dvs. deras (gränsprodukti
vitet) vid lagarbete. drar resurser. Till skillnad från de kostnadsslag vi tidi
gare arbetat med (risk-, informations- och transaktionskostnad) gäller dessa
kostnader inte agerandet på marknaden; vi ger dessa interna kostnader be
nämningen mätningskostnader (produktivitcts-), men noterar samtidigt att
de bör ses som en kombination av informations- och transaktionskostnader.
Valet av organisation i ett företag handlar egentligen om att välja den samar
betsform som gör dessa mätningskostnader så små som möjligt: mot en enkel
produktionsprocess med små mätningskostnader står mer eller mindre
komplicerat lagarbete med högre mätningskostnader.

Men mätproblemet gäller inte bara värderingen av produktiviteten hos en
viss, given arbetsinsats. För i och med att den värderingen inte kan göras
exakt - ens med betydande mätningskostnader - så finns det ett utrymme
för varje anställd att inte åstadkomma hela den avtalade arbetsinsatsen. Det
förutsätter emellertid att nyttofunktionen hos varje anställd inbegriper såväl
ledig tid som högre inkomst. ett antagande som ter sig helt rimligt och som
utgör vår tredje förklaringsfaktor.

Utifrån en sådan nyttofunktion väljer varje anställd att göra en arbetsin
sats som är sådan att bytesförhållandet på marginalen mellan "ledig tid"
(dvs. olika grader av lägre aktivitet) och full verksamhet i produktionen är
lika med bytesförhållandet i konsumtionen (mellan ledig tid och disponibla
inkomster). Uttryckt på annat sätt väljer den anställde att göra den arbetsin
sats som innebär att de priser till vilka han - eller hon - efterfrågar ledig tid
och produktion speglar deras verkliga kostnader för honom.

Vi återinför nu förutsättningen att det är förenat med kostnader att mäta
vars och ens bidrag till företagets totala produktionsresultat. .J u mer resurser
som läggs ned som mätningskostnader , desto mer exakt kan sambandet mel
lan vars och ens faktiska arbetsinsats och produktivitet kartläggas. Desto
mer strikt kan då också kopplingen göras mellan den anställdes lön och pro
duktivitet (gräns-). Desto mer korrekt kan då specialiseringen organiseras,
och produktionen följaktligen organiseras desto mer effektivt.

Men värdet aven sådan produktionsökning måste ställas mot mätnings
kostnaderna. Det är inte säkert - eller ens troligt - att det är motiverat att
satsa på mätningskostnader som helt exakt avbildar sambandet mellan ar
betsinsats och produktivitet för varje anställd. I princip bör mätningskostna
derna växa till den omfattning, vid vilken värdet av effektivitetsökningen på
marginalen motsvaras av den nedlagda mätningskostnaden på marginalen.
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Från den anställdes synpunkt får förekomsten av dessa mätningskostnader
av speciell innebörd. De innebär nämligen en möjlighet för honom - eller
henne - att dra ned på arbetstakten utan att detta upptäcks, en möjlighet
som det för den individuelle anställde framstår som rationellt att utnyttja."
Vad som inträffar med förekomsten av mätningskostnader är att bytesför
hållandet mellan "ledig tid" och produktionsverksamhet förändras. Den
utökning av sin "lediga tid" som den anställde kan åstadkomma genom att
dra ned på arbetstakten motsvaras visserligen aven viss produktionsminsk
ning. Men kostnaden för detta produktionsbortfall bärs bara till en bråkdel

av den anställde själv och till resterande del av företagets alla övriga medage
rande.

Uttryckt i AD:s termer uppstår det en skillnad mellan å ena sidan den an
ställdes privatekonomiska ("realized") bytesförhållande mellan "ledig tid"
och produktion och det samhällsekonomiska ("true") bytesförhållandet,
som fångar upp hela det produktionsbortfall som den anställdes utökade "le
dighet" förorsakar. Vi kan också se det så att förekomsten av lagarbete med
mätningskostnader sänker den privatekonomiska kostnaden (priset) för ut
ökad "ledighet" mer än det sänker den samhällsekonomiska kostnaden.
Därför väljer den anställde (utifrån sin givna nyttofunktion) att "köpa" mer
"ledighet". Den optimala avvägningen mellan ökad "ledighet" och inkomst
för den anställde nås när bytesförhållandet mellan dem i produktionen är
detsamma som i konsumtionen.

Betraktar vi nu produktionstekniken (-funktionen) och den anställdes nyt
tofunktioner (ink!. "ledig tid") som givna blir huvudfragan hur företaget

skall organiseras för att mätningskostnaderna - och därmed avvikelserna
mellan lön och produktivitet och minskningen i arbetstakt och effektivitet
skall bli så små som möjligt. AD tänker sig först möjligheten aven decentra
liserad "övervakning" via marknaden - som i "samproduktionen". Någon
central övervakare i företaget finns inte. utan företagets anställda deltar i ett
inbördes samarbete där deras arbetsinsatser bestäms av hänsyn till risken att
någon annan på arbetsmarknaden skall erbjuda sig att för samma lön göra
en större arbetsinsats. Men för att sådana erbjudanden skall kunna göras
måste de anställdas potentiella ersättare utanför företaget ha någon kunskap
om vilka arbetsinsatser olika anställda faktiskt gör. Vissa insikter om det
finns naturligtvis arbetskamrater emellan. Men vid lagarbete är det defini
tionsrnässigt förenat med kostnader (mätnings-) att fastställa vilket bidrag
den anställde faktiskt ger till företagets produktion. Det är osannolikt att
människor utanför företaget skulle ta på sig sådana kostnader och än mer
osannolikt att de skulle kunna utföra mätnings- och övervakningsarbetet till

lägre kostnader än en central samordnare (övervakare) inom företaget.
Slutsatsen skulle alltså bli att mätningskostnaderna kan minskas genom att

en person får till uppgift att specialisera sig på mätnings- och övervakningsar
bete ("monitoring"). Men hur kan man säkerställa att denna samordnande
specialist verkligen gör allt för att minimera dessa kostnader? En möjlighet
vore att lita till konkurrensen från utomstående, potentiella "monitorer" på
marknaden, men här återkommer problemet hur dessa konkurrenter skall
kunna hålla sig informerade om hur företagens samordnande specialister
sköter sitt arbete. En annan möjlighet vore att låta företagets "monitor" få
sin inkomst knuten till de kostnader han - eller hon - kan spara genom att



utföra mätnings- och övervakningsarbetet väl. Vi kan säga att företagets

"monitor" då får sin inkomst residuelIt bestämd som skillnaden mellan före

tagets totala intäkter och dem som tillfaller övriga anställda (inkl. leverantö
rer).

Al) håller fram denna "residualroll" för företagets specialiserade "moni

tor" som karakteristisk för det klassiska företaget. "The monitor earns his

residua! through the reduction in shirking that he brings about, not on ly by

the prices that he agrees to pay the owners of the inputs, but also by obser

ving and directing the actions or uses of these inputs. Managing or examining
the \Vays in which inputs are used in team production is a method of metering
the marginal productivity of individual inputs to the teams's output." (AD, s.
310)

För att kunna agera i denna roll måste företagets "monitor" ha möjlighet
att vidta olika åtgärder. Det kan vara fråga om att främja arbetsdisciplinen,

men också om att i skilda avseenden ändra innehållet i anställningsavta!. Åt

gärderna kan också gälla uppsägningar och nyteckningar av sådana avtal el
ler omplaceringar av anställda inom företaget. I alla dessa fall tänker sig AD

att rätten att vidta liknande åtgärder tillkommer "monitoren" ensidigt, dvs.

han- eller hon - kan vidta dem utan att höra övriga anställda och utan att

deras egna avtal med företaget direkt påverkas. Om vi till de nu nämnda mo
nitorrättigheterna - (a) att uppträda i residualrollen, (b) att övervaka de an
ställdas insatser, (c) att vara ensam, central kontraktspart till alla övriga an
ställda (inputs) och (d) att ändra arbetslagets sammansättning -lägger rätten
(e) att sälja (a)-(d) så har vi karakteriserat den uppsättning av dispositionsrät
tigheter ("äganderätt") som traditionellt förknippas med det klassiska företa
get (företagaren).

Det är viktigt att inse att förekomsten aven sådan uppsättning av rättig

heter hos en av företagets medagerande icke står i strid med vår grundläg

gande förutsättning att företaget är en öppen marknadslösning. Också de

anställda har i princip frihet att säga upp sina anställningsavtal.

Om vi nu till dispositionsrättigheterna (a)-(e) hos den klassiska företaga

ren lägger förutsättningarna (f) att det är fråga om produktion med fler än
en produktionsfaktor och (g) att produktionsfaktorerna (arbete, insatsvaror,
kapital) har olika ägare så har vi, enligt AD, angivit de förutsättningar som

leder fram till den ekonomiska organisation som kännetecknar det klassiska

kapitalistiska företaget.

1.3.2 Från det klassiska företaget till aktiebolaget- den yttre mo
nitorfunktionen

I vår tidigare diskussion - till och med underavsnitt 1.3.1 - har vi sökt visa

att företag av typen aktiebolag kan "förklaras" utifrån faktorer som risk-,

informations- och transaktionskostnader. Mot bakgrund av begreppet "be

tingad vara" ville vi demonstrera hur varje sådan vara eller tjänst får sin spe

cifikation eller uppsättning av egenskaper och dispositionsrättigheter. Speci

fikationen av tjänsten riskkapital med de egenskaper och dispositionsrättig
heter som karakteriserar det vi kallar aktie framstod därvid som rimlig.

Men det fanns en betydande lucka i bevisningen. Våra resonemang fördes

med utgångspunkten att det rådde osäkerhet i ekonomin, och företaget sågs
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först och främst som en metod att hantera osäkerhet. Ingenting sades emel
lertid om hur företagets olika medagerande var "ihopskruvade med var
andra" internt, dvs. hur företaget skulle organiseras vad gäller ledning och

fördelning av arbetet. De specifikationer av företagets alla medagerande
kontrakt som kan härledas utifrån aspekten osäkerhet och risk är ju endast
en delmängd av dem som kan härledas utifrån hela frågan om organisation
för effektivast möjliga produktion.

Iunderavsnitt 1.3.1 har vi försökt täppa till den luckan genom att presen

tera en teori för företagets interna organisation som - på grundval av förete
elserna lagarbete, mätnings- och övervakningskostnader och en viss nytto
funktion för den anställde - gör det möjligt att analytiskt härleda den organi
sationstyp eller företagsform som brukar kallas det klassiska företaget. Vi
måste nu något diskutera frågan, hur denna "internteori" (1.3.1) förhåller
sig till den "externteori" (1.2) som tidigare presenterats.

En uppenbar brist på överensstämmelse ligger i det förhållandet att me
dan vårt modellföretag utifrån osåkerhetsaspekten är åtminstone så stort att

"varje köpare och säljare betraktar priset som oberoende av deras egna be
slut" (dvs. med. säg. minst ett hundratal aktieägare), så är modellföretaget
utifrån organisationsaspekten (det "klassiska" företaget) snarast att betrakta
som ett en- eller fåmansföretag (dvs. med någon eller några få aktieägare).
Vad händer då med organisationen om vi tänker oss att det "klassiska" före
taget växer till den storlek som modellföretaget - utifrån osäkerhetsaspekten
- förutsätts ha') När enmansföretaget växer så innebär det vanligen att kapi
tal måste tillföras företaget utifrån. Utgår vi ifrån egenföretagarens "residu
al- och monitorroll" blir frågan om och hur denna modifieras när produk
tionsvolymen växer och hur detta i så fall kan antas slå igenom i specifikatio
nen av de kapitaltjänster som tillförs företagen.

Den fundamentala innebörden i att egenföretagaren inbjuder kapitalinne
havare att ta de risker som det innebär att placera pengar utan garanterad
återbetalning (vi bortser här från vanliga lån) är att "residual- och monitor
rollen" utsträcks till att gälla även riskkapitalinnehavarna. Behovet av speci
alister på mätnings- och övervakningsarbete minskar inte när produktionen
ökar - snarare tvärtom om lagarbetet blir mer komplicerat. Samtidigt är det
klart att vad vår företagare/monitor har att erbjuda dem som satsar riskkapi
tal är del i den residual - eller det överskott - som kan uppstå i verksamhe
ten. På samma sätt som företagaren genom skicklighet i monitorrollen kan
öka sina inkomster i residuatrollen kan de inbjudna riskkapitalinnehavarna
göra det.

Hur skall då monitorfunktionen fördelas mellan den tidigare egenföreta
garen, som vi nu ger beteckningen företagsledaren, och riskkapitalinneha
varna') Här kan vi återknyta till föreställningen om produktionen som ett
lagarbete och inbegripa även företagsledaren i laget. Om det är företagsleda
rens uppgift att mäta och övervaka alla de övriga medagerandes individuella
bidrag till totalproduktionen och. om det är motiverat, ändra kontraktsinne
håll och/eller gruppen av anställda. så kan det sägas vara riskkapitalinnehav
arnas uppgift att därutöver mäta och övervaka företagsledarens bidrag till
produktionen och. om det verkar motiverat. ändra företagsledarens kon
trakt och/eller avsluta detta och sätta in en ny person och/eller lägga ned (el
ler utöka) hela verksamheten. I vilken utsträckning speglar företagsledarens



lön det bidrag han -- eller hon - faktiskt åstadkommit till produktionen? Ju
mer exakt riskkapitalinnehavarna kan bedöma värdet av företagsledarens
insatser desto högre kan effektiviteten bli i företaget - och därmed inkoms
terna till riskkapitalinnehavarna.

Men att mäta och övervaka företagsledarens insatser drar resurser. Och
att precisera en ändring i företagsledarens kontrakt och/eller ett byte av före
tagsledare drar än mer resurser. Det leder över i fragan vilket institutionellt

arrangemang för riskkapitalinnehav som kan minimera mätnings- och över
vakningskostnaderna pli detta plan.

Låt oss först tänka oss att vån modellföretag har en uppsättning av många
små riskkapitalinnehavare som utövar ett monitorinflytande via en bolags
stämma, som arbetar med en majoritetsregel. Varje riskkapitalinnehavare
har i princip möjlighet att medverka j monitorfunktionen gentemot företags
ledaren. När den enskilde riskkapitalinnehavaren bedömer vilken insats han
- eller hon- därvid skall göra star två värden mot varandra. Det ena värdet
är den individuella kostnaden a) för att hålla sig informerad om företagsleda
rens arbete, b) för att formulera förslag till alternativa åtgärder (eller avstå),
e) för att säkra en majoritet för förslaget på bolagsstämman och d) för risken
att förslaget inte ger det utfall man hoppats. Mot denna kostnad står värdet
av ökade intäkter (eller mindre förluster) för företaget i dess helhet. Men
den enskilde initiativtagaren kan inte räkna med att själv få tillgodogöra sig
hela denna intäkt, utan måste "dela lika" med alla andra riskkapitalinneha
vare. I princip är det bara en brakdel av hela intäkten som tillfaller just ho
nom.

Det är rationellt från den enskilde riskkapitalinnehavarens synpunkt att ta
på sig kostnader i monitorrollen endast så länge de förutsedda individuella
intäkterna därav är minst lika stora som kostnaderna. Den intuitiva slutsat
sen av den bild av kostnader och intäkter som nyss givits. är att en ordning
med många små riskkapitalinnehavare innebär föga av incitament att agera
i monitorrollen. Det är bara när det föreligger relativt uppenbara. stora möj
ligheter till vinstgivande åtgärder mot (e!Jer via) företagsledningen som ett
agerande skulle aktualiseras. De kostnader som läggs ned i monitorfunktio
nen gentemot företagsledaren blir visserligen små, men samtidigt riskerar
mätningen och övervakningen att hamna på en nivå som inte är förenlig med
effektivast möjliga insats från företagsledaren.

Genom att inneha fler riskkapitalandelar i ett företag kan en person öka
sannolikheten för att hans förslag till åtgärder skall vinna gehör. samtidigt
som en större proportion av det utfallande värdet tillfaller honom - eller
henne. Därmed får han också större incitament att verkligen göra något i
monitorfunktionen.

Utökar vi nu riskkapitalinnehavet hos denna person så kan incitamentet
att agera antas växa sig än starkare. Här kan vi än en gång anknyta till före
tagsledarens roller gentemot övriga medagerande och karakterisera vår
"utökade" riskkapitalinnehavare som innehavare aven allt större "residual
roll" . På samma särt som for företagsledaren gäller för den stora riskkapitalin
nehavaren att "residualrollen " förstärks intill den punkt, där alla riskkapital
andelar i cuioretag samlats på U1 hand; då uppnår den sin maximum.

Till skillnad från vad som gäller företagsledaren visavi t. ex. övriga an
ställda representerar emellertid inte denna extremlösning den ordning som
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innebär det mest effektiva monitorarbetet gentemot företagsledaren, För

med 100 procent av riskkapitalet kan dess innehavare vara helt säker pil att
få igenom alla sina förslag på bolagsstämman Men den vissheten kan uppnås
redan vid en betydligt lägre andel av riskkapitulet än 100 procent. Inte heller
behöver andelen utgöra över 50 procent av hela riskkapitalet, utan den m
tressanta gränsen går vid den andel som behövs för att säkra majoritet på
bolagsstämman. Den andelen kan ligga var som helst mellan, säg, 2--3 och
50 procent beroende på dels hur många riskkapitalandelar av samtliga som
finns representerade vid bolagsstämman, dels hur röstvärdet av det övriga
riskkapitalet fördelar sig på stora och små innehavare,

Antag nu, för resonemangets skull, att den andel av riskkapitalet I ett före
tag, vid vilket en person kan räkna med att få igenom sina förslag på bolags
stämman, utgör 5 procent. Vid en utökning av riskkapitalandelen hos en per
son från, säg, 1 till 5 procent ökar incitamenten isaväl monitorrollen som
residualrolJen. Vid en fortsatt utökning av riskkapitalandelen är det främst
incitamentet i residuatrollen som ökar. Det kan visserligen motivera riskka
pitalinuehavaren till något större ansträngningar i monitorfunktionen. men
denna ytterligare ökning i riskkapitalinnehavet ökar inte sannolikheten för

att hans förslag skall gå igenom på bolagsstämman (eftersom han vet detta
redan vid 5 procent).

En balanspunkt finns vid den andel, vid vilken riskkapitalinnehavaren ser
en överensstämmelse (på marginalen) mellan kostnaden för sill mätnings
och övervakningsarbete och värdet därav för honom i form av ett ökat värde
på hans kapitalinnehav. Men bedömningen av vilken denna andel skall vara
måste naturligtvis också avvägas mot vad som är rimligt med hänsyn till pla
cerarens önskan att ta risker i form av större riskkapitalengagemang i ett
enda företag. Vi diskuterar emellertid inte denna aspekt vidare här.

Därmed har vi angivit vissa utgångspunkter för varje enskild riskkapitalin
nehavares agerande i monitor- och residualrollcrna. Men de enskilda kapita..

linnehavarna fungerar inte oberoende av varandra. Vetskapen hos övriga
riskkapitalinnehavare att en person förfogar över 5 procent av riskkapitalet
kan utlösa allehanda reaktioner. En rimlig reaktion vore att säga att före
komsten aven person i en så stark residual- och monitorroll tenderar att
minska risken för att företaget inte lyckas åstadkomma god avkastning på
riskkapitalet. En sådan reaktion kan föranleda många små riskkapitalinne
havare att placera kapital i företaget utan att tänka sig någon egen aktiv roll i
monitorfunktionen. Vi kan se det så att många mindre riskkapitalinnehavare
"åker snålskjuts" på det monitorarbete som utförs av 5-procents-innehava

ren.
Men man kan också se det så att de genom att inte sälja ut sina aktier i

företaget medverkar till att hålla aktiekursen uppe, till glädje för alla stora
aktieägare i företaget.

En annan reaktion kan vara att nagra riskkapitalinnehavare , som kan
tänka sig att göra litet större kapitalinsatser än de nyssnämnda små kapitalin
nehavarna , samtidigt ser en fara i att en enda stor kapitalinnehavare ensam
utför monitorarbetet. Vem övervakar denna monitor? Här finns ett argu
ment för flera andra riskkapitalinnehavare att skaffa sig kapitalandelar i ett
företag som är tillräckligt stora för att ge sina innehavare en residualroll (och
därmed incitament i monitorfunktionen) och skapa förutsättningar för upp-



kornsten av alternativa majoriteter vid bolagsstämman. Härigenom blir san

nolikt det totala monitorarbete som utförs av riskkapitalinnehavarna större
än tidigare: dels framkommer vissa insatser från de "litet större" riskkapita

linnehavarna (med säg 2-4 procent), dels utgör dessa ett hot mot 5-proeents
innehavarens möjligheter att få igenom sina ideer vid bolagsstämman, vilket
kan pressa denne till ett grundligare monitorarbete. Samtidigt kan det dock

inte uteslutas att också 5-procentsinnehavaren försöker "åka snålskjuts" på
det monitorarbete som övriga riskkapitalinnehavare nu kan utföra.r"

Utifrån sådana och andra överväganden tänker vi oss att en viss struktur
av riskkapitalinnehavare etableras, som kanske innefattar en stor kapitalin

nehavare (med, säg, 5 procent av riskkapitalet i sin hand), några medelstora

kapitalinnehavare (med, säg, 2-4 procent) och en lång svans av små kapita
linnehavare (med, säg, 1 procent eller mindre). I vilken utsträckning just

denna struktur är den som genererar den största tänkbara insatsen i monitor
funktionen är omöjligt att säga. Vår främsta avsikt med denna kortfattade
diskussion har varit att visa hur riskkapitalinnehavarna kan infogas i den
analytiska ram (med monitor- och residuairoller etc.) som tidigare byggts

kring det "klassiska" företaget. Intresset för denna fråga utgår från vår ön
skan att ställa vad vi tidigare kallat "internteorins" riskkapitalinnehavare
mot "externteorins".

Ännu återstår emellertid ett steg att ta i den jämförelsen. I diskussionen
hittills av riskkapitalinnehavarnas monitor- och residuaIroll har ingenting
sagts om möjligheterna att sälja riskkapitalandelar på en marknad. Det har
varit ett underförstått antagande att den kapitalinnehavarstruktur, som upp
stått utifrån de överväganden som redovisats, stelnat och förblivit oföränd
rad. Det enda sättet för t. ex. små riskkapitalinnehavare att markera miss
nöje med företagsledarens och/eller större kapitalinnehavares agerande
skulle då ha varit att protestera på bolagsstämman. A v skäl som redan be
rörts skulle sådana protestaktioner bara vara privatekonomiskt motiverade
om det gällde verkligt stora frågor, medan alla frågor av mer begränsad räck
vidd vad gällde företagsledarens och de större riskkapitalinnehavarnas insat
ser i monitorfunktionen skulle förbli opåtalade.

Ett sätt att låta även mindre tvivel beträffande deras förmåga i monitor

funktionen komma till uttryck är att göra nskkapitalandclarna överlåtbara
på en marknad. Om vem som helst av riskkapitalinnehavarna när som hclst
och utan några förpliktelser gentemot övriga kapitalinnehavare kan ge ut
tryck åt sitt missnöje eller sin misstro genom att sälja sina kapital andelar så
skapar detta rimligtvis en press på både dem och företagsledaren att göra
sitt bästa i monitorfunktionen .27 Ett utbudsöverskott i en viss kapitalande!
(aktie) tenderar nämligen att sänka marknadsvärdet - och därmed förmö
genhetsvärdet - av de övrigas riskkapitalinnehav. Därtill komme 1 att ett
lägre marknadsvärde tenderar att fördyra och försvåra en eventuell expan
sion al verksamheten.

Vi kan se det så att företagets skötsel genom överlatbarhetcn hos kapital
andelarna blir föremål för kritisk granskning av konkurrerande intressenter
i företaget. Både företagsledningens och riskkapitalinnehavarnas monitorar
bete mäts och övervakas alltså också uran/ör marknaden. vilket innebär att
än mer resurser satsas i detta arbete i vidsträckt mening.

Den fundamentala aspekten på det monitorarbete visavi företagsled-
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ningen som åstadkoms av innehavarna av riskkapitalet är. enligt AD, hur

ofta omröstningen på bolagsstämman kan resultera i avgörande [oriindringar

i företagets verksamhet. Ju oftare detta sker desto större blir uppenbarligen

trycket på företagsledningen. Genom att riskkapitalandelarna i ett företag

görs överlåtbara ökar sannolikheten för att avgörande förändringar i företa
gets verksamhet kommer till stånd om någon utanförstående skulle ha åsik

ter om företagets skötsel. I samma riktning verkar en eventuell möjlighet för

missnöjda riskkapitalinnehavare att överta rösträtten från andra kapitalinne

havare i syfte att åstadkomma förändringar.
Intresset bland såväl nuvarande som potentiella andelsinnehavare att göra

insatser påverkas också positivt av att riskkapitalandelen (al",tien) genom sin
utformning gör det möjligt för den som gör ett lyckat ingripande att omedel

bart få del i framtida, ökade nettointäkter genom att dessa kapitaliseras i

form av ett höjt marknadsvärde på andelen.
Därmed avslutar vi vår analytiska "ihopskruvning" av aktiebolaget. Med

utgångspunkt i vad vi här kallat det klassiska företaget har vi funnit att de

dispositions rättigheter som tillkommer innehavarna av riskkapitalandelar

("aktier") i aktiebolaget kan ges en rimlig tolkning i effektivitetstermer. På

i princip samma sätt som företagsledaren uppträder i en monitor- och residu
airoll gentemot de anställda (och övriga inputs), uppträder riskkapitalinne

havarna i en monitor- och residuairoll gentemot företagsledaren (och hans

verksamhet). Ur effektivitetssynpunkt är det viktigt att företagslcdaren

verkligen känner ett tryck på sig från riskkapitalinnehavarna. Men att vara
aktiv i monitorfunktion drar resurser. En rad överväganden påverkar den

enskilde riskkapitalinnehavarens beslut därvidlag ("snålskjuts"-möjligheten

m. m.). En intressant men svårbesvarad fråga är vilken struktur på riskkapi

talinnehaven som innebär den mest effektiva monitorfunktion visavi före

tagsledaren. I avsnittet laborerar vi med en struktur som karakteriseras av

någon (eller några få) större innehavare (minst 5 procent). ett antal medel

stora innehavare (2--4 procent) och många småinnehavare av risk kapitalan

delar.
Från den av oss valda utgångspunkten har även andelarnas överlåtbarhet

en effektivitetsdimension. Via aktiemarknaden utsträcks monitorrollen till

en större krets av potentiella intressenter. Samtidigt "disciplinerar" alla an
delsinnehavare varandra genom sin permanenta säljrätt.

Den specifikation av tjänsten riskkapital som pa detta sätt kan motiveras
utifrån det organisationsteoretiska synsätt. som här anlagts. later sig väl tör
ena med den specifikation som vi tidigare (i avsnitt 1.2) analvserat fram ut
ifrån begreppen betingade marknader och riskkostnader. s~ig. ett nskteorc
tiskt synsätt. Förklaringen till denna ovcrensstämmelsc är att bad« dessa an

satser arbetar med informations- och transaktionskostnader som en viktig
komponent vid specifikationen av varje tjanst - och dänned av varje organi

sation.

I vår tidigare diskussion (1.2) av specifikationen av tj.inste n riskkapitalin
sats har vi [orutsatt att alla marknader för sadana t ianstcr uppfvllcr "obcro
endcrekvisitct" från allmänjärnviktsteorin. Nagon diskussion av sannolikhe

ten för att så ej blir fallet har dock inte förts.

Nu visar emellertid analysen i detta avsnitt att (även Olll själv« specifika
tionerna av riskkapitaltjänsten stämmer överens) den struktur pil innehaven



av riskkapital som innebär den effektivaste monitorfunktionen med stor san

nolikhet inte uppfyller detta rekvisit. Vi kan tala om en spänning mellan å

ena sidan de krav på strukturen hos kapitalinnehaven som ställs av den rena

marknadslösningen och allmänjämviktsteoremen och å andra sidan de krav

som ställs på samma struktur av den lokala lösningen av produktionsproble

met. Litet förenklat kan vi säga att riskhänsyn tenderar att utjämna fördel

ningen av aktieinnehaven, medan inflytandehänsyn (monitorrollen) tend

erar att koncentrera den.

I vilken utsträckning den struktur som faktiskt uppstår avviker från den

som föreskrivs av oberoende-rekvisitet, och hur en sådan avvikelse i så fall

skall tolkas i effektivitetstermer återkommer vi till. Men det är fundamentalt

att notera att företaget - med de egenskaper vi här tilldelat det - kan betraktas

som ett alternativ till en renodlad marknadslösning av ekonomins samord
ningsproblem. Dälför är det kanske inte så förvånande att dess effektiva fun

gerande ställer andra krav på vissa marknader (kapitalmarknaden} än vad
som framkommer i den allmänna jiimviktsteorin. Vi kan sammanfatta: Om

produktionen innebär ett lagarbete. om det är förenat med kostnader att

mäta och övervaka arbetsinsatserna och Olll de anställda har nyttofunktioner

med argument utöver lönen så tenderar alltså, enligt AD, en företagsform

att uppstå som karakteriseras aven hierarkisk organisationsform med en

specialiserad samordnare/företagsledare i toppen i en kombinerad residual

och monitorroll. Denne "mäts och övervakas" i sin tur av riskkapitalinneha
vare i en residual- och monitorroll. Det kan vara lämpligt att här skilja mel

lan den inre monitorfunktionen (företagsledarens) och den yttre monitor

funktionen (riskkapitalinnehavarnas); till den del den senare utövas på mark

naden för riskkapitalandelar benämner vi den signalfunktionen.
Denna företagsform är aktiebolaget.

1..).'1 Aktiebolaget med alternativa ägare - anställda. leverantö
rer. kunder

Eftersom de angivna forutsattningurna beträffande "lagarbete", mätnings

och övervakningskostnader och de anställdas nyttofunktioner ter sig ganska

allmängiltiga2S borde \ l v.intu oss att huvuddelen av produktionen i ett mark
nadssystem som det svenska verkligen skedde i aktiebolag. S21 är det också.
Ett övertygande mätt P,l det ges i bilaga 11. som visar hur de anstidida och

företagarna grupperar sig pa olika fiireragsformer.

Givet att det föreligger "lagarbete", mätnings- och övervakningskostna

der oeh flerdimensionella nyttofunktioner tolkar vi detta förhållande så att

denna företagsform för det första erbjuder en avvägning mellan riskbärande

och inflytande i företaget som kan göra många kapitalplacerare intresserade
och för det andra möjiiggör en koppling mellan inflytande och kompetens i

monitorrollen på grund av aktiens speeiella dispositionsrättigheter, inkl.

dess obegränsade överlåtbarhet. Mot den bakgrunden kan det vara av in

tresse att pröva vad som skulle inträffa med riskbärande. inflytande och

kompetens om vi i experimentellt syfte ändrade dispositions rättigheter och/

eller riskkapitalinnehavare i den yttre monitorfunktionen.
Tänkbara alternativa innehavare av riskkapitalandelar är de anställda, le

verantörerna av insatsvaror och kunderna. Vi tänker oss att dispositionsrät-
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tigheterna hos riskkapitalandelarna på kort sikt förblir oförändrade, men att
en omspecifikation kan ske på längre sikt. Vidare tänker vi oss att de på detta
sätt konstituerade företagen konkurrerar med aktiebolag av traditionell typ.

(a) anställda som riskkapitalinnehavare

Vi tänker oss nu att en regel införs i vår organiserade modellekonomi att
riskkapitalandelar i ett företag skall innehas endast av personer som samtidigt
är anställda i företaget. I samband med att man bildar företag ter det sig ofta
naturligt att de som gemensamt vill pröva en ny affärside satsar såväl sin ar
betskraft som visst riskkapital i företaget. Efter hand som verksamheten
skall utökas och behovet av riskkapital växer blir emellertid svårigheterna
att få fram detta kapital ur denna begränsade personkrets allt större. Om
kravet ställs på varje nyanställd att han - eller hon - också skall bidra med
visst riskkapital till företaget torde detta minska kretsen av intresserade.
Och om kravet ställs på de redan anställda att de skall bidra med än mer
riskkapital så måste detta rimligen leda till att de begär en högre riskpremie
än den som skulle ha begärts på en helt öppen riskkapitalmarknad.

Företaget kan reagera på två sätt inför denna fördyring av riskkosrna
derna. Det ena, kortsiktiga, är att välja produktions- och investeringsplaner
med ett mindre risktagande. Det andra, mer långsiktiga, är att kompensera
de riskbärande anställda genom att ge dem ett större inflytande över företa
gets mål och verksamhet. Även här kan slutresultatet bli att produktions
och investeringsplaner med mindre risker väljs. Den väsentliga skillnaden
mellan de båda typerna av anpassning är att den sistnämnda kan innebära
en omspecifikation av tjänsten riskkapital- i riktning mot utökade möjlighe
ter för riskkapitalinnehavare att påverka företagets verksamhet.

Styrkan i dessa reaktioner beror bl. a. på hur man tänker sig att riskkapita
landelarna fördelar sig bland de anställda. Den öppnaste varianten är att
inga som inte är anställda får inneha andelar, men att innehaven bland de
anställda får variera från noll till mycket stora innehav. Det skulle innebära
den minsta avvikelsen från en helt oinskränkt andelsmarknad. Med denna
regel skulle riskkostnaderna öka minst. - En tänkbar permutation på denna
variant vore en regel att alla anställda skall inneha riskkapital motsvarande
ett visst minimibelopp, men utan övre gräns.

Antag nu att en ägarstruktur uppstår med ett fåtal anställda som stora risk
kapitalinnehavare , några fler som medelstora och alla de övriga med minimi
innehav . Är det sannolikt att en sådan ägarstruktur blir bestående? Det be
ror bl. a. på vilken kompetens som kan komma fram i den yttre monitorfunk
tionen.

Vad gäller signalfunktionen så blir den uppenbarligen försvagad av den
kraftiga begränsning av riskkapitalmarknaden som vår särskilda ägarregel
innebär. Riskkapitalandelen representerar visserligen fortfarande det kapi
taliserade värdet av företagets förväntade framtida resultatutveckling. Men
dessa förväntningar tillhör enbart personer som samtidigt är anställda i före
taget. Det innebär att de förväntningar - och den kompetens dessa kan rep
resentera - som finns i ekonomin i övrigt inte tillåts påverka andelsvärdet.
Det innebär därutöver att de förväntningar andelsinnehavarna har om före
tagets framtid inte är oberoende av hur de själva tänkt uppträda i rollen som



anställda. Slutligen innebär begränsningen i ägarkretscn att det grundläg

gande oberoende rekvisitet på andelsmarknaden inte kan anses uppfyllt.
Vad gäller den yttre monitorfunktionen i övrigt, dvs. sannolikheten för att

agerandet i bolagsstämma och styrelse skall innebära förändring och förny
else i företaget, så kan även denna komma att försvagas. För det första rek

ryteras alla monitorer bland de anställda, vilket kan innebära en ganska snäv
ram för kompetensen i just monitorfunktionen. För det andra har riskkapi

talinnehavarna här att övervaka någon som övervakar dem själva i egenskap

av anställda. Detta specifika förhållande rymmer ett antal problem: Vad
händer när samma personer är både åtalade och domare'! Hur troligt är det

att krav kommer att ställas på förändring och förnyelse i företagen om de
som skall ställa dessa krav samtidigt är de som (vet att de) kommer att få
bära hela anpassningsbördan?

Antag nu att dessa påtalade problem gjorde det svårt för lokalt löntagar
ägda företag att konkurrera med "externägda" aktiebolag. Hur skulle så
dana företag då kunna reagera?

Ett sätt vore att försöka höja kompetensen i monitorfunktionen genom att
delvis öppna rätten till riskkapitalinnehav i företaget för intressenter utanför
företaget. Vill man av något skäl inte välja denna väg kan man ändå pröva
att sänka riskkostnaderna genom att erbjuda enbart riskbärande i företaget
på marknaden - utan något motsvarande int1ytande; det skulle bli ett dyrare
riskkapital än vid vanliga finansieringsformer, men ändå troligen billigare än
vid helt intern finansiering genom de anställda. I det första fallet skulle det
vara fråga om en förändring av den givna regeln, i det andra av andelsspecifi
kationen.

Ett annat steg vore att omspecificera riskkapitalandelen så att aktivitet i
monitorfunktion belönades extra. En sådan specifikation kunde få formen
aven försäkran att den som kom med ett initiativ kunde räkna med att själv
få tillgodogöra sig en viss procent av det beräknade (positiva) utfallet obero
ende av storleken på sitt andelsinnehav.

Fundamentalt för problemen med monitorfunktionen i det löntagarägda
företaget är att kapitaliseringen av värdet av initiativ i monitorfunktion inte
fungerar tillfredsställande. Lite tillspetsat kan det sägas att marknadsvärdet

hos riskkapitalandelarna i företaget blir utan intresse. Ett s k substansvärde,
baserat på företagets nettovärde enligt balansräkningen, kan dock alltid räk
nas fram.

Antag nu att vi inskränker säljbarheten hos dessa andelar ytterligare så att
de anställda inte ens får överlåta någon andel till någon annan anställd, utan
under hela sin anställning är bundna vid sitt ursprungliga (rninirnij-innehav.
Denna inskränkning kan tolkas som ett något utökat riskbärande. vilket för
anleder ytterligare anpassningsåtgärder av redan antytt slag.

Antag nu vidare att fördelningen av riskkapitalandelar (med dessa in
skränkningar) i ett företag är sådan att några anställda har ett t1ertal andelar
medan de tlesta har bara en andel. Tillämpar man principen en andel - en
röst på bolagsstämman så får uppenbarligen de anställda med större innehav
större möjligheter än övriga att påverka företagets mål och verksamhet i en
för dem gynnsam riktning. Men eftersom det inte längre sker någon kapitali
sering av värdet av initiativ i monitorfunktionen i kapitalandelen så kommer
incitamentet till sådana initiativ att vara svagt. Skillnaden i incitament mel-
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lan dem som har flera andelar och dem som har en andel komme; i motsx Gi

rande mån att minska, och bli ganska obetydlig.

Därifrån är steget inte långt till en omspecifikation av riskkapitalandelen

av innebörd att ingen får rösta på bolagsstämman för mer än en andel, hur

många han - eller hon - än innehar. Därmed har man infört principen en

innehavare (en anställd) - en röst, vilket samtidigt är "den kooperativa prin

cipen en man - en röst" (SOU 1980:36, s. 17). Har man väl introducerat

denna princip kan nästa steg bli att maximera eller precisera en viss riskkapi

talinsats , lika för alla.

I ett företag där alla anställda har lika stora riskkapitalandelar och, på

grundval därav, samma rösträtt på bolagsstämman, och där någon kapitali

sering av företagets framtidsmöjligheter inte sker i andelsvärdet. framstår

det som en lämplighetsfråga 0111 eventuella överskott eller underskott i rörel

sen skall falla ut SOI11 en kapitalinkomst (utdelning) eller som en löneinkomst

("lönepremie" respektive "löneavdrag").

Fundamentalt är här att de som har att utöva den yttre monitorfunktionen

i egenskap av riskkapitalinnehavare samtidigt är anställda, dvs. de som skall

samordnas och övervakas. Rollen som primär riskbärare (riskkapitalinneha

vare ) läggs samman med rollen som sekundär riskbärare (i egenskap av an

ställd) - vad betyder det för möjligheterna att urskilja riskbärandet på de

olika områdena? Om det blir svårt att urskilja risk bärande t hur skall då infly

tandet (som vi härleder ur riskbärandet) i de olika rollerna dimensioneras?

Om inflytandemöjligheterna inte avgränsas klart mellan olika rollinneha

vare vem vill då satsa sin eventuella kompetens vid utövandet av detta infly

tande?

Utifrån dessa överväganden skulle det vara mest lämpligt att upprätthålla

bodelningen mellan en rörlig kapitalinkomst och en i förväg avtalad lön.

(Inom den kooperativa rörelsen tillämpar man likväl en princip om "begrän

sad kapitalränta").

(b) leverantörer (a\' insatsvorort som riskkupitalinncliavare

I nästa experiment tänker vi oss att rollen .10111 riskkapitalinnclutvarc ijirreta

get tilldelas dc personer !jörc!lIg) SOIll levererar insutsvuror till företaget. Ef

tersom de anställda ocksa kan betraktas som leverantörer a\ en insatsvara

'arbete". kan resonemangen i föreg;l'cnde stvcke i stora delar tillämpas i det

följande.
I vissa fall när ett företag skall bildas kan initiativtagarna vara producenter

som gemensamt önskar vidarebearbeta (eller distribuera) en produkt. Re

geln att enbart leverantörer aven viss insatsvara (eller vissa insatsvaror) får

inneha riskkapitalandelar begränsar emellertid företagets expansionsmöjlig

heter jämfört med det traditionella aktiebolaget.

Även i detta fall skulle signalfunktionen och monitorfunktionen komma

att försvagas på grund av begränsningen av agarkretsen och andelsmarkna

dens åtföljande kollaps.

Också vad gäller leverantörsägda riskkapitalandelar skulle en tendens fin

nas till en omspecifikation av andelen i riktning mot en utjämning av infly

tandet mellan olika riskkapitalinnehavare. Ett närmande skulle sannolikt

ske mot en kooperativ ordning enligt principen en man - en röst. Förvänt-



ningurua bland leverantörerna beträffande företagets resultatutveckling

skulle komma att pilverka prissättningen på insatsvaror snarare än prisbild

ningen pa kapital andelar. (StåhI. 1976, s, 68).

Vad g~iller den kompetens, varmed intlytande i monitorfunktionen kan

komma att utövas i leverantörsägda företag, är det troligt att den blir snävare

- och därför mindre-- än i det traditionella aktiebolaget.

Inte heller i detta fall gör vi emellertid något försök att bedöma de totala

verkningarna på allokering och fördelning mot bakgrund av teorin för all

män järnvikt. Slutsatscn måste dock bli att företag av denna typ torde få svårt

att kunkurrera med aktiebolag av traditionell typ.

(e) kunder (konsumenter) som riskkapitalinnehavare

I detta tredje och avslutande experiment tänker vi oss att endast företagets
kunder (i princip) får inneha riskkapital i företager. De analytiska huvudslut

satserna blir snarlika dem i de föregående avsnitten (a) och (b). Vissa modifi

kationer av dcssa kan doc k Linkas om antalet kunder är stort.

Vad först gäller själva bildandet av företag så ter det sig fullt rimligt att

detta i vissa fall sker pil initiativ av blivande konsumenter av produkten i

fråga. Motivet kan t. ex. vara att verkligen försäkra sig om att produkten får

en viss utformning.

Om företaget vill utöka produktionen och fortsätta att hävda principen att

bara de som köper produkten får inneha riskkapitalandelar så kommer risk

kapitalet att bli dyrare lin i det traditionella aktiebolaget Men fördyringen

kan antas bli mindre än i fallen med anställda som ägare och leverantörsä

gande eftersom det i praktiken lir svårt att kontrollera att intresserade risk

kapitalinnehavare också lir (eller kommer att bli) köpare, särskilt om pro

dukten är en konsum tionsvara.

I motsvarande mån far dc tidigare, under (a) och (b) presenterade slutsat

serna modifieras vad gliller försvagningen av signalfunktionen och den yttre

monitorfunktionen i övrigt som ett resultat av inskränkningen av företagets

agarkrets. Om ett stort antal personer intresserade sig för att både köpa pro

dukter i ett företag och teckna sig för riskkapitalandelar i företaget skulle

inskränkningen i ägarkretsen inte bli så dramatisk. Erfarenheter och insikter

frän mangu olika häll skulle halla kompetensen uppe i monitorfunktionen.

Problemet är emellertid att marknaden för riskkapitalandelar inte skulle

kunna tillittas fungera utan insyn från företaget. Om varje köpare och/eller

säljare av riskkapitalandelar ensam fick avgöra om han - eller hon - verkli

gen kunde betraktas som köpare av företagets produkter skulle regeln om

kundägande inte innebära nagon skillnad av betydelse jämfört med det tra

ditionella aktiebolaget. Dc initiativtagare till denna företagsform som vill

havda principen att bara de som köper företagets produkter får inneha risk

kapital andel ar maste därför organisera något slag av registrering av vilka

som säljer och köper andelar. I princip är det fullt möjligt för företaget att

in klada sig rullerna hade som registrerare och mäklare P,len andelsmarknad

med fri prishildning.

I vilken utsträckning en företagsform som denna skulle motivera somliga
att bli verkligt stora innehavare av riskkapital - i syfte att därigenom kunna

påverka t. ex. kvaliteten hos företagets produkter för att sedan köpa dessa
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- är svart att säga: att hela företag, som varit stora kunder hos ett annat före

tag, skaftat sig stora ägarintressen i detta är ju välbekant. Skulle en sadan

ägarstruk tur bli bestående') Det beror än en gan g på vilken kompetens som

kan genereras i monitorfunktionen.

Detta beror i sin tur på om det uppstar en marknad i riskk apitnlandclar i

företag av denna typ, Om kravet ställ» att de som innehar riskkapitalandelar

i ett företag också köper - eller har för avsikt att köpa - dess produkt minst

en gang om året sa blir ägarkretsen sannolikt mycket begränsad i fr~lga om

ett stort antal produkter. I dessa fall blir marknaden för andelar i motsva

rande man liten och monitorfunktionen försvagad. I förlängningen kan en

ornspccifikation av riskkapitalandelen tänkas i riktning mot en begränsning

a\ kapitalinsats och inflytande: i stället för att låta rörelseresultatet komma

fram i form av utdelningar pil andelarna kan detta fördelas i efterhand på

basis av någon annan regeL L ex. gjorda inköp.

Men utifrån samma krav kan man också tänka sig företag som skulle

kunna bli mycket stora. Vi tänker naturligtvis pä företag som producerar

daglig\ aror, men OCkS'1 på företag som producerar många olika varor samti

digt eller som specialiserat sig på förväljning av t. ex. livsmedel. I dessa fall

skulle Iörutsättningur finnas för en bred ägarkrets, även om vi far tänka oss

att den blir snävare än i det typiska aktiebolaget. Ju fler varor och tjänster
som ingar i företagets verksamhet. desto närmare kommer vi i själva verket

aktiebolaget: desto mer är det samtidigt fråga om en "degenerering" av re

geln med kundägande.

Att agarkretsen breddas innebar inte automatiskt att marknaden för risk

kapitalandelar blir lika mycket livligare. Riskkapitalinnehavet representerar

visserligen en möjlighet att påverka företagets mal och verksamhet i allmän

het. Samtidigt har emellertid innehavarna av riskkapitalandelar i denna typ

av företag ett särskilt intresse av att produkten produceras till lägsta möjliga

kostnad och 'eller ges vissa egenskaper som gör den mer värd för konsumen

ten. Det är ett snävare intresse än det som kommer fram i monitorfunktio

nen i det traditionella aktiebolaget. Det betyder rimligen också att utfallet av

de initiativ som tas i monitorrollen inte i lika hög grad som i det traditionella

aktiebolaget kommer till uttryck i form av utdelningshöjningar (och.eller ett

högre kapitaltillvärde hos nskkapitalandclen). Initiativtagaren far rakna

med att dela pil utfallet både med övriua konsumenter och med övriua risk

kupitalinnehavurc. Det tenderar att försvaga incitamentet att upptriida ak

tivt i monitorrollen jämfört med förhallandena i det traditionella aktiebola

get. Det tenderar också sannolikt att utjämna variationerna i rixk kapirulan

delens marknadsvärde. Omplaceringarna a\ andelar minskar CUL och mark

naden blir mindre livlig. Incitamentsstrukturen ger också upphov till ett

"frec ridert-problem: vilken är minsta möjliga insats av riskkapital. som ger

en person r.itt att bli delaktig i de initiativ som tas av andra andelsinneha

vare') Om alla t.inker sa uppstår en jämn fördelning av innehaven av riskk a

pitalandelar. Spontant har förhallandena kommit att innebära en intlvtandc

fördelning enligt principen en kund (konsument) - en röst. dvs, den konsu

mentkooperativa principen. Visar sig denna fördclning bestå en liingre tid

kan en omspecifik ation a\ riskkapitalandelen ske i den riktningen.



1.3.4 Alternativa företagsformer - anpassning och konkurrens
förmåga

Med denna diskussion av vad som händer när anställda. leverantörer och
kunder förutbestäms till rollen som riskkapitalinnehavare i ett företag med
aktiebolagets egenskaper, har vi velat illustrera vissa fundamentala analy

tiska satser. För det törsta att en "kvotering" av innehaven av riskkapitalan
delar till viss grupp tenderar att begränsa och fördyra tillgången på riskkapi
tal jämfört med vad som skulle gälla i det traditionella aktiebolaget (dvs.
utan kvotering). Företag som konstituerats enligt sådana regler skulle följ
aktligen kunna förväntas bli mindre respektive ta mindre risker än det tradi
tionella aktiebolaget.

I den mån detta försvårar konkurrensen med de företag som drivs på tradi
tionellt sätt kan en anpassning ske på längre sikt genom att de särskilt ut
sedda riskkapitalinnehavarna ges ett större inflytande än kapitalinnehavarna
i det typiska aktiebolaget. Av avgörande betydelse för dessa företags för
måga att konkurrera blir likväl riskkapitalinnehavarnas incitament att agera
i monitorfunktionen - och deras kompetens.

Vår andra tes är att kvoteringen av riskkapitalinnehaven tenderar att för
svaga signalfunktionen på andelsmarknaden. vilket får två effekter. Dels blir
det svårt att alls upprätthålla ett marknadsvärde på riskkapitalandelar i före
taget, vilket gör det omöjligt för dem som tar initiativ till förändringar att
tillgodogöra sig det eventuella värdet av sådana förändringar i form av ett
ökat kapitalvärde hos deras andelar: dels kommer alla de bedömningar (mer
eller mindre kompetenta) av företagets framtid som görs av personer utanför

företaget inte att komma till uttryck i andelskursen. I och med att omsätt

ningen av riskkapitalinnehavare begränsas på detta sätt och att incitamentet
till aktiva insatser i monitorfunktionen försvagas kan företag som ägs av de
anställda få svårt att konkurrera med "norrnalföretaget' .

Vår tredje tes - av något mer spekulativ art - är att de begränsningar som

gäller innehaven av riskkapitalandelar i företag där dessa innehas t. ex. av de
anställda tenderar att på lång sikt leda över i en örnspecifikation av andelen.
Innebörden av denna är att inflytandet i kapitalinnehavarrollen jämnas ut i
riktning mot principen en man-en röst. samt att osäkerheten om företagets
verksamhet och framtid kan komma att fångas upp i anställningsavtal och
lön snarare än i riskkapitalandel och utdelning.

Vi vill understryka att utgångspunkten för resonemangen ovan varit det

traditionella aktiebolaget. Analysen tyder på att om vissa grupper av meda
gerande i företaget (utöver de traditionella riskkapitalinnehavarna) förut

bestäms till riskkapitalinnehavare så tenderar riskkapitalandelen att ornspe
cificeras i riktning mot den s. k. kooperativa principen för kapitalassocia
tion. Mot detta invänder kanske någon att denna princip är ett uttryck för
en viss åsikt om hur företag bör ägas och drivas. Vår synpunkt är bara att det

på lång sikt måste råda en överensstämmelse mellan en sådan åsikt (kodifi
erad i någon regelsamling) och den aktuella företagsformens sätt att fungera.
Annars måste åsikten revideras.

Någon särskild bedömning av allokerings- och fördelningsegenskaperna i
en ekonomi med (en del) företag. där särskilt utsedda kategorier är riskkapi
talinnehavare . görs inte här. Vår önskan har endast varit att illustrera vissa
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verkningar av att en sådan regel införs. Men presumtionen är att i den mån
företag av detta slag inte förmår konkurrera med det oppna aktiebolaget så
representerar de en mindre effektiv allokering.

I ett ekonomiskt system helt uppbyggt på marknader med konkurrens
skulle detta leda till att företag av de speciella typer. som här diskuterats,
skulle slås ut av traditionella aktiebolag. Men sannolikheten för att så skulle
ske skulle bli mindre under vissa förutsättningar: vid produktion, som i liten
eller ingen utsträckning karakteriseras av "lagarbete" borde dessa alterna
tiva företagsformer vara mer konkurrenskraftiga; vid produktion. där mät
nings- och övervakningskostnaderna är relativt små, borde detta också gälla;
när nyttofunktionerna hos de anställda i liten eller ingen utsträckning inne
håller argument utöver lönen borde likaså alternativa företagsformer vara

relativt konkurrenskraftiga." (Innebörden härav skulle vara att de anställda
inte kan eller inte vill tillgodogöra sig värdet av t. ex. en lugnare arbetstakt
om kostnaderna härför helt eller delvis bärs av andra ("solidaritet'·). )

I den mån en anpassning sker av verksamheten i dessa alternativa före
tagsformer skulle vi också vänta oss att de kom att gälla företag med produk
tion i relativt liten skala respektive produktion med ett begränsat riskta
gande. Dessa utsagor borde i flera fall vara möjliga att testa empiriskt. I Sve
rige förekommer ju i dag en icke obetydlig aktivitet i alla dessa tre företags
former. Se vidare kap. 3, särskilt avsnitten 3.2.2.3 och 3.4.1.

1.3.5 Specifikationen av tjänsten riskkapital i mindre och medel
stora företag

I den modifierade modellekonomin har alla varor och tjänster - inkl. kapi
taltjänster - sökt och erhållit sin specifikation i en värld utan några institu
tionella restriktioner.i''' Enskilda personer har gjort sina bedömningar av
risk-, informations- och transaktionskostnader i samband med resursöver
föringar av olika slag och bl. a. på basis av dessa har specifikationerna tagit
form. Men en modellmassig restriktion har likväl hela tiden funnits bakom
resonemangen, nämligen den att alla priser bildas på marknader med per·
fekt konkurrens - se underavsnitt l.l.3 - vilket bl. a. innebär att "varje kö
pare och säljare betraktar priset som oberoende av deras egna beslut". För
att detta skall gälla riskkapitalandelar med den specifikation som tidigare
redovisats måste uppenbarligen antalet riskkapitalinnehavare - och därmed
riskkapitalet och företagets storlek - ligga över en viss nivå.

Hur skulle då specifikationen av tjänsten riskkapital förändras om vi tän
ker oss att vi har företag i storleksordningen under denna nivå - små- och

medelstora företag - framför oss? Antag exempelvis att det rör sig om ett
företag. vars produktion - och riskkapital behov- motsvarar en tredjedel av
"nivåföretagets". Riskkapitalandelarna förutsätts ha samma nominella
värde i båda företagen. Riskkostnaden för den potentiella kapitalplaceraren
på grund av osäkerhet om företagets förrnåga att förränta kapitalinsatsen
förändras inte med företagets storlek: utgångspunkten för placerarens be
dömning av vilka informationskostnader som kan motiveras förändras där
med inte heller.

Vi för nu in den ytterligare förutsättningen att varje riskkapitalinnehavare



innehar endast en riskkapitalandel. Innebörden av att antalet riskkapitalin
nehavare minskar är bl. a. att de som har att utöva ett inflytande över företa
gets mål och verksamhet blir färre. I den mån alla riskkapitalinnehavare tän
ker sig en roll som aktiva utövare av detta inflytande får var och en uppen
barligen räkna med att göra större insatser för att upprätthålla en viss given
kvalitet i övervakningen av företagets verksamhet ("risknivåbestäm
ningen") - dvs. informationskostnaderna ökar. I den mån riskkapitalinneha
varna i stället räknar med att vissa av dem är mer beredda än andra att ta på
sig kostnaderna för att se till att övervakningen av företagets verksamhet hål
ler denna kvalitet, så måste de rimligen bedöma sannolikheten för att så sker
som mindre än tidigare eftersom kretsen av tänkbara "aktivister" minskat
dvs. riskkostnaderna ökar. Därtill kommer vissa effekter av ett företags li
tenhet på marknaden för riskkapitalandelar. När kretsen av andelsinneha
vare blir mindre blir det svårare för den enskilda andelsinnehavaren att för
bli oberoende av andras ställningstaganden i sina egna bedömningar av om
han - eller hon - skall sälja eller inte. I en sådan, mer oligopolistisk utbudssi
tuation kan variabiliteten i utbudet väntas bli högre - och därmed den risk
kostnad visavi marknaden som är förknippad med andelsinnehavet större 
än i ett företag med fler andelsinnehavare; det tenderar att höja riskkostna
den. Samtidigt måste innehavare av riskkapitalandelar i mindre företag
räkna med att det kan bli svårare att finna potentiella köpare med någon
kännedom om företaget och dess situation; det tenderar att höja transak
tionskostnaden.

Kostnaderna (riskkostnader , informations- och transaktionskostnader)
för företagets försörjning med riskkapital i form av riskkapitalandelar av den
typ som karakteriserar aktiebolaget tenderar alltså att växa när företagsstor
leken minskar. Tänker vi oss en fortlöpande minskning av företagsstorleken
kommer vi småningom till ett läge, där en riskkapitaltillförsel i denna form
blir alltför kostsam för att produktion alls skall komma till stånd. Då, om
inte förr, måste alternativa specifikationer av riskkapitalinsatsen sökas, spe
cifikationer som kan medverka till att sänka risk-, informations- och tran sak
tionskostnaderna.

En variant, som skulle kunna reducera osäkerheten iriskkapitalandelen
vore att överföra viss risk till lånekapitalet , dvs. att knyta räntebetalningar
och amorteringar till vissa betingande händelser. Vi avfärdar dock resone
mangsvis den möjligheten och koncentrerar intresset helt till specifikationen
av riskkapitalandelen i företag med ett mindre antal riskkapitalinnehavare.

Osäkerheten hos riskkapitalandelen har två källor. förslagsvis benämnda
inflytandeaspekten och marknadsaspekten. Ett sätt att reducera den osäker
het, som har att göra med inflytandet. vore att riskkapitalandelsinnehavar
nas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra preciserades ytterligare.
I vilken utsträckning förutsätts det att varje andelsinnehavare verkligen sat
sar resurser på att utöva ett inflytande över företagets mål och verksamhet?
I vilken utsträckning förutsätts det att någon andelsinnehavare gör detta 
och mot vilken ersättning? I vilken utsträckning är det tänkbart att andelsin
nehavarna gemensamt kan delegera en del av inflytandet till samordnarna
("företagsledningen") i företaget. om valet av samordnare sker med större
noggranhet (dvs. tillåts dra mer resurser) än tidigare?

Vad gäller marknadsaspekten av riskkapitalandelsinnehavet så kan osä-
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kerheten måhända reduceras genom att andelsinnehavarna förbinder sig att
t. ex. inte sälja förrän efter viss tid. inte sälja förrän en majoritet bland de
övriga andelsinnehavarna vunnits för en överlåtelse. inte sälja till viss person
eller genom något annat förbehåll. Genom åtgärder av detta slag kan dc risk
kostnader som är förbundna meel innehav av riskkapital minskas -- men sam
tidigt ökar informations- och transaktionskostnaderna. I vilken utsträckning
en sådan omspecifikation av riskkapitalandelar verkligen innebär en netto
sänkning av det mindre företagets finansiella kostnader kan inte besvaras
generellt. Men analysen tyder på att vi borde vänta oss att bolagsordningen
i ett företag blir alltmer preciserad ju mindre företaget är.'!

Ju mindre företaget är -låt för resonemangets skull antalet andelsinneha
vare gå mot ett (1) - desto mer specifika och avgränsade tenderar de disposi
tionsrättigheter att bli som åtföljer riskkapitalinnehavet. Då blir det rimligt
vis allt svårare att finna intressenter, transaktionskostnaderna ökar och fi
nansieringen med riskkapital blir allt dyrare.

Låt oss tänka oss att ett företag skall fogas samman som en öppen mark
nadslösning med endast 3-4 innehavare av riskkapitalandelar. Vi tänker oss
att detta skall ske på en öppen marknad, där alla aktörer är oberoende av
varandra. Det är inte svårt att föreställa sig hur svårt det skulle vara för, säg,
fyra främmande personer att finna varandra - och en för alla godtagbar upp
sättning av dispositionsrättigheter hos riskkapitalandelen. Svårigheterna får
till resultat att företag av den storleken, och med sådana kapitalslag. helt

enkelt inte kan uppstå.
I verkligheten existerar likväl aktiebolag med än färre innehavare av risk

kapitalandelar - även med endast en bolagsman. Det förklaras bl. a. av 'ltt
det i verkligheten inte råder ett strikt oberoende mellan alla som uppträder
på riskkapitalmarknaden. Där det föreligger ett positivt beroende mellan
några intressenter i den meningen att de känner varandra och varandras
kunskaper - och har förtroende för varandra blir riskkostnaderna - och där ..
med informations- och transaktionskostnaderna - avsevärt lägre än vad som
annars varit möjligt. Än mer kan dessa kostnader nedbringas om det samti
digt föreligger ett sådant beroende mellan riskkapitalinnehavarna. å ena si
dan. och personer i samordnande funktioner i företagen a den andra. Ett
maximalt utnyttjande av detta beroende har vi när den _. eller de ,- personer
som innehar riskkapitalandelarna samtidigt tar på sig uppgifter som samord
nare ("VD") i företaget.

Därmed har vi nått "ned" till en-persons- eller fåmansföretaget, som alltså

kan existera framför allt genom den dramatiska sänkning av riskkostnaderna
(och därmed av informations- och transaktionskostnaderna) som äger rum
när riskkapitalinnehavaren (-rna) själv går in i rollen som samordnare. I
denna situation blir det emellertid svårt att tala om ett rent marknadsbestämt
värde på riskkapitalandelen, eftersom detta är beroende av innehavarens
agerande i rollen som samordnare. Vi kan möjligen "rädda" vår resone
mangsmodell genom att utifrån introducera ett alternativvärde på riskkapi
talet vid någon given risknivå.

Så långt frågan om avgränsningen av riskkapitalinnehavarnas dispositions
rättigheter gentemot varandra. Men frågan återstår hur riskkostnaderna för
företagets övriga medagerande påverkas i de fall där riskkapitalinnehavarna
övervakar enbart sig själva. Det förefaller rimligt att tänka sig att dessa sti-



ger: anställda. langivare. leverantörer och konsumenter får ju nu inte hjälp

med nagon oberoende, utifrån kommande bedömning av risknivan i företa

gets verksamhet, Ett sätt att nedbringa dessa riskkostnader ilr att riskkapital

innehavarna ställer upp med ett garantibelopp, som närmast har karaktären

aven sj.ilvrisk Det är mot denna bakgrund man skall se aktiebolagslagarnas

stipulationer om inbetalning av ett visst minimiriskkapital,

Antag nu att nagon eller några vill bilda ett företag, men av något skäl inte

kan eller vill betala in ett sådant minuniriskkapital. Då får självrisken ta en

annan form, t, ex. den att de som tar initiativet till verksamheten blir betal

ningsansvarig« med sina personliga tillgångar om underskott skulle uppstå

("handelsbolaget") eller att åtminstone någon av initiativtagarna blir det
("kommanditbolaget"). Det säger sig självt att en sadan form av självrisk
kan accepteras endast så länge det rör sig om ett någorlunda begränsat betal

mugsansvar. dvs. om ett företag av begränsad storlek.

Därmed har vi utifrån våra modell begrepp presterat en analytisk tolkning

av företagsformerna aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag under

forutsättningen att företagets produktion är mindre eller medelstor.'; Tolk

ningen ter sig, enligt vår mening, rimlig. Men förekomsten i verkligheten av

tusentals små delmarknader för riskkapitalandelar i olika mindre och medel

stora företag (och i handelsbolagen inga klart definierade. överlätbara ande

lar alls) representerar ett problem. Hur skall dessa delmarkuader , som alla

i större eller mindre utsträckning avviker från modell marknadens "oberoen
de-rekvisit", ges en plats i den modifierade modellekonomin? Vi löser pro

blemet tills vidare genom att tänka oss att tjänsten riskkapital i mindre och

medelstora företag inre har karaktären aven separat, specifik tjänst på varje

delmarknad utan att/lera delmarknader tillsammans har så närliggande spe

cifikationer av denna tjänst att de i realiteten är utbytbara, dvs. egentligen

är att betrakta som ('11 enda vara: vidare tänker vi oss att antalet aktörer på

dessa aggregerade delmarknader är tillräckligt stort för att säkerställa att

"oberoende-rekvisitet" är uppfyllt, dvs. om någon av, säg, fem riskkapitalin

nehavare i ett företag säljer sin andel så påverkar det inte marknadsvärdet
hos riskkapitalinnehaven i "fem-innehavar-företagen" i ekonomin i övrigt.

För enmansföretagen får vi på liknande sätt tänka oss att det finns en bredare

marknad med alternativa placeringsmöjligheter - i termer al riskinnehall
och forväntad avkastning - vars marknadslösning inte på något synligt sätt

paverkas av om "vår" företagare väljer att initiera ett företag eller intc.:"

1A Kapitalmarknadens funktioner

Efter en inledande presentation aven modell av det helt decentraliserade

resursfördelningssystemet i en värld utan osäkerhet, introclucerades osäker

het i det andra avsnittet (1.2), En viktig slutsats var att de optimalitetsegen

skaper som kunde tillskrivas modellen utan osäkerhet kunde sägas gälla
även vid osäkerhet.

Vårt intresse gällde dock inte bara detta sedan många år etablerade forsk
ningsresultat, utan också vilka krafter som verkar i en ekonomi, där osäker
het -~ och därmed också risktagande - spelar en roll. Genom att explicit hålla
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fram faktorer som informationskostnader , transaktionskostnader och risk

kostnader och genom att välja ett tidsperspektiv, som medger att de egen

skaper och dispositionsrättigheter som karakteriserar olika varor och tjäns
ter förändras, har vi velat ge en mer innehållsrik bild av detta modifierade

modellsystem än den gängse kortsiktiga aspekten medger.

Avsnittet utmynnar bl. a. i observationen att de egenskaper och disposi
tionsrättigheter som karakteriserar riskkapitalinsatser ("aktie") och låneka
pitalinsatser i samproduktion ("företag") kan ges en rimlig tolkning utifrån

denna ansats. Fundamentalt är här att det inflytande över företagets mål och

verksamhet som kan skrivas in i aktiens specifikation ses som ett slags kom

pensation för potentiella riskkostnader för aktieinnehavaren; det följer av

detta synsätt att om (i modellekonomin) detta inflytande eliminerades ur

"aktiens" specifikation så skulle företaget få betala ett avsevärt högre pris

för att disponera samma mängd riskkapital.

Både den långsiktiga specifikationen av detta och övriga medagerandeav

tal med företag, och den kortsiktiga bestämningen av priser, löner och rän
tor. ses i detta modifierade modellsystem som en ren marknadslösning.

"Samproduktioner" och företag kan inte undgå risker. Vilka som skall bära

dessa risker - och med vilket inflytande och mot vilken ersättning - bestäms
på marknaden, det gäller leverantörer och konsumenter till företaget likaväl

som anställda och kapitalplacerare . Och optimalitetsvillkoren innebär hela

tiden ett kravatt ingen aktör på marknaden är tillräckligt stor för att själv
påverka marknadspriset.

Så långt betraktas även själva företaget som en marknadslösning, dvs. alla

företagets medagerande avtalar med varandra om ersättning och får seder

mera - möjligen med någon avvikelse - denna ersättning. Vilken organisa

tion företaget väljer att arbeta med är med denna utgångspunkt utan in

tresse. Det bestäms residuellt, dvs. företaget antas välja den organisation
som är förenlig med träffade avtal på marknaden.

Men företaget är ingen ren marknadslösning. såtillvida att en betydande

del av dess produktionsresultat inte på något enkelt sätt kan fördelas på olika
individuella produktionsfaktorinsatser. Verksamheten i ett företag är ett
"lagarbete". Hur framgångsrikt detta blir - och därmed vilka löner som kan

nås - beror i hög grad av hur väl den valda organisationsformen förmår knyta

samman vars och ens gränsproduktivitet och ersättning.

Mycket tyder på att den organisationstyp som kallas aktiebolag har den
förmågan i högre grad än andra. Det beror bl. a. på att den s. k. monitor

funktionen kan bli så verkningsfull eller kompetent i denna företagsform.
Men den agarstruktur som ger störst effekt i monitorfunktionen stämmer inte
nödvändigtvis överens med den som anges av optimaIitetsvillkoren vid allmän
jämvikt i den modifierade modellekonomin. Hur den "monitorfunktionsan
passade" ägarstrukturen i aktiebolaget ser ut får vi anledning att återkomma

till; det förefaller dock rimligt att tänka sig att den medger ett betydligt mer
koncentrerat ägande än den "allmän-jämviktsanpassade" agarstrukturen.

Vi anser denna "upptäckt" vara av fundamental betydelse för det fortsatta ar
betet med denna studie. Redan här kan en slutsats dras av monitorfunktio

nens förekomst och betydelse, nämligen att kapitalmarknadens roll i det

ekonomiska systemet inte inskränker sig till att förmedla (risk)kapital från



kapital placerare till lånmottagare , utan att den därutöver har en huvudroll
som bärare av inflytande och [rammanare av kompetens.

Vi avslutar inledningskapitlet med att sammanfatta kapitalmarknadens
funktioner.

1.4.1 Kapitalförsörjningsfunktionen

1.4.1.1 Riskkapital

Det kan synas trivialt att konstatera att en av kapitalmarknadens huvudupp
gifter är att försörja nya och redan existerande företag med riskkapital.
Några särskilda problem föranleder inte denna funktion här; vi hänvisar till
vårt antagande i underavsnitt 1.1.3, att "alla resurser (är) fullt utnyttjade i
denna modellekonomi för allokering". Det innebär att alla företag som vid
gällande (jämvikts)ränta på riskkapital efterfrågar sådant kapital får sin ef
terfrågan tillgodosedd, och att denna situation samtidigt karakteriseras av
fullt kapacitetsutnyttjande. Vi befinner oss alltjämt i den modifierade mo
dellekonomin, där den kortsiktiga anpassningen på alla marknader till för
ändringar av alla slag sker sekundsnabbt och utan störningar eller eftersläp
ningar.

1.4.1.2 Lånekapital

Samma principiella förutsättningar gäller marknaden för lånekapital.
Den grundläggande skillnaden mellan riskkapital och lånekapital är att

medan det förra representerar en "evig", riskbärande kredit till företaget
utan någon i förväg formellt överenskommen "ränta", så är det senare en
tidsbegränsad (lång) kredit med från början avtalade amorterings- och rän
tevillkor. Medan riskkapital andelen har karaktären av ett öppet kontrakt,
kan lånekapitalöverenskommelsen ses som ett slutet kontrakt mellan lån
givare och företag - dock med viss risk för fallissemang. Mellan riskkapitalet
och lånekapitalet skulle vi kunna tänka oss en hel serie av olika typer av kapi
talbevis med avtagande grad av öppenhet. I verkligheten finns också ett an
tal varianter, men i modellsystemet tänker vi oss för enkelhets skull att det
bara finns de två klart olika alternativ vi här presenterat.

Alla som uppträder på lånekapitalmarknaden - både företag och place
rare - uppfattar ränta, amorteringsvillkor etc. för kapital med olika löptid
som givna av marknaden. Innehavarna av lånekapitalandelar kan alltid
räkna med att de kan sälja eller likvidera sina andelar (Töretagsobligatio
ner') till rådande kurs. Men de kan naturligtvis inte vara säkra på att den för
tillfället rådande kursen kommer att bestå.

Om marknadsräntan för lånekapital med en viss löptid sjunker kommer
marknadsvärdet av lånekapitalandelar som löper med en tidigare överens
kommen högre ränta att stiga; stiger marknadsräntan, kommer marknads
värdet hos tidigare ingångna låneavtal i stället att sjunka. Därmed introdu
ceras ett inslag av osäkerhet också på lånekapitalmarknaden - vid sidan av
den (begränsade) risk som alltid finns att det lånande företaget tvingas in
ställa betalningarna.

61



62

En viktig skillnad mellan marknaderna för riskkapital respektive

lånekapitalandelar är att medan vi räknar med att det bara finns en sorts risk

kapitalandelar i varje företag, så finns det lika många typer av lånckapitalbe

vis ('obligationer') som det ingåtts limeavtal - till olika ränte- och arnortc

ringsvillkor; lånekapitalet är ju ofta projcktanknutct. Dct kan göra låneka

pitalmarknadcn relativt svåröverskadlig. vilket i sin tur tordc göra dct kost

sammare för dcm som vill gå in på lånckapitalmarknadcn att hålla sig oricn

teradc och finna "säkra" placeringar.:"

1.4.2 Allokeringsfunktionen

I den modifierade modellekonomin är alla marknader konkurrensmarkna

der, och ingen aktör är stor nog att med egna åtgärder påverka marknadspri

set. Det gäller även marknaden för riskkapital, som bl. a. genom denna för

utsättning antas fungera effektivt. Alla kapitalinnehavare , som vid rådande
riskersättning och (riskfri) ränta vill placera sina pengar i riskkapitalandelar ,

gör detta, och strävar därvid efter högsta möjliga avkastning. Därigenom

uppstår en allokering av riskkapital som är effektiv, dvs. det går inte att gc

nom omallokcring öka avkastningen någonstans utan att den samtidigt mins
kar på annat håll."

1.4,2.1 Signalfunktionen

En riskkapitalandel är ett slags evig kredit till ett företag, som grundar en

rätt till delaktighet i företagets framtida resultatutveckling. A v största princi

piella betydelse är här att värdet på marknaden aven sådan riskkapitalandel

är framtidsbestämt.

Allmänt sett spelar förekomsten av alternativa placeringsmöjligheter en

roll för intresset för just placeringar i riskkapital. Därutöver bestäms mark

nadsvärdet hos en riskkapitalandel av förväntningarna om företagets för

måga att i framtiden generera överskott - och utdelningar - hos innehavare

och potentiella köpare av andelen, Ju mer positiva förväntningarna är be

träffande ett visst företag, desto högre kommer dess riskkapitalandelar alltså

att värderas på marknaden jämfört med andelar (aktier) i andra företag, Och

ju högre aktier i ett visst företag värderas, desto lättare kommer det företa

get att kunna utöka sitt riskkapital på marknaden. Mekanismen är enkel och

innebörden rimlig: ju större tilltro marknaden har till ett visst företags för

måga att generera överskott i framtiden, desto lättare kan företaget ta upp

mer riskkapital på marknaden; omvänt gäller att ju mindre tilltro markna

den har till ett visst företag, desto lägre kommer dess aktier att värderas och

desto "dyrare" blir det då för det företaget att expandera,

På detta sätt kan marknaden för riskkapitalandelar sägas fylla en signal
funktion när det gäller hur kapital skall allokeras till olika företag, Markna

dens värdering av riskkapitalandelar i olika företag representerar informa

tion om vilka "relativa kostnader för expansion" marknaden uppställer för

olika företag - i den mån de tänker sig att expansionen skall ske genom upp

tagande av riskkapital på marknaden.

Sannolikheten för att de bedömningar som görs av olika "företagsfrarnti

der" blir korrekta beror bl. a, av hur mycket kompetens som finns bland



placerarna. Det förefaller rimligt att tänka sig att kompetensen är större ju
fler som kan uppträda som potentiella andelsköpare.

Riskkapitalmarknadens signalfunktion gäller hur nytt riskkapital skall för
delas både på redan existerande och nya företag på den s. k. nyemissions
marknaden. Men signalerna/kurserna bildas på den "vanliga" aktiemarkna
den, som är en andrahandsmarknad. Det råder därför ett intimt samband
mellan de båda delmarknaderna: i vilken utsträckning osäkerhetskapital
verkligen allokeras till effektiva ändamål beror inte bara på hur "kloka" de
personer är, som uppträder på nyemissionsmarknaden, utan även på dem
som agerar - och dem som skulle kunna agera - på andrahandsmarknaden.
Det är därför nödvändigt att, när man talar om effektiviteten i kapitalalleke
ringen, alltid diskutera båda dessa delmarknader - och inte bara nyemis
sionsmarknaden .

1,4.2.2 Monitorfunktionen (yttre)

Så länge allokeringsfunktionen vad gäller riskkapitalet fylls genom signal
funktionen förändras inte effektivitetsvillkoren från den modifierade model
lekonomin. Men hur påverkas egentligen dessa villkor när vi nu introducerar
den speciella allokeringsfunktion hos riskkapitalet, som knyter sig till an
delsinnehavarens rätt att vid bolagsstämma (och eventuellt i styrelse) utöva
inflytande över företagets mål och verksamhet? Vi har redan tidigare givit
denna funktion beteckningen 'monitorfunktionen', Termen monitor syftar
på andelsinnehavarnas möjligheter att bevaka, övervaka och driva på verk
samheten inom företaget.

Utgångspunkten är här en uppfattning om företaget som ett lagarbete som
för att fungera effektivt måste ha en ledning som i sin tur övervakas av kom
petenta och initiativkraftiga riskkapitalinnehavare. Mycket talar för att den
ägarstruktur som innebär den starkaste monitorfunktionen inte stämmer
överens med den som anges av modellekonomins villkor för effektivitet.
Mot detta vill någon kanske invända att monitorfunktionen inte har att göra
med riskkapitalallokeringen som sådan. Men om företagen för att producera
till låga kostnader och vidareutvecklas bör ha en ägarstruktur som är annor
lunda än den som förestavas av de traditionella effektivitetsvillkoren. så
måste detta få betydelse för vilka krav som bör ställas på kapitalalloke
ringen, t. ex. i fråga om signalfunktionen.

Vi får anledning att återkomma till dessa i kapitel 4. där aktieägandet och
kompetensen diskuteras både i ett historiskt (4.3.6.1) och ett aktuellt
(4.3.8.4 och 4.3.9.1) perspektiv. Tills vidare kan vi bara konstatera att här
finns ett problem i den "företagslösa" allmänjämviktsteorin.

1.4.2.3 Nyfäretagande och innovationsverksamhet

Den hittills förda diskussionen kan möjligen ge intrycket att önskemålet om
effektivitet i kapitalallokeringen bara gäller existerande företag. Det vore i
så fall helt missvisande. Frågan om kapitalallokeringens effektivitet hänger
i högsta grad samman med förmågan hos dem som uppträder på kapital
marknaden att - både som monitorer och långivare - finna nya marknader,
lansera nya produkter, introducera ny teknik eller i något annat avseende
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pröva nya kombinationer av teknik och produktionsfaktorer - i nya eller re
dan existerande företag. Den stora os.ikcrhct som naturligen atföl in nvförc
tagande och innovationsverksamhet ställer särvkilda krav bäck pa öppenhet
och kunnighet hos kapitalplacerarna. Ju större osäkerhet som vid första på
seende tvcks vidlada ett projekt, desto större anledning att låt., flera av var
andra oberoende bedömare "filtrera" projektet utitran sina kunskaper det
gäller bade på riskkapitalmarknaden och lanckapitalmarknadcn. Desto mer
av kompetens kan da fil möjlighet att utöva ett inflytande infor det förestå

ende risktagandet. Se vidare kap. -l,,~.

l.-l.] Kapitalplaceringsfunktionen

llur väl kapitalmarknaden förmal' fullgöra sin allokcringsluuktion beror na

turligt vis av hur människor väljer att placera sina pengar och re<lgt'ra pa nv
information i signalfunktion och i monitorfunktionen. Inom n.uionalckono
min finns ett väl utvecklat rcoriomrade. den s. k. portlöljvul-tcorin. som dis
kuterar optimala placcringvval i termer al avkastning och risk (L'rwitz ,
1979). Sämre utvecklade är teoriförötiiIlningarna vad giiller risk kupitalinnc
havamas roll på bolag,q,imman (se dock Alchian. ILJ6LJ).

Men kapitalmarknadens kapitalplaceringsfunktion har ocba en annan in
nebörd: för c!etförslil innebar Själva förekomsten aven deccntraliserud kapi
talmarknad. att männixkors möjligheter att finna knpitalplacerinusaltcmutiv
som i största möjliga utsträckning stämmer överens med deras placerings
önskemål ,il' större än i en viirid utan en sildan kapitalmarknad: för det andra

kan själva möjligheten för enskilda personer att inneha risk- och lanckapit.rl
andelar innebara en välfardsvius! jämtört med en situ.uion. dur allt kapital

ägs kollektivt, eftersom ett enskilt kapitulinnchav kan fungera dels som en
II'YRKhcl.lfak,tor, dels som en likviditetsreserv, dels ocks.: som brlaningsresurs
m. m. Detta "trygghctsargumcut" för en decentraliserad kapitalmarknad
med enskilt innehav av finansiellt kapital bvgger dock pil förutsättningen att
\'ältliri/scgensk,aperna i övrigt hos en sildan "individualiserad" kapitalmark
nad inte är sämre än med olika tänkbarn varianter av kollektivt <Igande (utan

individuella andelsbevis). Denna torutx.ittninj; ter sig inte onaturlig i var ide

alisc rade mode llckonomi.



"1 ett samhälle som vårt är det naturligt, att den en
skilde arbetaren äger kännedom om den politiska
utvecklingen, som han kan påverka och leda i egen
skap av röstberättigad medborgare. Kan det då
vara rimligt att han saknar kunskap om tekniska och
administrativa frågor rörande det företag, i vilket
han är anställd och som ger honom hans utkomst?"
Fackföreningsrörelsen och niiringslivet - Femton
mannakommittens betänkande, LO, 1941, s. 184
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2 Förslag till normer för "ekonomisk de
mokrati"

"Den fundamentala innebörden av löntagarfonder är att människor som är
verksamma i företag i egenskap av arbetare eller tjänstemän - dvs. är an
ställda arbetstagare - därutöver får en roll i produktionen som kapitalinne
havare" (s. 1). Innebär det samtidigt en demokratisering av samhället?

Ända sedan industrialiseringens begynnelse har det funnits en mer eller
mindre uttalad önskan, eller längtan, bland de anställda arbetstagarna att
själva få styra - eller åtminstone i väsentlig utsträckning "rnedstyra" - det
egna företaget. Som aktiebolaget är uppbyggt skulle detta förutsätta att de
anställda i betydande omfattning trädde in i ägarrollen. Det skulle i sin tur
förutsätta att den anställde sparade en del av sin lön och placerade sin bespa
ring i aktier i det egna företaget - en riskfylld placering; och ändå skulle han
- eller hon - inte kunna vara helt säker om att vinna ett reellt inflytande 
de "gamla" aktieägarna skulle nämligen på olika sätt kunna blockera och
försvåra detta.

Mot en talrik skara av egendomslösa arbetstagare utan varje inflytande
stod en liten krets av aktieägare (arbetsgivare) med allt inflytande, enligt
Marx, som valde att lägga just denna skiljelinje till grund för hela sin på
klassbegreppet baserade samhällsanalys. Man kan naturligtvis ifrågasätta
förklaringsvärdet hos en ansats aven så schematisk karaktär; i vårt inled
ningskapitel har vi också försökt visa hur komplicerat samspelet egentligen
är mellan riskbärande. inflytande och kompetens bland företagets olika
medagerande. Men ingen kan ifrågasätta den oerhörda politiska sprängver
kan som utgått - och utgår - från den skiljelinje som en g,ing drogs av Marx.
Än i dag - 200 år efter industrialismens märkesår och 100 år efter Marx död
- står de anställda i allt väsentligt i Sverige (och i övriga OECD) utanför
kretsen av aktieägare i sitt eget företag. Men fortfarande finns önskan om
eller längtan efter större möjligheter till "medstyre" eller självstyre.

I dag har emellertid inkomstnivån i samhället och inkomst- och förmögen
hetsskillnaderna människor emellan ett helt annat utseende än då. Och våra
insikter i naturen hos den ofrånkomliga sammanvägningen av konsument
och producentintressena har ökat avsevärt. Därför kan kravet från den an
ställde på ökat inflytande i sitt företag inte längre ses som något enkelt eller
självklart rättvisekrav. Ökar inflytandet i företaget för de anställda i något
avseende så minskar det samtidigt för någon eller några andra intressenter.

I debatten om löntagarfonder användes inte sällan begreppet"ekonomisk
demokrati" som beteckning för den situation med ökat löntagarinflytande
över företagets mål och verksamhet som fondanhängarna eftersträvar. Det

67



68

må vara ett verkningsfullt slagord. Men dess analytiska värde är begränsat.
Hur förhåller sig "ekonomisk demokrati" till det hävdvunna begreppet poli
tisk demokrati? Hur påverkas övriga intressenters inflytandemöjligheter i
och utanför företaget om "ekonomisk demokrati" enligt någon viss modell
skulle bli verklighet? Och hur ser den situation mer exakt ut som man vill
beteckna som "ekonomisk demokrati"?

I detta andra kapitel skall vi försöka att något reda ut begreppen i den ofta
förvirrade diskussionen om vad som skall menas med "ekonomisk demok
rati". Går det att finna normer för "ekonomisk demokrati" som kan kopplas
till redan kända demokratibegrepp. som kan beskrivas någorlunda konkret
och prövas empiriskt och som är politiskt möjlig i den meningen att den kan
engagera breda intressegrupper i vårt samhälle'?

2.1 Demokratibegreppet (Politisk demokrati)

2.1.1 Demokrati - en politisk metod

"Demokrati", säger Joseph Schumpeter, "är en politisk metod, dvs. en viss
typ av institutionellt arrangemang som skall leda fram till politiska beslut i
form av lagar och administrativa spelregler ... " (Schumpeter, 1943, s.

242). Mer specifikt tänker sig Schumpeter att denna metod kännetecknas av
att" ... enskilda personer tillvinner sig makt att besluta (politiskt) genom
att konkurrera om människornas röster" (ibid s. 269).1

Detta metodorienterade sätt att se på vad begreppet demokrati innebär 

eller bör innebära - har många anhängare. "Ordet demokrati betecknar ett
tillvägagångssätt, som tillämpas vid utformandet och utövandet av den polit
iska makt som reglerar det mänskliga samlivet i staten. Däremot ligger det
icke omedelbart i begreppet något om det reella innehållet i den politik som
utövas enligt denna metod. Demokratin anger ett på vad sätt, icke ett vad"

(Ross, 1946, s. 97). Inom statskunskapen, där demokratifrågorna hittills haft
sin vetenskapliga hemvist, är detta "den klassiska ståndpunkten" (Öhrnan ,
1978, s. 10).

2. l. l. l Kompetens- och majontetsregler

Demokrati - eller politisk demokrati - i denna mening benämns ofta "folk
stvre". Men vad menas i detta sammanhang med "styre ''') Och vilka är "fol
kct"? Vad först gäller frågan om vilka som skall betraktas som "folket" 

och som i egenskap av medborgare skall vara med och utöva politisk makt
S,l gal' det moderna dcmuk rati t.ink ander här ut på att alla människor skall
anses kapabla att agera i rollen som medborgare." "Alla skall betraktas som
politiskt kompetenta. och undantag kan endast göras 0111 mycket starka skäl
föreligger. t. ex. när det är fraga om barn och ungdom," (Livelv. IlJ75. s.
10-12).

Fragan hur det salunda avgriinsade "folket" skall stvra s.uuhallsutvcck
lingen genom bl. a. beslut om lagar och administrativa spelregler är mer
sammansatt. En första delfrtlga gäller om medborgarrätten skall vara över
latbar eller inte: vi utgar här från att denna rättighet är individuell och



oförytterlig. 3 Denna utgångspunkt sammanhänger med en annan given för

utsättning, nämligen att den valda styrmetoden så långt möjligt skall tillför

säkra alla medborgare politisk jämlikhet, dvs. alla medborgare (beslutsfat

tare) skall ha lika stora möjligheter att få sina intressen tillgodosedda.

Den styrmetod eller beslutsregel man vanligen förknippar med demokrati

är naturligtvis majoritetsregeln. Men det finns andra tänkbara regler. En är

enhållighetsregeln, som innebär att varje lag som stiftas (dvs. politik som

förs) måste vara gillad (inte ogillad) av alla medborgare; denna regel ger i

princip varje medborgare vetorätt gentemot alla andra.

En variant av majoritetsregeln är regeln om kvalificerad majoritet; med

denna regel ges minoriteter av medborgare en vetorätt (av skiftande styrka

beroende på var kvalifikationsstrecket dras). Andra beslutsregler ger mak

ten till minoriteter, men dessa alternativ är inte intressanta ur synpunkten

politisk jämlikhet. utan mer som en utgångspunkt för en karakterisering av

hur besluten faktiskt fattas i vissa samhällen (Dahl, 1956).

Återstår den enkla majoritetsregeln. som innebär att det förslag som far

flest röster vinner. Bland alla dc regler som här redovisats tycks denna skapa

dc bästa förutsättniug.una för politisk jämlikhet. Men det är inte självklart

att det förhäller sig sa." Valet av beslutsregel för demokrati måste alltid bas

eras pa en avviigning mellan möjligheterna för somliga att driva igenom sina

önskemal och möjligheterna tör andra att skydda sig mot de beslut som kan

komma att fattas (minoritctsvkvdd r. Skullc den enkla majoritetsregeln ex

empelvis hela tiden drabba en och samma minoritet sa garanterar uppenbar

ligen inte heller denna regel politisk jämlikhet (Lively, a.a .. s. 24-27).

Sa langt dc formella kraven pa den kollektiva beslutsordning. som brukar

bcnåmnas demokrati. I-Lir anges vissa [orutsattningar för politisk jämlikhet

mellan medborgarna. Men möjligheterna att utnvttia dessa förutsättningar

är olika mellan människor. "Faruilv background. work cxpericncc , cduca

tional attainment. II1Cnme levels. social status·- all these factors affect men "s

propcnsitv to act politically. Political equality will therefore necessarilv vary

with the achicvcmcnt of equalitv of resources or similarity of cxpcricnce in

other ficlds" (i bid. s. 2K).'

Inte heller säger de formella kraven någonting om i vilken utsträckning
medborgarna själva skall delta i lagstiftningsarbetet. Här kan man tänka sig

en rad varianter, från den hyperdemokratiska regeln att "alla skall vara med

och styra, i den meningen att alla bör delta i lagstiftningsarbetet, i beslut om

politikens huvudlinjer, i lagtillämpning och statlig administration" till den

mångtydiga regeln att "de som styr skall agera i de styrdas intressen" 6

En rimlig utgångspunkt för bedömningen av hithörande frågor är att den

valda ordningen (det politiska systemet) skapar största möjliga innehållsrep

resentativitet' (Ohrnan , a.a., s. 16) i de beslut som fattas. Det förutsätter nå

got slags praktisk organisation av den process, varigenom medborgarnas

åsikter kommer till uttryck; alla frågor kan av lätt insedda skäl inte lösas ge

nom den hyperdemokratiska metoden - det måste därför bli fråga om en

viss delegering av politisk makt från medborgarna till valda representanter

(partier") .

Nu är det inte säkert att dessa representanter verkligen kan och vill ge ut

tryck åt medborgarnas åsikter på ett adekvat sätt. Om så ej sker bör medbor

garna rimligtvis kunna uttrycka sitt missnöje och byta ut sina tidigare repre-
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sentanter mot nya; det räcker alltså inte att "de som styr skall agera i de

styrdas intresse", ett ansvar måste också kunna utkrävas av dem.

2.1.1.2 Konkurrens om den politiska makten

Hur ett politiskt systern med sådana egenskaper mer exakt blir utformas dis
kuteras inte vidare här. Var önskan har endast varit att sia fast att (det teo

retiska) valet av politiskt systern i hög grad måste betraktas som en I<implig
hetsfråga. Om syftet med demokrati .ir att sii långt möjligt a-t.ulkonuua "in

nehallsreprcsentativa" politiska beslut Si'l forutsiiucr demokrati dels ett rep

resentativt systern, dels en möjlighet att utkräva ansvar och vid behov elimi

nera de representanter som valts. I Iii r kan vi atcrk nvta till den dcfinitio» av

demokrati enligt Schumpctcr. som redovisades i inledningen al detta kapi

tel: " . enskilda personer tillvinner sig makt att besluta (politiskt) genom
att konkurrera om människors röster". Ligger det nilgon garanti filr god "in

nchallvre prcscntativitct" i denna definition') Är Schurnpctcrs dcmokr.uisk a

metod verkligen förenlig med demokrati S,] som de flesta st.u-vcrarc idag

uppfattar begreppet'.'
Det beror i hög grad på vad man vill- oeh inte vill-läsa in i Schumpeters

rätt kortfattade karakteristik av demokrati begreppet. Det är en sak att den

politiska makten erövras genom konkurrens. Men hur säkerställer man att

de som en gång konkurrerat till sig makten själva kan konkurreras ut?

Schumpeter intresserar sig inte särskilt för den frågan, vilket kall tydas så att

hans demokratidefinition inte garanterar demokrati i meningen innehålls

representativitet (Lively, a.a., s. 41). Men Schumpeter kan mycket väl ha
menat att konkurrensen om den politiska makten skulle lösa det problemet.

På ett mer fundamentalt plan råder det emellertid inget tvivel om att

Schumpeters sätt att närma sig frågan vad som ska betraktas som demokrati
blivit mönsterbildande (Paternan , 1970, s. 3 tf). En viktig utgångspunkt för

Schumpeter var att den s. k. klassiska demokratidoktrinen 7 borde revideras

och ersättas med en mer realistisk definition av begreppet demokrati. Enligt
honom var det just konkurrensen om den politiska makten som särskiljde
den demokratiska metoden från andra politiska metoder. Med detta synsätt

har var och en - i princip - frihet att ställa upp och konkurrera om makten i
fria val, vilket i sin tur förutsätter att de vanliga medborgerliga fri- och rättig

heterna finns. "Schurnpeter jämförde den politiska konkurrensen om röster
med marknadens sätt att fungera;' liksom konsumenterna väljer de röstande

mellan olika förslag till politik (produkter) som erbjuds av konkurrerande

politiska företagare och partierna reglerar konkurrensen på samma sätt som
branschföreningarna på det ekonomiska området" (ibid .. s. 4).

En rad statsvetare - bland dem Berelson. 1954. Dahl. 1956. Sartori, 1962
och Eckstein , 1966 - har presenterat tankar om innebörden av begreppet

demokrati, som i allt väsentligt stämmer överens med den sehumpeterska

metodorienteringen. Där diskuteras frågor om allmänhetens kompetens och
engagemang i politiken. om villkor för stabilitet hos ett givet demokratiskt

system etc .. mycket mer utförligt än hos Schumpeter. Men den demokrati

teori som finns bakom står i nära samband med Schumpeters kritik mot den
s. k. klassiska demokratidoktrinen. (ibid .. s. 5).

Även utanför kretsen av statsvetare har föreställningen om demokrati som



först och främst en politisk metod (för beslutsfattande) en vidsträckt utbred
ning. Bland nationalekonomerna - till vilka Schumpeter självfallet bör föras
- har det känts naturligt att tolka demokrati som ett system för konkurrens
(med majoritetsbeslut) om politiskt inflytande på ett slags röstmarknad. Vi
ansluter oss även i denna rapport till denna grundläggande föreställning om
innebörden av begreppet demokrati.

Detta demokratibegrepp har två värdefulla egenskaper: för det första tar
det fasta på betydelsen av att människor i ett demokratiskt samhälle skall
kunna konkurrera om den politiska makten; för det andra är det enkelt och
någorlunda testbart i existerande samhällen. Det ger oss en norm, med vars
hjälp vi kan konstatera om ett samhällssystem är demokratiskt eller inte.?

2.1.2 Demokratins mål

Antag nu att vi därutöver önskar veta om t. ex. ett samhällssystem som en
ligt denna norm klassats som demokratiskt över tiden blivit mer eller mindre
demokratiskt, eller om det jämfört med andra samhällssystem framstår som
mer eller mindre demokratiskt. Då räcker den enkla konkurrensnormen up
penbarligen inte till. Ytterligare någon eller några indikatorer måste intro
duceras för att något mått skall kunna etableras på graden av demokrati. 10

"Vi kan ... inte definiera demokrati genom att ange vissa (specifika, R E)
institutioner eller metoder, utan bara genom att ange vilka mål som skall
uppnås (genom demokrati)" (Lively, a.a., s. 49).

2.1.2.1 Beslutens innehållsrepresentativitet

Låt oss nu tänka oss att ett huvudmål är att de (politiska) beslut som fattas
genom det politiska systemet i största möjliga utsträckning skall spegla åsik
terna hos alla medborgare; vi kallar detta mål "de politiska beslutens inne
hållsrepresentativitet", En grundläggande förutsättning för att en viss sådan
innehållsrepresentativitet skall kunna uppnås är alltså att det råder en öppen
konkurrens om den politiska makten. Den konkurrensen måste ske i sådana
institutionella former att alla medborgare verkligen ges lika stora chanser att
göra sin röst gällande inför beslutsfattandet.

2.1.2.2 Deltagandet i politiken

En andra förutsättning av största betydelse är att alla medborgare också är
beredda att ta den chansen, att de är villiga att verkligen formulera sina åsik
ter och önskemål och på denna grund delta i det politiska beslutsfattandet 
att alla är politiskt konkurrenskraftiga. Denna verksamhet är förknippad
med kostnader av olika slag - informationskostnader för att skaffa insikter
och kunskaper (eliminera osäkerhet), transaktionskostnader och kvarvar
ande riskkostnader - precis som varje annan mänsklig verksamhet (t. ex.
marknaden); anknytningen till resonemangen i kap. 1.2 är uppenbar.

Mot dessa kostnader står intäkter av de mest skilda slag, som ofta nog är
ytterst svåra att identifiera och mängdbestämma. Vi tänker här på värdet av
att medborgarna röstar fram ett system av lagar och förordningar, som gör
det möjligt för människor att ingå avtal om köp och försäljning, att bilda
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företag m. m. Som ett slags intäkt för den enskilde kan man också betrakta

politiska beslut som syftar till en omfördelning av resurser jämfört med

denna öppna marknadslösningen - i enlighet med hans eller hennes
önskemål.'!

Utitran ett strikt ekonomiskt bctrak tclscsäu skullc man nu kunna formu

lera iden att varje medborgare dimensionerar sitt deltagande i den politiska
proct:sst:n med hänsyn till dessa kostnader och intäkter (jfr not 2:5): "det

lönar sig bara för den enskilde att delta i politiken till den punkt där intäkten

av ytterligare insatser exakt motsvaras av kostnaden". Det .ir dock svart att

toreställa sig att det skulle vara möjligt att empiriskt testa sadana utsagor

(ibid .. s. 101--1(2). Därtill ar det alltför svart att beskriva och mäta de kost

nader och intäkter som åtföljer den enskildes politiska aktivitet.

I själva verket är det till och med svårt att motivera varför människor alls

skall rösta, om man anlägger ett strikt privatekonomiskt betraktelsesätt.

"När medborgaren skall besluta om han skall rösta eller inte måste han först

bestämma vilken skillnad det kommer att innebära för honom om ett parti

vinner valet och inte ett annat _ .. För det andra måste han beräkna sanno
likheten för att hans röst kommer att avgöra valet. Om röstaridet inte inne

bar några kostnader, så skulle varje favorisering av ett parti göra det ra
tionellt att rösta och bara den likgiltige skulle avstå. I verkligheten är det

förenat med kostnader att rösta - kostnader för att skaffa information, för

att gå till vallokalen och så vidare, och så liten som sannolikheten är att en

enda röst skulle avgöra valutgången, så skulle den minsta kostnad avskräcka

en rationellt handlande person från att rösta" (ibid.).

Förklaringen till att människor likväl röstar i vårt land måste uppenbarli

gen sökas på andra plan än det privatekonomiska (nyttornaxirnerande).
Många ser det som en plikt att rösta. andra som ett sätt att uppleva -- och

demonstrera - sitt medborgerliga sinnelag. Andra förklaringar kan också

tänkas, som inte utgår från rationella (privatekonomiska) överväganden.
Det betyder naturligtvis inte att det skulle vara irrationellt att rösta, bara att

det därvid är fråga om en annan sorts rationalitet än den som kan härledas
ur en renodlat privatekonomisk modellsyn. 12

På samma sätt får vi alltså tänka oss att engagemanget bland dem som rös

tar (i termer av informationsinsamling m. rn.) beror på en rad oli ka faktorer,

som inte nödvändigtvis låter sig infogas i någon individuell nyttokalkyl. Det

empiriska underlaget är här otillräckligt. För det första vet vi litet om vilka
ansträngningar olika medborgare faktiskt gör inför sitt röstande; mycket ty
der dock på att de inte är så stora. u För det andra vet vi än mindre om vad

som spelar roll för olika medborgares politiska intresse och engagemang;

klass- och familjebakgrund. utbildning och kön har med all säkerhet bety

delse för en människas politiska engagemang: det förefaller t. ex. rimligt att

tänka sig att ju större eller bredare komperens en människa har desto bättre
överblick kan hon skaffa sig över samhällsfrågorna - desto roligare blir det
då att aktivera sig och delta i politiken.



2.2 "Ekonomisk demokrati", I
- Att fördjupa den politiska demokratin

2.2.1 Kompetensargumentet

2.2.1.1 Politisk konkurrenskraft och innehållsrepresentativitet i
besluten

Från dessa variabler är steget inte långt till en annan. nämligen människans
yrkes- eller arbetsroll. Det är likaledes rimligt att tänka sig att ju mer positivt

en människa upplever sin yrkessroll. desto mer motiverad känner hon sig att

vara med att forma samhället genom politiken. Desto mer politiskt

konkurrenskraftig 14 kan hon då bli. Desto fler kommer då att delta i politiken

och desto mer kommer de att ha att säga. Innehållsrepresentativiteten i de

politiska besluten kommer att öka - med andra ord. demokratin kommer att

fördjupas.

En människas arbetstillfredsställelse påverkas naturligtvis aven rad olika

faktorer. Men få torde förneka att hennes upplevelse av möjligheterna att

påverka sin arbetssituation och andra. för henne relevanta. frågor i företa
gets verksamhet spelar stor roll i sammanhanget. " ... the development of

a sense of political efficacy does appear to depend on whether his work situa

tion allows him any scope to participate in dccisionmaking.' (Paternan , a.a ..
s . .53). Genom sådana påverkansmöjligheter kan den enskildes arbetssitua

tion anpassas bättre till hans önskemål. Men den effekten intresserar oss här

mindre an den ökning av viljan och förmågan att delta i de besvärliga avväg

ningsproblemen - både i företaget och i politiken - som kan uppammas ge

nom den allmänna kompetensökning ett sådant medinflytande kan bidra till.

2.2.1.2 Rousseau, Mill och Cole

Föreställningen att människors politiska konkurrenskraft och kompetens i
hög grad beror av de erfarenheter och insikter de vinner i sina "lokala" orga

nisationer har sina rötter långt tillbaka (ibid., kap. II). Rousseau är före

gångsmannen, även om hans ideer om "participation' - framsprungna före

industrialismens tid - handlar mer om betydelsen av allas medborgerliga del
tagande i politiken än om effekterna härpå av olika industriella organisa

tionsformer. Mill vidareutvecklade föreställningen om deltagandets ("parti

cipation") uppfostrande roll till att gälla även industriell verksamhet. " ...

Mill ca me to see industry as another area where the individual could gain

experience in the management of collective affairs, just as he could in local

government". (ibid .. s. 33). Cole såg också utbildningsaspekten på medinfly

tandet i företagen som helt central: " ... it was only by participation at the

local level and in local associations that the individual could learn dernoc
racy'. 'Over the vast mechanism of modern politics the individual has no

contro!. not because the state is too big. hut because he is given no chance
to team the rudiments of self-government wirhin a small unit (Cole. 1919,
s. 1.57)" (Paternan , a.a .. s. 38).
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2.2.1.3 Medinflytandet i företaget och i politiken

Med utgångspunkt i tanken att ett samhällssystem är mer demokratiskt ju
mer innehållsrepresentativa de politiska besluten är för medborgarnas åsikter
och önskemål, har frågan här ställts hur denna representativitet skulle kunna
göras större. Det politiska systemet har förutsatts bygga på öppen konkur
rens mellan medborgarna. Ju fler som deltar i den konkurrensen och ju kla
rare de som deltar formulerar sina åsikter och önskemål desto mer demokra
tiskt kan samhället bli. En betydelsefull hävstång för "political efficacy" är
med all sannolikhet ett medinflytande ("participation in decision making")
för de anställda i företaget (ibid., kap. III).

Det betyder inte att detta självklart är det enda - eller ens det mest effek
tiva - sättet att aktivera människor i medborgarrollen. I princip hade vi först
bort pröva alternativa vägar att nå samma mål. Här har vi alltså valt att söka
påverka människor i egenskap av producenter, närmare bestämt som an
ställda arbetare och tjänstemän. Varför inte istället satsa resurser på att ut
bilda kapitalägare i samma syfte? Ett enkelt svar på den frågan är naturligtvis
att den politiska aktiviteten (i meningen röstdeltagande och förmåga att göra
sina åsikter och önskemål gällande) bland de medborgare som är kapital
ägare i företag är högre än bland dem som inte är det. (Johansson, 1971, s.
96).

Ett annat alternativ vore att knyta an till konsumentrollen. Det sägs ju ofta
att konsumtionen är slutmålet för all ekonomisk verksamhet. Mot den bak
grunden kunde det tyckas motiverat att satsa resurser på att ge människor
mer information om innebörden av olika konsumtionsval i termer av arbete
contra fritid, miljöverkningar etc. - allt för att skapa förutsättningar för ett
bredare och mer insiktsfullt deltagande i den politiska processen. Alla med
borgare är ju konsumenter, varför en sådan inriktning av aktiveringssträvan
dena borde kunna få effekter på bred front. Det ökade inslaget av konsu
mentkunskap i grundskole- och gymnasieutbildningen i Sverige de senaste
10-15 åren tyder också på att liknande tankar tänkts inom riksdag och rege
ring; de s. k. konsumentpolitiska insatserna har också, både inom stat och
kommun, ökat avsevärt de senaste 15-20 åren.

2.2.1.4 Ökad aktivitet i medborgarrollen - genom ökad kompetens

Det är naturligtvis omöjligt att visa huruvida människans aktivitet i medbor
garrollen effektivast kan fås att öka genom förändringar i förutsättningarna
för löntagarrollen eller konsumentrollen. När vi i det följande likväl väljer
att pröva "vägen genom löntagarrollen" så grundas detta på följande över
väganden. För det första antar vi att arbetet, dess innehåll och mening. spe
lar en avgörande roll för människors upplevelse av sin livssituation och där
med för deras vilja att agera i medborgarrollen: ju mer positivt en människa
upplever sitt arbete, desto mer kan hon förväntas engagera sig i
samhällsfrågorna. IS Vi gissar att betingningen mellan arbetet och medbor
garrollen är starkare än den mellan konsumtionen (konsumentrollen) och
medborgarrollen .

För det andra är det producerande företaget en komplicerad organisation;
varje (ökning i) medinflytande för de anställda kan tänkas göra det moti-



verat och intressant för dem att utöka sina insikter i de ekonomiska mekanis
mer och skeenden som på olika sätt påverkar företagets möjligheter. Det
kan vidareutveckla löntagarnas kompetens också i allmänekonomiska frågor
och därmed i medborgarrollen. Det förefaller troligt att det pedagogiska in
nehållet i detta nya problemområde för den anställde är både mångsidigare

och intressantare än i konsumentens.
För det tredje utgör de anställda i ett företag en samlad grupp av männi

skor på ett helt annat sätt än samma grupp som konsumenter. Det skapar
vissa förutsättningar för att inte bara de redan aktiva människorna i organi
sationen blir delaktiga i medinflytandet och kompetensökningen - och där
med i aktiveringen av medborgarrollen.

Det är viktigt att notera att detta argument för medinflytande snarast har
en allokeringspolitisk innebörd. Djupast sett är det fråga om att alla an
ställda skall ges sådana möjligheter till information och medinflytande på sin
arbetsplats att de väl kan förstå sin egen och andras roller i företaget och
företagets roll i samhällsekonomin. Genom denna kompetensökning förut
sätts fler vilja vara med och fatta politiska beslut·- ökad aktivitet i med bor
garrollen - och resursallokeringen i ekonomin kan göras mer effektiv." 
Samtidigt har naturligtvis detta argument en fördelningspolitisk dimension.
Det handlar om att ge fler människor bättre förutsättningar att spela en roll
i politiken. - Vi kallar detta argument för medinflytande för de anställda
kompetensargumentet.

2.2.1.5 Lontagarinflytande för politisk aktivering

Det är en sak att konstatera att det går att konstruera ett demokratiargument
för medinflytande för de anställda. En annan fråga är i vilka former detta
medinflytande skall utövas och ännu en är vilka beslutsområden medinfly
tandet bör gälla. En tredje fråga är naturligtvis hur långt medinflytandet bör
sträcka sig på olika områden.

Innan vi går närmare in på dessa frågor måste det emellertid än en gång
understrykas att utgångspunkten här inte är att åstadkomma en "rättvis" för
delning av inflytandet över företagets mål och verksamhet mellan dess olika
medagerande. Vår utgångspunkt är istället att de anställdas inflytande skall
ges ett sådant innehåll att det medverkar till att öka deras kompetens och akti
vitet i medborgarrollen. I den mån olika reformer med detta syfte påverkar
inflytandefördelningen i företaget mellan t. ex. anställda och riskkapitalin
nehavare på ett sätt som uppfattas som orättvist och missgynnande bland de
senare får denna kritik anhängiggöras via politiken. Där får den konfront
eras med - och vägas mot - de välfärdseffekter (i form av t. ex. bättre inne
hållsrepresentativitet i de politiska besluten) reformerna kan tänkas få. Där
utöver kommer naturligtvis reaktioner att äga rum på marknaden i form av
t. ex. aktieförsäljningar av kapitalinnehavare som känner sig missgynnade.
Verkningar av detta slag bör också in i en totalbedömning aven "aktivitets
reform" av den art vi här tänker oss. Vår uppgift här är dock inte att beskriva
och bedöma alla tänkbara verkningar aven sådan reform utan att diskutera
hur den lämpligen skulle kunna utformas utifrån det speciella syfte som
uppställts; men redan här tas naturligtvis vissa hänsyn till förutsebara effek
ter.
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2.2.1.6 Inflytande kräver information

Tanken är alltså att de anställda bör ha en roll i företaget som ger dem anled

ning att fortlöpande skaffa sig vissa insikter om t. ex, utvecklingen på företa

gets avsättningsmarknader , löne- och kapitalkostnadsutvecklingen i bran

schen, lönekostnad, påläggskostnad och konsumentpris för egna produkter,

verksamhetens långsiktiga förutsättningar m. m, En nödvändig förutsätt

ning för att en sådan insiktsuppbyggnad skall ske är naturligtvis att informa

tionen görs tillgänglig för de anställda i lämplig form. Det innebär att de an

ställda måste beredas möjlighet att delta i t. ex. sådan kornrnitteverksamhet ,

som presenterar information av detta slag. Men det är en sak att få informa

tion, en helt annan att tillgodogöra sig denna, tolka den och dra självständiga

slutsatser - och verka för att beslut fattas i enlighet med dessa, Varför skall

man lägga ned arbete på att bygga upp insikter om företag och samhälle om

de inte kan nyttiggöras även i företaget') Och om de anställda inte känner att

de kan påverka beslutsfattandet i företaget ~ varför då anstränga sig med att

lära sig nya saker?

2.2.1.7 Incitament genom aktieinnehav

Alltså, det är också nödvändigt att de anställda ges incitament att verkligen

skaffa sig insikter, som kan leda över i större medborgerlig kompetens och

aktivitet. Kan ett sådant incitament framskapas genom att de anställda blir

innehavare av riskkapital, dvs. aktier, i sitt företag') Som aktiebolaget är

konstruerat representerar en aktie en rättighet för sin innehavare att dels

erhålla en (oviss) del av företagets framtida netto resultat. dels utöva ett in

flytande över företagets mål och verksamhet vid bolagsstämman (och i styr

elsen). Marknadsvärdet hos en aktie bestäms därför i princip av hur alla in

nehavare och intresserade bedömer företagets framtid. Redan detta faktum

gör ett innehav av aktier bland de anställda till något ganska instruktivt. Vad

är det som gör att en akties marknadsvärde förändras? Det kan vara föränd

ringar i förväntningarna beträffande den framtida intäktsutvecklingen för fö

retaget ~ positiva eller negativa, Eller också kan ny information ha kommit

fram om t. ex. förutsedda ränteforändringar - och därmed förändringar i ka

pitalkostnaderna - som påverkar företagets möjligheter att generera ett

överskott.'? En tredje anledning till att marknadsvärdet hos aktierna i ett

visst företag förändras kan vara förändringar i förväntningarna vad gäller

andra företags framtid!

Ingen annan storhet kan på samma sätt som aktievärdet sägas ge ett sam

manfattande uttryck för hur en mångfald av omvärldsförändringar - för

skjutningar i marknadslägen och politiska situationer och annat - anses på

verka ett företags framtidsutsikter. Det betyder inte att den bedömning som

görs på aktiemarknaden av olika företags framtida utdelningsförmåga är

korrekt i den meningen att det blir som bedömarna har trott: olika bedömare

gör ju olika bedömningar, som dessutom fortlöpande revideras vid ny infor

mation, Det betyder bara att ett stort antal personer ~ fysiska oeh juridiska

-låter sina insikter och sin information vara med i en fortlöpande bedömning

av företagets framtidsmöjligheter. Detta är den funktion hos kapitalmarkna

den som i kap, 1,4 givits benämningen 'signalfunktionen '.



Genom att bli innehavare av aktier i det företag där de arbetar blir de an
ställda delaktiga i denna signalfunktion, dvs. de får anledning att ge akt på
hur aktiens marknadsvärde förändras och därmed också att fråga sig varför
så sker. Det försätter de anställda i en situation som fortlöpande kan ge insik
ter om en rad olika faktorer av betydelse för företagets framtid. Det förutsät
ter naturligtvis att de anställda inte säljer ut sitt innehav av aktier i det egna
företaget. 18

Till skillnad från övriga. externa riskkapitalinnehavare i företaget bör
alltså de anställda. interna riskkapitalinnehavarna inte utan vidare sälja de
aktier de förvärvat utifrån 'kompetensargumentet' men i likhet med alla
andra aktieägare har de anställda alltid möjlighet att yttra sig på bolagsstäm
man - och i princip också (när ägandet fått viss omfattning) delta i styrelsen
för företaget ("monitorfunktionen" - kap. 1.4).19

2.2.1.8 Kompetensreform för alla

Genom att agera mer eller mindre insiktsfullt på bolagsstämman (eller i styr
elsen) kan de anställda påverka aktievärdet positivt eller negativt. Men från
den av oss valda utgångspunkten är detta inte någon huvudaspekt på de an
ställdas aktieinnehav. Det viktiga är ju att de anställda genom denna nya
roll vinner insikter som ger dem nya och bättre förutsättningar i rollen som
medborgare. Detta får konsekvenser för hur aktierna skall ägas och vilka
som skall företräda de anställda.P'

Kompetensreformen syftar till att så många som möjligt bland de anställda
deltar i verksamheter knutna till aktieinnehavet. Det borde förutsätta dels
att storleken på de anställdas samlade aktieinnehav i förhållande till hela ak
tiestocken blir sådan att det inte blir betydelselöst när de anställda yttrar sig
på bolagsstämman, dels att storleken på innehavet - och därmed på potenti
ella utdelningar - i förhållande till de anställdas (genomsnittliga) privateko
nomiska situation blir sådan att det spelar en roll hur väl företaget går. Störst
verkan på bolagsstämman nås om aktieinnehavet förvaltas kollektivt av alla
anställda, medan störst verkan på incitamentet för den individuella anställde
uppnås genom att aktieinnehavet fördelas på var och en av de anställda. Om
det förutsätts att aktieinnehavet inte skall säljas kan det kanske vara tillräck
ligt att låta utdelningen falla ut till individuella anställda.

En sådan ordning torde ge de anställda anledning att efterfråga informa
tion om företaget - både inifrån och utifrån - på ett annat sätt än idag. När
det sedan gäller att reagera på denna information, t. ex. via bolagsstämma
eller styrelse. kan naturligtvis inte alla anställda medverka. utan en eller
flera representanter måste utses. Kompetensargumentet bjuder därvid att
alla - dvs. vem som helst - bland de anställda skall kunna föra de andras
talan; det skall alltså inte vara den bäst skickade som hela tiden företräder
sina arbetskamrater. utan alla skall kunna aktiveras genom det gemen
samma aktieinnehavet.

2.2.2 Konkurrensargumentet

Så långt kompetensargumentet för aktieinnehav bland de anställda. Vi över
går nu till att utveckla ett andra argument varför det kan vara motiverat att
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tillskapa vissa gemensamma innehav av aktier i en marknadsekonomi. Lik

som det förra är detta argument baserat på föreställningen om demokrati
som en metod för politiskt beslutsfattande där väljarna konkurrerar om den

politiska makten med varandra - och med hjälp av partier och ledare. Och

liksom det förra handlar detta argument om att påverka förutsättningarna

för denna konkurrens så att innehållsrepresentativiteten i de fattade polit
iska besluten blir så stor som möjligt. Men medan de åtgärder som diskute

rats utifrån kompetensargumentet syftade till att förbättra konkurrensen

medborgarna emellan genom att öka somligas kompetens och aktivitet i

medborgarrollen, så syftar det argument vi nu skall utveckla åt samma håll
genom åtgärder som går ut på att reducera möjligheterna för somliga att göra

sina åsikter och önskemål gällande i medborgarrollen. Huvudsyftet kan sä

gas vara att utjämna dessa möjligheter mellan medborgarna i den politiska

konkurrensen. Vi ger därför argumentet benämningen konkurrensargu
mentet,

Den grundläggande medborgarrätten är ratten att vara med och påverka

utformningen av de lagar och förordningar som ytterst reglerar all ekono

misk och annan verksamhet i ett samhälle. Det är en allmän uppfattning i

värt land att den rätten skall tillförsäkras alla (vuxna) samhällsmedlemmar
och att den skall vara lika för alla och inte kunna överta tas.

Genom den politiska processen -- i riksdag, kommuner och landsting 

frambringas alltså samhälleliga spelregler. som i sin tur representerar avväg

ningar mellan de mangskiftande intressen medborgarna vill ha tillgodo

sedda; en majoritetsregel avgör vilka som från fråga till fr aga skall fa sina
intressen tillgodosedda, och vilka som inte får det. Antag nu att alla medbor

gare verkligen deltar i detta "avvägningsarbetc" och att inga medborgare

disponerar några resurser utöver sin rösträtt för att paverka utgängen av
dessa intresseavvägningar. Då skulle det uppenbarligen vara fråga om en väl

fungerande demokrati där alla konkurrerade på lika villkor och innehålls
representativiteten i de politiska beslut som framkom var stor.

2.2.2.1 Fördelningen av politiska resurser mellan medborgarna

Vi vet att verkligheten ser annorlunda ut. För det första deltar långtifrån alla

i den politiska beslutsprocessen (genom att rösta) och de som gör det deltar
med mycket olika grad av kompetens och aktivitet ("kompetensargu
meriter" ovan). För det andra disponerar många medborgare betydande re

surser vid sidan av sin rösträtt, resurser om kan utnyttjas för att ge egna åsik
ter och önskcrnal en större vikt än andras vid den politiska sammanvägningen

av de olika intressena; vi tänker t. ex. pa skillnaderna mellan olika medborg

ares möjligheter att "skriftligen eller muntligen framföra och propagera för
sina åsikter" och att "ta personlig kontakt med personer l ansvarig ställning
i syfte att påverka beslut i samhällsfrågor" (Johansson. 1971. s. 36). Hiir
finns en källa till snedvridning av förutsättningarna för den politiska konkur

rensen mellan medborgarna: formellt har alla en chans att utnyttja sädana

medel. men reellt är möjligheterna ännu ojämnt fördelade. Men det finns
ytterligare en källa till ojämnheter i fördelningen av s. k. politiska resurser:"
medborgarna emellan. Den är att innehaven av riskkapital (aktier) kan vara

ojämnt fördelade mellan medborgarna. I princip har man knappast an led-



ning att säga att innehav av aktier - mer än någon annan av de varor och
tjänster som framkommer genom marknadssystemet - representerar en poli

tisk resurs: de egenskaper och dispositionsrättigheter. som karakteriserar
olika varor och tjänster. framväxer ur den öppna marknadslösningen (se
kap. l) och befilsts - och korrigeras ibland - via den politiska processen: på
samma satt be stäms det genom marknadslösningen - och via politiken - i
vilka mänudcr dessa varor och tjänster skall produceras och hur de fördelas
på olika innehavare; i den mån detta utfall är resultatet av politiska beslut
som verkligen är innehållsrepresentativa för medborgarnas åsikter och öns
kemål och den politiska konkurrensen alltså är adekvat - så finns det ingen
anledning att särbehandla någon av varorna, som t. ex. aktier.

Men vad om vissa medborgares åsikter och önskemål vägs in i den poli
tiska processen med mycket större vikt än andras') Skulle det då finnas anled
ning att särbehandla (innehaven av) vissa varor och tjänster. som t. ex. ak
tier? Svaret på den fundamentala frågan beror bl. a. på hur man menar att
medborgarna har möjlighet att låta sina egna åsikter och önskemål komma
till uttryck i den politiska processen.

Om man menar att det enda sättet för varje medborgare att komma till
tals i den politiska processen är att rösta (så kompetent som möjligt) så finns
det ingen anledning att över huvud taget diskutera några andra påverkans
former. Om man menar att det finns andra vägar än det formella röstandet,
varigenom människor kan påverka det politiska beslutsfattandet, blir följd
fragan naturligen vilka dessa vägar kan vara. Självfallet finns det många
människor som genom sin yrkesroll har långt större möjligheter än gemene
man att påverka "politiken": vi tänker på t. ex. företagsledare, organ isa
tionslcdarc-:' och chefer inom offentliga myndigheter och verk.:"

Frauan ar dock om inte sådana samordnande befattningshavare först och
främst måste ses som representanter för andras intressen -- och inte för egna
- när de är ute för att pilverka de politiska besluten i olika sammanhang. Vi
kan därför inte pil något enkelt sätt addera de politiska resurserna hos dessa
personer i deras yrkesroll till deras påverkansmöjligheter i den "privata"
medborgarrollen .21

Pa liknande sätt finns det många människor som genom stora inkomster

och/eller [ortnogenlictcr har större möjligheter än andra att påverka dc av
vägningnr av olika intressen som sker via den politiska processen: vi tänker
t. ex. på stora privata givare av bidrag till politisk publiceringsverksamhet.
annonsfinansiering etc. Hårdrar vi tolkningen av vad som skall menas med
"påverkan .. skulle vi också kunna hävda att rika människor genom sitt kon

sunitionsval spelar en större roll än andra när det gäller inriktningen av pro
duktionen och därmed av sysselsättning oeh lokalisering!

En majoritet bland medborgarna i de flesta marknadsekonomier har
också uppfattat utfallet av rena marknadslösningen som "orättvist" och in
fört progressivitet i både inkomst- oeh förmögenhetsbeskattning: argumen
tationen i dessa sammanhang har dock utgått mer från olika allmanna före
stiillningar om hur resurser bör fördelas mellan människor än från ett de
mnk ratipcrspek tiv. Att det finns något slags koppling mellan människors
roller som inkomsttagare/förmögenhetsinnehavare å ena sidan och medbor
gare a den andra erkänner nog de flesta." Men hur ser kopplingen u!') Oeh
vilka politiska beslut skulle den kunna motivera (utöver progressiviteten -
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och en generös offentlig utbildningspolitik fl Kring dessa frågor har det varit
svårare att bilda majoriteter bland medborgarna.

2.2.2.2 Ägandekoncentrationen och den politiska demokratin

Återstår den speciella komponent i människors tillgångar som benämns ak

tier. Har aktier några särskilda egenskaper som under vissa omständigheter
får kopplingen mellan aktieinnehav och medborgarroll att framträda i skarp
kontur? Enligt min mening innehåller denna fråga - eller rättare dess svar 
den fundamentala aspekten på problemet "koncentration i aktieägandet" .

Låt oss först föreställa oss en situation där inkomster. förmögenheter och
aktier är helt jämnt fördelade bland medborgarna. I ett sådant samhälle kan
aktieinnehavens fördelning uppenbarligen inte utgöra något demokratipro
blem: tänker vi oss, resonemangsvis. att vi kan addera det potentiella infly
tande (i den politiska processen) som tillkommer var och en i egenskap av
aktieinnehavare till vars och ens inflytande i medborgarrollen så skulle resul
tatet i högsta grad vara förenligt med demokrati i meningen lika förutsätt
ningar för den politiska konkurrensen mellan medborgarna.

Låt oss sedan gå till den andra ytterligheten och föreställa oss en situation,
där alla aktier kommit att samlas upp i en enda hand-", dvs. är maximalt
ojämnt fördelade. Den modellmässiga konsekvensen härav är att någon
fungerande aktiemarknad inte längre existerar; vår "superägare har mono
poliserat signalfunktionen och monitorfunktionen - och möjligheterna för
utomstående att bilda sig en uppfattning om den verkliga produktionskost
naden i olika företag, om riskbärande och kompetens i agarfunktionen
m. m. har därmed i stor utsträckning gått förlorade. Det grundläggande pro
blemet här är inte att detta kan innebära en lägre effektivitet i kapitalalleke
ringen. utan att det inte längre blir möjligt att se om och var effektiviteten i
produktionen försvagas. Däri ligger måhända ytterst dcmokratiproblcmct"
med vår "nationella aktiernonopolist" - han omöjliggör för alla andra med
borgare att få adekvat information om ekonomins verkliga tillstånd, vilket i
ett slag försätter alla övriga medborgare i ett mycket svagare konkurrensläge
gentemot honom när de politiska besluten skall fattas än vad som var fallet
vid ett jämnt fördelat aktieägande . Alltså, om en enda person innehar alla
aktier i en ekonomi så snedvrider detta helt förutsättningarna för den poli
tiska konkurrensen mellan medborgarna.

2.2.2.3 "De femton familjerna- politiska rollen i modellsystemet

Låt oss nu ta ett litet steg i riktning mot en värld. där förutsättningarna för
den politiska konkurrensen mellan medborgarna är mindre snedvridna. Med
anknytning till en känd svensk studie av ägande koncentrationen (Hermans
son, 1962) tänker vi oss att alla aktier ägs av 15 familjer och för enkelhetens
skull tänker vi oss att varje "familj" innehar lil5 av aktierna i alla företag i
ekonomin.

Under förutsättning att alla dessa "familjer" agerar oberoende av var
andra skulle vi nu få femton självständiga tolkningar av verksamheten och
framtiden i alla företag. "Familjer" med olika uppfattningar om ett företags
framtidsmöjligheter skulle kunna köpa och sälja aktier av och till varandra



på ett slags marknad för aktier. Det skulle inte längre vara fråga om en mo

nopolsituation , och därmed inte heller om en snedvridning av informations
förutsättningarna för olika medborgare vad gäller ekonomin av samnia slag

som i monopolfallet. Andå finns det även i "IS-fallet" skal att tillskriva ak
tieinnehaven en politisk dimension. som alltså skulle innebära att dessa "fa

miljer" får en fördel i konkurrensen om det politiska inflytandet.
I den abstrakta modellvärld vi här arbetar med är det dock svårt att visa

hur detta skulle gå till: vi bortser då från det "informationsproblcrn" som
nyss anförts. Från kapitel l vet vi att innehav av aktier kan betraktas som ett
sätt att få inkomster genom att bära risk, ett riskbärande som kombineras

med ett inflytande över företagets mål och verksamhet. Detta inflytande kan
utövas med större eller mindre kompetens och sa ge större eller mindre
inkomstern

Frågan är nu om stora aktieinnehavare OCkS{l kan utnyttja sin särsk ilda

position i ett eller flera företag till att påverka de avvägningar som sker ge
nom den politiska processen i en för dem själva förmånlig riktning. Det för

utsätts fortfarande (se kap. 1.1.3) att någon arbetslöshet inte förekommer,
och ingen inflation, samt att ekonomin är sluten. dvs. inget internationellt
ekonomiskt utbyte äger rum.

I vår abstrakta idealiserade modellvärld är det alltså svårt att föreställa sig
hur en sådan påverkan skulle kunna ske. Här skulle inte några torutsätt

ningar finnas för stora aktieinnehavare att "spela" mot det politiska syste
met med sina aktieinnehav. Genom våra valda antaganden har vi ju elimin
erat möjligheten för en stor aktieinnehavare att t. ex. vid regionala eller lo
kala arbetslöshetsproblem - akuta eller förutsedda - utnyttja sitt innehav

som ett medel att påverka den politiska avvägningen av den offentliga re
sursanvändningen: påverkan skulle kunna baseras på att vederbörande ho
tade att avyttra sitt aktieinnehav (och därmed försvåra situationen ytterli
gare för företaget) om inte det offentliga ställde vissa resurser till företagets
förfogande. Inte heller kan en stor aktieinnehavare i vårt modellsystem välja
att protestera mot att vissa för honom misshagliga frågor väcks inom det po
litiska systemet genom att hota med att föra ut sitt riskkapital ur landet. Slut
ligen har vi förutsatt att de femton stora aktieinnehavarna uppträder obero
ende av varandra. dvs. inte samordnar sitt uppträdande. vilket också avpro
blematiserar vår fråga på ett orimligt sätt.

2.2.2.4 Aktieinnehav och politiskt inflytande i verkligheten

I verkligheten har en marknadsekonomi som den svenska betydande svårig
heter att klara full sysselsättning under bivillkoret regional balans. I verklig
heten är Sverige en liten, öppen ekonomi med ett omfattande ekonomiskt
utbyte med en stor omvärld. I verkligheten kan det inte heller uteslutas att
stora aktieinnehavare samordnar sitt uppträdande mot vad de uppfattar som
gemensamma hot. En mer realistisk diskussion av möjligheterna för enskilda
personer att genom aktieinnehav påverka den politiska processen förutsätter
därför att vi - temporärt - plockar bort våra speciella antaganden om full
sysselsättning, sluten ekonomi och oberoende uppträdande bland de stora
aktieinnehavarna; när vi i kap. 4 skall försöka förklara hur den existerande
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ägarstrukturen i svenska företag vuxit fram kommer vi ånyo att behöva noll

ställa modellsystemet med dess ursprungliga förutsättningar.
Hur ser då den politiska spelplanen ut för de enskilda personer som valt

att gå in i rollen som stora aktieägare? Vi tänker oss här en ekonomi av Sveri
ges typ som utgångspunkt för resonemanget - men det är inte Sverige det
gäller. Vårt syfte är att peka ut tänkbara situationer, som skulle kunna påvi
sas ge stora aktieinnehavare särskilda möjligheter att ~ just genom sitt aktie
innehav - göra sig gällande i politiken.

Ett första exempel är företagens partistöd. När en majoritet av aktierös

terna vid bolagsstämman uttalar sig för att en del av företagets resurser skall
överföras till ett parti som denna majoritet sympatiserar med - innebär det
då ett orimligt utökande av vissa stora aktieägares möjligheter att påverka
politiken? Alternativet för en förmögen person skulle väl vara att direkt ur

sitt privatkapital ge pengar i partistöd. Kärnfrågan är om en person just ge
nom att först placera pengar i aktier kan få fram större resurser i partistöd
än som annars hade varit möjligt. Kan stora aktieinnehav rentav ses som en
teknik att komma åt resurser för politiskt inflytande?

Vi kan inte här gå in närmare på frågan i vilken utsträckning olika storin
nehavare av aktier i vårt land [aktiskt utnyttjat sitt agarinflytande till att på
delta sätt skaffa sig ett utökat politiskt inflytande 2H Det förefaller rimligt att
tänka sig att ju mer koncentrerat aktieägandet är, desto större är sannolikhe
ten att denna metod att vinna politiskt inflytande kan komma att utnyttjas.
Detta gäller än mer om de stora aktieinnehavarna uppträder samordnat.

Det politiska inflytande som kan vinnas av den stora aktieägaren med
detta medel är emellertid aven rätt allmän karaktär; tyngdpunkten i storak

tieägarens politiska åsikter kan komma att bli mer eller mindre väl represen
terad i partiets politik.

En bättre riktad verkan skulle naturligtvis kunna åstadkommas om storak
tieägaren agerade direkt- personligen eller genom ombud - i olika politiska
sammanhang. I kraft av ett omfattande (och spritt, enligt vår speciella förut
sättning) aktieinnehav kan en storägare alltid hävda att han - eller hon - fyl
ler den samhällsekonomiskt viktiga funktionen som riskbärare i samband
med näringslivets kapitalförsörjning. Är innehavet dessutom stabilt, långva
rigt och förbundet med en positiv utveckling i de företag det gäller så ger
detta storägaren ett underlag för att hävda en kompetens i ägarrollen. Till
sammans ger riskbärandet och kompetensen då en legitimitet åt storägarrol
len, som är av betydelse för storägarnas möjligheter att agera på det politiska
planet.

Vilka praktiska former ett sådant agerande skulle få intresserar oss inte
för tillfället 2~ Ett försök att beskriva dessa skulle rimligen förutsätta att vi
först redogjorde för det politiska systemet, dvs. grundlagar och partisystem
samt riksdags-, regerings- och förvaltningsarbete. vilket skulle föra för långt
i detta sammanhang. Vår huvudpoäng ar att det decentraliserade resursför
delningssystem. som presenterades i kap. I, i princip medger att enskilda
personer bygger upp aktieinnehav som är så stora att de kan tjäna som häv
stång för ett särskilt inflytande i den politiska processen. Den snedvridning
av förutsättningarna för den politiska konkurrensen mellan medborgarna
som detta skulle innebära, skulle bli allvarligare ju mer koncentrerade aktie
innehaven är.



2.2.2.5 Maktens två ansikten

Men möjligheterna för en begränsad grupp av stora aktieinnehavare att på
verka det politiska skeendet kan också utökas genom ett samordnat uppträ
dande. I vilken utsträckning ett sådant kan komma att bli av beror dels på
vilken värdegemenskap som föreligger mellan de olika storägarna, dels på
vilka ansträngningar som krävs för att åstadkomma en samordning. Rent all
mänt vill det synas som om förutsättningarna för en sådan samordning skulle
vara goda utifrån de antaganden vi arbetar med här. Dels är gruppen av stor
aktieägare liten, vilket tenderar att hålla samordningskostnaderna nere; dels
befinner de sig alla i en likartad situation, vilket väl kan tänkas inbjuda till
likartade tolkningar av förmögenhetsrnässiga och andra konsekvenser av
olika lagförslag som debatteras i olika politiska sammanhang - ett uttryck
för värdegemenskap.i?

Rent principiellt ligger det inget problematiskt i att medborgare samord
nar sina intressen i den politiska konkurrensen - hela partiväsendet är ju en
sådan samordningsapparat. Men om en mycket liten grupp väljare med stöd
av stora aktieinnehav kan samordna fram ett betydande inflytande över det
politiska skeendet utöver sitt "ordinarie" inflytande i medborgarrollen då
uppstår ett demokratiproblem - eftersom den politiska konkurrensen mellan
alla medborgare då snedvrids.

Samordnade politiska aktioner inom gruppen av storaktieägare syftar väl
normalt till att bereda väg för vissa önskade lagar och förordningar eller att
förhindra att oönskade sådana stadfästs. Men därutöver har man inom den
statsvetenskapliga forskningen pekat på ännu en aspekt på det politiska in
flytande som kan utgå från t. ex. ett starkt samordnat aktieägande och som
fått benämningen "maktens två ansikten" (Bachrach-Baratz, 1962). Författ
arnas poäng är att inflytande och makt inte utövas enbart genom att vissa
beslut drivs fram resp. motarbetas aven grupp av makthavare. Det är också
viktigt att förstå att makten har ett andra ansikte som utgörs av alla de beslut
- med bakomliggande frågor och förhoppningar - som aldrig ens kan aktu
aliseras i politiken av fruktan för repressalier av olika slag från den maktha
vande gruppen. Bachrach-Baratz talar om "icke-beslut": "icke-beslutsfat
tande är ett medel att kväva krav på förändring i den rådande fördelningen
av förmåner och privilegier i samhället innan de ens har kommit till uttryck,
att förtiga eller tysta ned dem innan de vinner tillträde till den beslutsarena
det gäller eller - om allt detta misslyckas stympa eller förinta dem på den
politiska processens beslutsfattande stadium" (Bachrach-Baratz, 1970,
s. 55). Hotet om sanktioner skulle i detta fall kunna ta formen av hot om
investeringsstrejk eller en omfattande utförsäljning av aktier - och övergi
vande av ett ägaransvar - med åtföljande utförsel av kapitalet och ägarkom
petensen ur landet.

2.2.2.6 Politisk konkurrens på lika villkor

Huvudsyftet med detta och föregående avsnitt har varit att peka på kopp
lingen mellan aktieinnehav och politiskt inflytande i medborgarrollen. En
central utgångspunkt har därvid varit att den politiska demokratin förutsät
ter "konkurrens på lika villkor" mellan medborgarna. Om det kan göras tro-
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Iigt att stora aktieinnehav ger sina ägare möjlighet att skaffa sig ett politiskt
inflytande utöver det som rätteligen tillkommer dem i medborgarrollen och
om det kan visas att dessa innehav faktiskt är (mycket) ojämnt fördelade så
står vi inför ett demokratiproblem.

Självklart vore det av största intresse att empiriskt närmare utforska ka
raktären hos denna koppling i vår egen verklighet.P Utrymmet medger dock
inte detta. Det är egentligen inte heller nödvändigt för att konstatera om det
föreligger ett demokratiproblem. Det räcker i princip med att visa att det
föreligger en risk för en sådan snedvridande koppling. En stor svårighet
kvarstår likväl, nämligen att bestämma var den gräns går, vid vilken denna
risk utlöses, d. v. s. att finna en norm för hur stort ett personligt aktieinne
hav rimligtvis kan vara utan att den politiska konkurrensen snedvrids; vårt
konkurrensargument för "ekonomisk demokrati" går just ut på att det en
skilda aktieägandet inte bör ha en fördelning som hotar eller försvagar den
politiska demokratin. Vi återkommer till dessa normeringsproblem i avsnitt
2.4

2.3 "Ekonomisk demokrati", II - Föreställningen om
ett demokratiskt samhälle

Den infallsvinkel på demokratiproblemen i företagen som presenterats ovan
är ej den gängse. När man talar om "ekonomisk demokrati" åsyftas istället
vanligen olika ideer om hur inflytandet över företagets mål och verksamhet
bör vara fördelat mellan dess olika medagerande, särskilt mellan anställda
och riskkapitalinnehavare (aktieägare);" Vi övergår nu till en diskussion av
hur normer för "ekonomisk demokrati" av denna innebörd skulle kunna for
muleras. I det avslutande avsnittet 2.5 diskuteras sedan vilken av de två olika
ansatserna som lämpar sig bäst för våra syften, och hur den valda ansatsen
kan ligga till grund för operationella normer för "ekonomisk demokrati".

Fundamentalt för den demokratiansats. som presenterats ovan, har varit
att inflytandet och dess fördelning mellan människor uteslutande gällt deras
agerande i medborgarrollen. Aktieägande har setts som en inflytandefaktor
endast såtillvida som det medverkar till att på olika sätt skapa skevheter i den
inflytandefördelning som framkommer mellan människor i medborgarrol
len. Denna ansats gäller primärt den politiska demokratin.

2.3.1 En demokratisk beslutsstruktur

Mot denna demokrati ansats skall vi nu ställa en annan. Fundamentalt för
denna är att demokratibegreppet inte kan eller bör begränsas till den polit
iska demokratin, utan att det kan utsträckas till att gälla inflytandefördel
ningen även inom t. ex. organisationer vid sidan av själva det politiska syste
met. Bakom en sådan demokratiansats ligger olika föreställningar om vad
som karakteriserar "ett demokratiskt samhälle" (Öhman , a. a.).

Sådana föreställningar kan - i sin mest allmänna formulering - utgå ifrån
att det är möjligt att definiera en hela samhället omfattande "demokratisk
beslutsstruktur" , som karakteriseras av att "en person bör ha inflytande



över alla frågor som (legitimt) berör honom, men inte över några andra frå

gor" (ibid., s. 18). Denna grundprincip skall gälla all mänsklig aktivitet både

inom det politiska systemet (partier, förvaltningar, skolväsen, sjukvård

m. m.) - och utanför - i företag och intresseorganisationer, föreningar och

familj.

2.3.1.1 Inflytande för alla berörda

Med detta väldiga tillämpningsområde för demokratiskt beslutsfattande

måste naturligtvis de praktiska lösningarna av "dernokratiproblernet" vari

era från område till område. En kärnfråga är vilka personer som berörs av

de beslut som fattas i olika frågor ("personkretsen") - det är ju denna poten

tiella påverkan som utgör själva grundvalen för denna demokratiansats.

Konsumenten (leverantören) måste tillförsäkras ett inflytande över vilka va

ror som produceras (säljs) och till vilka priser detta sker; en teknisk lösning
på det problemet är varumarknader med konkurrens.V Löntagaren måste

tillförsäkras ett inflytande över vilka arbeten som erbjuds och till vilka löner

detta sker och därutöver också över beslut i företagets verksamhet, vilkas

konsekvenser kan komma att beröra honom eller henne; även här kan mark

nadsallokering komma i fråga, men i den mån det inflytande som kan nås på
denna väg inte skulle bedömas som tillräckligt kan löntagarna organisera sig

fackligt (och politiskt) för att därigenom utveckla sitt inflytande; de fackliga

organisationer som därvid kan växa fram är på samma sätt som alla andra

underkastade kravet på en demokratisk beslutsstruktur." Kapitalägaren
(aktieägaren) måste likaledes tillförsäkras ett inflytande över vilka typer av

fordringsbevis (aktier) som produktionssystemet erbjuder och vilken avkast

ning dessa ger (normalförräntning) och därutöver också ett inflytande över

beslut rörande företagets mål och verksamhet i den mån dessa påverkar akti

ens riskinnehåll och avkastning; även på detta område kan marknadsalloke

ring vara förenlig med den presenterade demokratiansatsen.
Andra aktörer i det ekonomiska systemet är kommunerna och staten. 11 Vi

kan betrakta dessa som j uridiska personer och tilldela även dem en plats i

den demokratiska beslutsstrukturen. På samma sätt som konsumenter, lön

tagare och kapitalägare (med eller utan intresseorganisationer) skall dessa
personer tillförsäkras ett inflytande i alla frågor som kan tänkas beröra dem;

vilka dessa frågor är bestäms ytterst av medborgarna, som genom det offent

liga kan utöva ett inflytande via lagar och förordningar och direkta ingripan

den; därmed är vi tillbaka i den politiska demokratin, som är underkastad

samma grundprincip som alla andra beslutsområden i vårt demokratiska mo

dellsamhälle.

Med utgångspunkt i en föreställning att alla människor bör tillförsäkras ett

inflytande i frågor som berör dem har vi helt kort skisserat vissa inslag i ett

samhälle som vilar pil denna demokratiföreställning. Marknaden kan vara
ett sadaut inslag, men behöver inte nödvändigtvis vara det. Representativa

förfaranden och kollektivt beslutsfattande i fackliga och andra organisatio

ner kan vara ett annat inslag. Det väsentliga i föreställningen bör därmed ha
frarnaatt. nämligen denna demokratiansats allomfatumdc tillämpningsområ
de.
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2.3.1.2 inflytandet för aktieägare och anställda - [rån
Marx till Mill

Ur denna kompletta mängd av företag, intresseorganisationer - och markna

der - och andra aktörer skär vi nu ut en delmängd som omfattar företagen
(dvs. alla organisationer för produktion och handel.) Ur denna skär vi sedan

ut den delmängd som utgöres av de anställda och deras inflytande över frågor

som berör dem, samt av aktieägarna och deras inflytande över frågor som

berör dem. Därmed har vi avgränsat huvudrollsinnehavarna i den kamp om

inflytandet över företagets mål och verksamhet. vars "ideala" lösning oftu

givits beteckningen "ekonomisk demokrati" ("industriell demokrati"). Fö

reställningen - eller, ratture. föreställningarna - att det verkligen existerar

en fördelning av inflytandet (över företagets mål och vcrksamhet) mellan

aktieägare och anställda som är rättvis ("demokratisk") är lika gammal som

själva det privatkapitalistiska produktionssystemet. Gemensamt för de flesta

av dessa föreställningar är att dc - i olika utsträckning - gar ut pa att aktieäg

arnas inflytande bör reduceras till förmån för dc anställda.

En ytterlighet representerar den marxistiska idetraduioncn. som över

huvudtaget inte vill tillerkänna enskilda aktieägare något Icgitimt inflytande

i företaget: "eftersom varors värde var direkt beroende av det arbete som

nedlagts i dem var det också riktigt att tillerkänna arbetet den huvudsakligu

äganderätten till det som producerades. Så motiverades arbetcts rän" (Ab

raharnsson-Broströrn, ILJ7LJ, s. 12). Denna idetradition grenar sedan ut sig i

svaret på frågan hur det enskilda aktieägandet lämpligcn kan crsättas av

andra, kollektiva institutioner för innehav av riskkapital. Den klassiska

marxistiska lösningen gick ut på att agarkapitalet skulle kollektiviseras till

och förvaltas av statsmakterna för dc arbetandes räkning. De problem som

denna lösning medfört - bl. a. genom den övergång till en I,)ngtgilende cent

ralisering av resursfördelningsbesluten som förstatligandena i bl. a. Östeu

ropa inneburit - har inspirerat fram alternativa lösningar. Gemensamt för

dessa är att kollektiviseringen av ägarkapitalet förläggs till en lägre nivå. att

centraliseringen av resursfördelningsbesluten inte drivs sa längt (och delvis

ersätts aven decentralisering) samt att de arbetande ges vissa möjligheter att

lokalt i sitt företag utöva ett inflytande över dess mål och verksamhet (Jugo

slavien) .

Mot den marxistiska idetraditionen med alla dess "socialistiska" förgre

ningar står de "kapitalistiska" föreställningar om "ekonomisk demokrati"

som utgår från att arbete och kapital är principiellt jämställda produktions

faktorer. Vi kan kalla den idetradition som vuxit fram på denna grundval den

millska: "Kapitalisterna kan inte göra någonting utan arbete och arbetarna

ingenting utan kapital. Om de arbetande konkurrerar om anställningar. så

konkurrerar kapitalisterna i sin tur om arbetskraften, så långt det cirkule

rande kapitalet i landet tillåter" (Mill)34 Denna idetradition har också gre

nat ut sig i en rad olika formuleringar av vilken inflytandefördelning mellan

aktieägare och anställda som skall anses representera "ekonomisk

demokrati" .35 Den klassiska liberala lösningen innebär att man lämpligen

ändrar inflytandefördelningen i företaget genom lagar (och avtal), som-lika

för alla - flyttar fram de anställdas positioner. Mer långtgående önskemål

om förskjutningar i inflytandet kan förverkligas genom att de anställda ge-



nom t. ex. vinstdelning blir delägare i sitt företag. Det finns ingenting i

denna idetradition som i princip avvisar möjligheten för dem som arbetar i

ett företag att själva förvärva och äga hela, eller en del av, dess aktiekapital

och därigenom utöva det inflytande som legitimt åtföljer ägarrollen.

2.3.2 Två delnormer för "ekonomisk demokrati", II
2.3.2.1 Möjlighetsprincipen

I detta öppna spektrum placerar vi nu in grundprincipen för en demokratisk

beslutsstruktur enligt ovan. Vad gäller de anställdas inflytande skulle den

rimligen innebära att "en anställd skall ha möjlighet att påverka beslut i före

taget vi/kas konsekvenser kan antas vara av väsentlig betydelse för honom el
ler henne"; med "möjlighet" menas här ungefär "reella förutsättningar". Vi

kallar denna delnorm "mojlighetsprincipen" . I vilken utsträckning enbart fö

retagslagstiftningen, arbetsrättslagar m. m. i ett givet ekonomiskt system

medger ett sådant inflytande får bedömas från fall till fall. Men i den mån

lagarna inte bedöms tillgodose möjlighetsprincipen kan frågan aktualiseras

om de anställda också måste gå in i ägarrollen.

2.3.2.2. Begränsningsprincipen

Vad gäller aktieägarnas inflytande skulle en liknande princip kunna formule

ras så att "en aktieägare skall ha möjlighet att påverka beslut i företaget, vilkas
konsekvenser kan antas vara av väsentlig betydelse för honom eller henne". I
vilken utsträckning företagslagstiftningen (aktiebolagslagen m. m.) i ett gi

vet ekonomiskt system medger ett sådant inflytande får bedömas från fall till

fall. I kap. l har vi allmänt tolkat aktieägarnas inflytande som ett slags mot
vikt till den risk de kan anses bära - utan att precisera nivån i vare sig riskbä

rande eller inflytande. Men presumtionen bland dem som formulerar olika

normer för en "demokratisering av företaget" är vanligen att aktieägarna i

ett företag som grupp har ett avgörande inflytande över alla viktiga beslut i

företaget och att också den enskilde aktieägaren (i ett ekonomiskt system av
svensk typ) har ett inflytande som väl tillgodoser kraven enligt möjlighets

principen. I själva verket är det en vanlig uppfattning att också en enskild

aktieägare kan skaffa sig en sådan agarposition att hans ~ eller hennes ~ infly
tande går vida utöver vad som anges av möjlighetsprincipcn - och därvid ho

tar andras (legitima) inflytande.P För att inringa och anpassa även den even

tualiteten till grundiden om ett demokratiskt samhälle måste vi komplettera

möjlighetsprincipen med en norm som föreskriver en högsta gräns för det

inflytande som får utgå ifrån aktieägandet. Vi kallar denna delnorm "be
grånsningsprincipen", Dess generella formulering skulle kunna vara att

ingen person får ha mer än ett begränsat inflytande över beslut, vilkas verk
ningar på ett väsentligt sätt kan komma att påverka även andras situation.
Denna princip kan tillämpas också ifråga om aktieägandet i företagen.:"

Därmed har vi presenterat normer för "ekonomisk demokrati" iIoretaget,
De galler dels den anställdes inflytande. dels aktieägarens inflytande och - i

den utsträckning dessa delnormer råkar i konflikt med varandra - fördel
ningen av inflytandet mellan den anställde och aktieägaren. Delnormerna

har benämnts "möjlighetsprincipen" (som främst antas gälla de anställdas
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ställdas inflytande) och "begränsningsprincipen" (som främst antas bli till
lämplig vad gäller vissa aktieägares inflytande).

2.4 Att välja normer för "ekonomisk demokrati"

2.4.1 "Ekonomisk demokrati" - två skilda synsätt

Vi har nu alltså presenterat två skilda synsätt vad beträffar innebörden av
begreppet "ekonomisk demokrati". Enligt det första synsättet är frågan om
ekonomisk demokrati allmänt sett en fråga om att skapa sådana förutsätt
ningar för människors verksamhet och delaktighet i sitt företag och arbetsliv
att deras verksamhet och delaktighet i den politiska processen karakteriseras
av konkurrens på lika villkor, dvs. att varje medborgares röst ingår med lika
poängtal i den slutliga sammanvägningen av deras politiska preferenser - po
litisk demokrati; det innebär bl. a. en strävan efter att alla deltar i det polit
iska beslutsfattandet och att detta sker utifrån en insiktsfull uppfattning om
den egna rollen i arbetsliv och samhälle. En faktor av särskild betydelse för
att skapa förutsättningar för det kan vara aktieägandet i företagen - på två
sätt: dels kan ett ojämnt fördelat aktieägande med stora innehav på vissa
händer tänkas påverka konkurrensförutsättningarna mellan medborgarna i
den politiska processen på ett snedvridande sätt, dels kan innehav av aktier
på många händer (anställda) sannolikt medverka till att skapa bättre förut
sättningar för ett aktivt agerande också i medborgarrollen. Om det ligger
något i dessa föreställningar - här benämnda "konkurrensargumentet" re
spektive "kompetensargumentet" - så blir det viktigt att undersöka möjlig
heterna att koppla fördelningen av aktieägandet - den aktuella och den nor
merade - till bilder av hur den politiska demokratin fungerar - och borde
fungera.

Enligt det andra synsättet innebär "ekonomisk demokrati" en tillämpning
även i det ekonomiska livet aven allmän princip för ett demokratiskt sam
hälle. Principen går ut på att "en person bör ha inflytande över alla frågor
som (legitimt) berör honom eller henne, men inte över några andra frågor".
I denna studie har vi avgränsat frågan om tillämpningen av denna princip till
att gälla de anställdas och aktieägarnas inflytande i företaget. Om det ligger
något i denna demokratiföreställning - här uppdelad i "rnöjlighetsprinci
pen" och "begränsningsprincipen" - så måste nästa steg bli att undersöka
möjligheterna att beskriva den fördelning av inflytande mellan anställda och
aktieägare som genereras av denna specifika norm för "ekonomisk demo
krati" samt att beskriva den faktiska fördelningen av inflytandet i företagen
i Sverige idag (företagsdemokratin).

2.4.2 Kriterier för valet av normer

Vår nästa uppgift blir att utifrån vissa valda kriterier diskutera vilket av de
alternativa synsätten - "ekonomisk demokrati" utifrån politisk-demokrati
ansatsen respektive företagsdemokratiansatsen .. som bör bilda utgångs
punkt för det fortsatta arbetet. Ett grundläggande sådant kriterium är att det
valda synsättet måste kunna inordnas i det nationalekonomiska analysper-



spektiv som presenteras i kap. 1. Ett andra kriterium är att det valda synsättet
bör ha en sådan politisk och ideologisk förhistoria, och sådana berörings
punkter med rådande politiska värderingar, att det är intressant ur allmänpo

litisk synpunkt. Ett tredje kriterium, slutligen, är att det valda synsättet är
sådant att de härledda normerna för "ekonomisk demokrati" är operation

ella, dvs. att det går att, med rimliga insatser, dels precisera hur aktieägandet
borde vara fördelat enligt normerna, dels pröva normernas sanningsvärde,
dels beskriva hur aktieägandet är fördelat i verkligheten.

2.5 "Ekonomisk demokrati" I eller II - politisk de
mokrati kontra företagsdemokrati

2.5.1 Analyserbarhet (kriterium 1)

Vad först gäller kravet på analyserbarhet så kan båda de valda synsätten i
princip sägas vara förenliga med detta. Sedan normer härletts utifrån var
dera synsättet för hur aktieägandet bör vara fördelat i företagen mäter vi upp
avvikelsen mellan dessa och den faktiskt existerande ägarstrukturen. Analy
sen måste sedan inriktas på att förklara varför den observerade avvikelsen
uppstått, vilket blir huvuduppgiften i kapitel 4. Nästa steg blir att - mot bak
grund av denna förklarande analys - diskutera en strategi som till minsta
möjliga kostnad kan föra från den faktiska situationen till ett läge karakteri
serat av "ekonomisk demokrati" enligt någon av normerna. Därefter, slutli
gen, måste effektivitetsegenskaperna hos den nya ägarstrukturen analyseras
- och dess långsiktiga stabilitet - med hänsyn till de anpassningsåtgärder på
olika håll i det ekonomiska systemet som den ändrade ägarstrukturen kan
väntas utlösa.

Det säger sig självt att dessa analytiska uppgifter aven storleksordning
som gör det omöjligt att komma fram till några definitiva svar. Likväl är det
vår tro att det skall bli möjligt att fånga väsentliga drag i den nödvändiga
analysen av spänningen mellan demokrati- och effektivitetsaspekterna på
vårt politiska och ekonomiska system.

2.5.2 Allmänpolitiskt intresse (kriterium 2)

Det andra kriteriet gäller det allmänpolitiska intresse som skulle kunna fin
nas för synsätt av den typ som här aktualiserats. När detta skrivs (1987) har
vi i Sverige i över tio år haft en debatt om s. k. löntagarfonder, som, initi
erade av LO, understödda av SAP och modifierade av LO och SAP gemen
samt, har haft som ett av sina huvudsyften att utveckla den "ekonomiska
demokratin" .'s Varför då inte här utgå från det synsätt på innebörden av
"ekonomisk demokrati" som karakteriserar dessa fondförslag? Ingen kan
väl rimligtvis förneka det allmänpolitiska intresset för ett förslag om föränd
ringar i företagens ägarstruktur. som läggs fram gemensamt av landets
största politiska parti och fackliga organisation?

Förklaringen till att jag likväl avstått från att utgå från dessa förslag har
jag redan inledningsvis gått igenom. Ett ytterligare skäl har varit min strävan
att renodla demokratiaspekten på aktieägandet i företagen. I LO-SAP-för-
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slaget från 1981 var detta nämligen bara en aspekt av flera. Andra viktiga
mål med förslaget var att stödja den solidariska lönepolitiken, att minska
förmögenhetskoncentrationen och att bidra till ett ökat kollektivt sparande
(risk bärande kapital) (LO-SAP 1981, s. 79 ff).39 Denna mångfald av mål,
som vart och ett haft sin betydelse för utformningen av förslaget, gör det
omöjligt att isolera demokratiaspekten. Därför passar förslaget inte in i den
metod vi här valt att arbeta med.

Men även om vi, för resonemangets skull, skalade bort andra mål än det
som gäller löntagarnas inflytande på olika nivåer i ekonomin" skulle det bli
svårt att här ta det föreliggande förslaget som utgångspunkt. Det samman
hänger med att förslaget i så hög grad har karaktären aven partsinlaga för
ökat löntagarinflytande, i vilken rörelseriktningen utstakas utan att någon
slutstation anges - och hastigheten i rörelsen vid den föreslagna storleken på
fonderna får bedömas som hög.'! I den politiska debatten har förslaget också
mött hårt motstånd från partier och grupper som företräder andra intressen
än LO-kollektivets.

Denna debatt speglar naturligtvis den intressepolitiska arbetsfördelningen
mellan olika partier och organisationer. Men den som arbetar med frågan
om "ekonomisk demokrati" ur ett nationalekonomiskt perspektiv måste från
början inrikta sig på att finna formler för fördelning av inflytandet i det eko
nomiska livet som speglar hela det komplicerade samspelet mellan olika in
tressenter - ungefär som detta åskådliggjorts i kap. 1. Det är därför som vi
ovan lagt ned en så jämförelsevis stor möda på att diskutera fram olika nor
mer för "ekonomisk demokrati". De av oss föreslagna normerna kan icke
uppfattas som partsinlagor.

2.5.2.1 Politisk-demokratiansatsen (l)

Men samtidigt är det viktigt att slå fast att de värderingar som ligger till grund
för dessa normer har en bred allmänpolitisk förankring. Vad först gäller den
norm för "ekonomisk demokrati" som baseras på politisk-demokratiansat
sen så förefaller det fullt rimligt att tänka sig att en majoritet bland medbor
garna kan acceptera föreställningen att den politiska demokratin fördjupas
när innehållsrepresentativiteten i de politiska besluten ökar och att möjlighe
terna därtill ökar ju mer insiktsfulla ("kompetensargumentet") och jämbör
diga ("konkurrensargumentet") medborgarna är i politiken. Mot detta kan
det invändas att tesen är så allmänt formulerad att den inte kan prövas empi
riskt. Men även om kompetensargumentet konkretiseras till att innebära ett
väsentligt medbestämmande för de anställda vad gäller företagets mål och
verksamhet så kvarstår likväl en majoritet bakom denna huvudtanke, låt
vara att olika partier ger ordet "väsentligt" litet olika innebörd och att man
tänker sig olika vägar att nå dithän.

Kompetensargumentet

Huvudfåran i den svenska debatten om ökad delaktighet för de anställda i
företagets ekonomiska angelägenheter går tillbaka ända till början av 1920
talet, då socialdemokraterna (Wigforss) lanserade begreppet "industriell de
mokrati".



Sedan kampen om den politiska demokratin vunnits med införandet av

allmän rösträtt hade socialdemokraterna fått helt nya förutsättningar att
" ... förverkliga alla möjligheter för arbetarklassen att komma till en män

niskovärdig ställning, till en sådan ställning att verkligen frukterna av dess
arbete komma på ett helt annat sätt än nu denna klass och hela det arbetande
folket självt tillgodo" (Branting, 1918).42 Den "industriella demokratin" be

traktades som en av dessa möjligheter. Frågan överlämnades till en statlig
utredning 1920 och 1923 presenterades ett betänkande med förslag om s. k.
driftnämnder. "Dessa nämnder skulle enbart ha en rådgivande funktion, och
syftet skulle vara att ge arbetarna "vidgad insikt i produktionen", "förmåga
till aktiv verksamhet" och "förbättrad samverkan" mellan arbete och kapi

tal. En motion lades fram i riksdagen 1924 men avslogs" (Abrahamsson

Broström, 1979, s. 194-5).
Det skulle visserligen dröja länge innan SAP i praktisk politik ånyo aktu

aliserade frågan om ökad delaktighet för de anställda i företagens beslutsfat
tande; lagarna om styrelserepresentation för de anställda (SFS 1976:351) och
medbestämmande (Prop. 1975/76: 105) är utflöden av dessa strävanden. Man
kan undra varför SAP under så många år aldrig ville eller förmådde samla
sig till nya framstötar i "delaktighetsfrågan", som rimligtvis borde ha varit
en kärnfråga för ett arbetareparti ."' Men denna tveksamhet bör nog inte tol
kas så att partiet övergivit de föreställningar och förhoppningar som t. ex.
Wigforss på 1920-talet knöt till den "industriella demokratin"; Wigforss
återkom för övrigt själv på 1960-talet med en vidareutveckling av sina ideer
på detta område. och internt har debatten i dessa frågor hela tiden pågått
inom partiet med den aktuella löntagarfondsfrågan som ett slags kulmen.

Vad som inträffat under dessa år - med början måhända redan 1926, då
Karleby publicerade sin bok "Socialismen inför verkligheten" - är bl. a. en
problemansering av hela frågan om "industriell demokrati". Karleby avvisa
de en marxistiskt inspirerad socialisering av produktionsmedlen som den
lämpliga lösningen. "Det praktiska behovet" förutsatte att konkurrens och
effektivitet på basis av prisbildningsmekanismen upprätthölls. Hur ägandet
i samhället formellt var fördelat var inte intressant, enligt Karleby, utan istäl
let hur dispositionsrättigheterna i realiteten kunde utnyttjas av männi
skorna. Därmed inleddes den relativisering och fördjupning av de ägande
rättsteoretiska frågorna som kommit att i så hög grad sätta sin prägel på den
socialdemokratiska regeringspolitiken sedan 1932. Det gällde inte längre
först oeh främst att socialisera produktionsmedlen utan att socialisera olika
rättigheter på ett sätt som kunde påvisas vara i arbetarrörelsens intresse 
vilka dessa än var, t. ex. rätten att ta ut (inkomst)skatter som kunde bära
upp ett stort och växande välfärdsprogram.

I den mer pragmatiskt inriktade reformpolitik som påbjöds av detta syn
sätt var det nära nog oundvikligt att den gamla huvudfrågan om socialise
ringen av produktionsmedlen och arbetarnas makt fick en mindre roll. Det
kan diskuteras i vilken utsträckning den förda reformpolitiken också i ett
längre perspektiv inneburit - och kommer att innebära - att frågan om mak
ten över företagen förblir en andra rangens fråga inom socialdemokratin.'!'
l detta arbete skall vi tolka det som inträffat så att frågan om de anställdas
makt och inflytande i företagen fortfarande är av största betydelse inom

91



92

detta parti, men att insikterna om alla komplikationer som kan tillstöta vid
ett långtgående sådant inflytande har gjort partiet försiktigt." Kanske är det
inte längre ett slutmål att hela makten över företaget skall läggas i "hela fol
kets händer" - eller tillkomma de anställda. Idag inser de flesta att de an
ställdas inflytande måste byggas upp gradvis. genom ökad information
(MBL) och den ökade aktivitet som förutsätts om denna skall omvandlas i
välmotiverade ställningstaganden. Ett annat sätt att karakterisera en sadan
aktivitet är att se den som ett uttryek för en ökad delaktighet i hela företagets
verksamhet för de anställda. Det är den delaktigheten som ocksa in nvckcln

till värt "kornpetensargument".
Vilken organisatorisk form delaktigheten lämpligen får kan inte på för

hand sägas, oeh vi citerar än en gång Karleby - apropå innebörden av delak

tighet. "Det finns blott ett inre, i människans andliga status förlagt. Dit hör
även människornas känsla av delaktighet i samhället: något annat verkligt
kännetecken på delaktighet finns till slut icke. Känner man sig icke delaktig
så är man det icke, alldeles oavsett ens materiella förhållanden och ens ställ
ning i samhället". (Karleby, a.a., s. 57-58).

Folkpartiets inställning till frågan om de anställdas ökade delaktighet i fö

retagets ekonomiska angelägenheter beskrivs kanske bäst som avvaktande
positiv. Om vi räknar John Stuart Mill som en av den politiska liberalismens

viktigaste idegivare så kan vi konstatera att tankarna om värdet av delaktig
het för de anställda i företagets skötsel griper tillbaka ända till mitten av
1800-talet. Bertil Ohlin anknyter i sina memoarer till liheralernas gamla in
tresse för "arbetsplatsens demokratisering". "Det förutsätter en mer aktiv
medverkan från alla anställdas sida med initiativ, uppslag och inflytande rö
rande den egna arbetsplatsens förhållanden. Därigenom kan trivseln i arbe
tet främjas och känslan av trygghet stärkas hos de anställda. .' Apropå
det nya företagsnämndsavtalet (1946) tillägger Ohlin: "Vi står i början aven
utveckling vars resultat på längre sikt ej kan förutsägas" (Ohlin, 1975, s.
228). Vid mitten av 1970-talet talar programmet för folkpartiet om nödvän
digheten i att "ge arbetet en med kapitalet likvärdig plats" i företagets be
slutsfattande. Frågan hur denna ökade delaktighet skulle kunna förverkligas
har hos liberalerna ända sedan Mill varit kopplad till vinstdelningstanken.
Genom vinstdelning för de anställda kunde "konflikten mellan arbete och
kapital" mildras oeh produktiviteten ökas till följd av ett ökat engagemang
från de anställdas sida. Däremot har man inom folkpartiet inte velat nor
mera några specifika arrangemang i större skala t. ex. aktieägande bland de
anställda, i syfte att uppnå en ökad delaktighet för de anställda. Den ideolog

iska grundsynen har varit att varje sådant steg bör vara resultat av individu
ella beslut i varje företag.

Inom centerpartiet och dess föregångare finns sedan länge en uttalad pro
grammatisk strävan efter decentralisering, småskalighet och företagsformer,
som medger ett spritt, lokalt inflytande över verksamheten. Det inflytandet
har hittills inte i första hand gällt de anställda utan de produeenter (leveran
törer), som i olika kooperativa driftsformer organiserat sina intressen - inom
företrädesvis jordbruk, skogsbruk och industri (se t. ex. SOU 1979: I l). Där
för är det svårt att hilda sig en klar uppfattning om vilken inställning center
rörelsen har till frågan om ökad delaktighet för just de anställda i företagens
beslutsfattande (Wieslander , 1974, s. 132-3),4" Men det gamla intresset på



detta håll för kooperativa företagsformer kan kanske ses som ett uttryck för
en allmän skepsis mot den inflytandefördelning mellan anställda och andra,
som tenderar att uppstå i det traditionella industriaktiebolaget. I varje fall
torde det kunna hävdas att centerpartiet företräder en minst lika positiv
grundsyn på frågan om de anställdas ökade delaktighet i företagets besluts
fattande som folkpartiet.

Så långt den potentiella, allmänpolitiska basen för reformförslag med ut
gångspunkt i "kornpetensargumentet" . Vår kortfattade genomgång tyder på
att det inom ett brett band av politiken finns stämningar som är positiva till
tanken på ökad delaktighet för de anställda i företagets beslutsfattande."

Konkurrensargumentet

Vi övergår nu till att kort redovisa de olika partiernas grundinställning i fråga
om "konkurrensargumentet" för "ekonomisk demokrati". Det går ut på att
den politiska demokratin skulle kunna fördjupas om människors förutsätt
ningar när det gäller att uppträda i medborgarrollen utjämnades. En källa
till snedfördelning av dessa förutsättningar kan vara ett koncentrerat aktieä
gande bland enskilda personer.

Det framstår som naturligt att socialdemokraterna, med sin marxistiskt in
spirerade ideologiska bakgrund, är de som - vid sidan av de kommunistiska
partierna - hårdast kritiserat de rådande ägandeförhållandena. "För social
demokratin är kravet på ekonomisk demokrati lika självklart som kravet på
politisk. De befogenheter som är knutna till innehav och förvaltning av stora
förmögenheter, medför en maktfördelning i samhället, som strider mot detta
krav. Socialdemokratin . . . bekämpar varje koncentration av den ekono
miska makten i ett fåtals händer. Den vill ge hela folket möjligheter att på
verka de beslut i det ekonomiska livet, som avgör produktionens inriktning
och produktionsresultatets fördelning".

Och tidigare i partiprogrammet heter det, i nära anslutning till kärnan i
vårt "konkurrensargument": "Den ekonomiska maktkoncentrationen i en
skilda händer är oförenlig med den demokratiska jämlikhetens principer.
Enskilda ekonomiska intressen uppträder som en maktfaktor i den politiska
kampen. De söker påverka opinionsbildningen och den politiska utveck
lingen i syfte att bevara och vidga fåtalets privilegier" (ibid., s. 289, 292).

Här görs en direkt koppling mellan den koncentrerade ekonomiska mak
ten hos somliga och den snedfördelning av det politiska inflytandet detta ger
upphov till. Sedan kampen om den allmänna rösträtten vunnits har man
tvingats bevittna hur den ojämnt fördelade aktieägarmakten tömt rösträtts
reformen på en del av sitt reella innehåll. Mot den bakgrunden ter det sig
något förvånande att socialdemokraterna under efterkrigstiden (fram till
1975) i så ringa grad arbetat på att bryta ned den också med internationella
mått mätt höga ägandekoncentrationen i svenskt näringsliv. Vi kan inte här
fördjupa oss i den intressanta frågan, varför man agerat på detta sätt, men
några gissningar skall vi likväl tillåta oss; vi återkommer också till frågan i
kap. 4. För det första har det ägarkoncentrerade näringslivet burit upp en
stadigvarande, god realinkomstförbättring för arbetare och tjänstemän un
der 1950- och 1960-talen, vilket inte underlättat en eventuell politisk strid
i denna fråga; den trygghetsskapande ATP-reformen bedömdes också som
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viktigare. För det andra har socialdemokraternas grundinställning (tydligen)
mer gått ut på att de gamla storägarna skall ersättas av eller kompletteras
med andra ägare av kollektiv typ än att de skall tvingas reducera sina innehav
och sedan fortsätta sin verksamhet i ett näringsliv av traditionell typ; hur
mycket SAP än bekänt sig till reformistiska arbetsmetoder i politiken har
det varit svårt att också på detta område agera på ett sätt som i princip bara

riskerade att permanenta det privatkapitalistiska produktionssystemet. För
det tredje har det rent tekniskt varit svårt att finna åtgärder som utan oaccep
tabla effektivitetsförluster kunde tänkas leda fram till önskade begräns

ningar i storaktieägarnas innehav - personligen och företagsvis; SAP har
t. ex. aldrig varit motståndare till storskaliga driftsformer inom industrin. Vi

har redan omnämnt den ökade problematisering som ägandefrågorna under
gått inom SAP alltsedan mitten av 1920-talet (ökad medvetenhet om Sveri
ges utsatta läge i den internationella ekonomin etc.). En fjärde, och sista,
gissning får vara att diskussionen om (aktie)ägandekoncentrationens pro

blem inte på något entydigt sätt knutits till exempelvis den aspekt vi här arbe
tar med, utan istället fått alltför många ingångar (legitimitetsaspekten, före
tagsdemokrati-aspekten, stora ägare kontra små ägare etc). Kanske har frå
gan om ägandekoncentrationen därigenom tunnats ut som politisk fråga.

Det finns alltså flera skäl varför "konkurrensargumentet" hittills inte kun

nat bli vägledande för socialdemokraternas strävanden att minska koncent
rationen i det privata aktieägandet." Men det betyder inte att den koppling
som görs i partiprogrammet mellan ekonomisk och politisk makt skulle
sakna betydelse, utan snarare att den tycks svår att synliggöra (se not 2:29,

2:30).
Folkpartiets kritik av marknadsekonomin är betydligt mer återhållsam.

Men man understryker i partiprogrammet att "det marknadsekonomiska
systemet har mekanismer som, om de fritt får verka, kan medföra privat
maktkoncentration, hård exploatering av miljön och ekonomiska klyftor"
(Wieslander , a.a., s. 179). Någon koppling mellan den ekonomiska och po
litiska makten görs inte. Den privata maktkoncentrationen i företagen ses
först och främst som ett hot mot effektiviteten i produktionen, som "motver
kas ... främst genom att statsmakterna på olika sätt främjar konkurren
sen". Vidare sägs att "löntagarnas medbestämmande i företagen motverkar
likaså maktkoncentrationen".

En viktig beröringspunkt med "konkurrcnsargumentct ligger emellertid
i konstaterandet att "makten utgår från medborgarna" (ibid., s. 165). I den
mån makt och inflytande är ojämnt fördelade i ekonomin är det via politiken
som detta skall rättas till. Därför är det viktigt att medborgarnas inflytande
över politiken är jämnt fördelat, menar man väl, utan att det klart utsägs .

. . det är koncentrationen av makten som kräver sin motivering - inte
spridningen av den" (ibid.).

Inte heller i centerpartiets program görs någon direkt koppling mellan
maktkoncentrationen i näringslivet och i politiken. Man konstaterar enbart
att "all finansiell maktkoncentration, privat såväl som statlig, innebär risk
för maktmissbruk, snedvridning av konkurrensen och otillräckligt utrymme
för individernas framstegsvilja. Strävandena till ett decentraliserat samhälle
måste därför inriktas på kamp mot maktkoncentration och monopolism"
(ibid., s. 110). Det förefaller inte troligt att orden "snedvridning av konkur-



rensen" åsyftar den politiska konkurrensen mellan medborgarna, som ligger
till grund för vårt "konkurrensargurnent" . Men omöjligt är det inte. Varför
skulle man annars i följande mening tala om "maktkoncentration och mono
polism"?

Därmed avslutar vi vår summariska redovisning av det allmänpolitiska in
tresse som kan tänkas möta normer för "ekonomisk demokrati" av det slag
vi här sökt bygga upp utifrån den politiska demokratin. Genomgången har
visat att det finns skäl att tro att detta intresse åtminstone är så stort att det
- både ifråga om "kompetensargumentet" och "konkurrensargumentet" 
finns anledning att gå vidare och närmare pröva hur sådana normer mer ex
akt skulle kunna utformas.

Sammanfattning

Det som gör att denna aspekt på "ekonomisk demokrati" kan antas tilldra
sig ett särskilt allmänpolitiskt intresse är att den kan ses som uttryck för en
strävan att fullfölja och fördjupa den nu mer än halvsekelgamla allmänna
rösträttsreformen. Det gäller framförallt "konkurrensargumentet" , som vill
anknyta till lagens bokstav om allmän och lika rösträtt för alla. Det är väl
bekant för envar att det finns åtskilliga personer som i kraft av sitt aktie
ägande tillvunnit sig betydande möjligheter att utöva ett inflytande i politi
ken som inte är förenligt med föreställningen om lika rösträtt - om detta be
grepp skall ges annat än en rent formell tolkning. Skall vi ha lika rösträtt så
skall vi - det är också principiellt intressant att pröva vad en sådan tolkning
av rösträttens innebörd skulle få för resultat. 49

Samtidigt som det borde vara väl känt att koncentrationen i aktieägandet
på personer (hushåll) är hög i Sverige (SOV 1981:105, I, s. 68-69) - också
vid en internationell jämförelse - är det slående hur svårt det varit att bilda
en politisk majoritet för förslag som syftar till att minska denna ägande kon
centration. Det finns naturligtvis en rad olika förklaringar till det, varav
några framlagts ovan. Det är ett faktum att det varit omöjligt för socialde
mokraterna att vinna den borgerliga vänstern för sådana åtgärder. Av det
politiska samarbete som en gång banade väg för rösträttsreformen har intet
kunnat återuppstå. Men det samarbetet är sannolikt nödvändigt för att några
framsteg skall kunna göras i frågan om den privata ekonomiska maktkon
centrationen, som alla partier säger sig vara emot. I denna rapport skall vi
hävda att en möjlighet att häva dödläget skulle kunna vara att införa ett nytt
perspektiv på frågan - istället för socialdemokraternas ensidiga kritik av
"storfinansen" och folkpartiets/centerpartiets nitälskan av marknadsekono
min - och att detta perspektiv beskrivs av vårt "konkurrensargument" .

Det andra ledet i vår norm för "ekonomisk demokrati", "kompetensargu
mentet", framstår som mindre problematiskt vad gäller möjligheterna att
bilda en politisk majoritet för konkreta förslag. Även här handlar det ytterst
om att fullfölja och fördjupa rösträttsreformen genom att förbättra och ut
jämna förutsättningarna för människors agerande i medborgarrollen, dvs. i
politiken. Men därutöver kan en reform med denna syftning få betydande
värde också inom själva företagen genom den kompetens- och statushöjning
för de anställda som den - rätt utformad - skulle kunna leda till. - En viktig
skillnad mellan reformer baserade på "konkurrensargumentet" och på
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"kompetensargumentet" är att de senare på ett helt annat sätt kan prövas
empiriskt med hänsyn till sina verkningar: ger aktieinnehav bland de an
ställda incitament till ökade insikter i och ökad förståelse av deras egen - och
företagets - roll i samhällsekonomin, och ger detta i sin tur upphov till större
och djupare delaktighet i medborgarrollen? (Se not 4:142.)

2.5.2.2 Företagsdemokratiansatsen (Il)

Vi övergår nu till att diskutera det allmänpolitiska intresse som kan komma
att riktas mot en alternativ norm för "ekonomisk demokrati" utifrån vad vi
har benämnt företagsdemokrati ansatsen. Den allmänna utgångspunkten för
denna norm är ju föreställningen om "ett demokratiskt samhälle", där varje
människa har ett inflytande i frågor som berör henne, men inga andra. Det
är inte svårt att finna exempel på likartade allmänna föreställningar i de po
litiska partiernas program. "Socialdemokratin vill låta demokratins ideal
sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människors inbördes förhål
landen ... " lyder de allra första orden i partiprogrammet (Wieslander ,
a.a., s. 287). Utan att närmare precisera innebörden menar folkpartiet att
"en demokratisk människosyn har sin giltighet i hela samhället" (ibid.. s.
165). Centerpartiet låter decentraliseringsbegreppet tolka demokratins inne
börd: "En decentralistisk uppfattning innebär att besluten om samhällsange
lägenheterna skall fattas så nära individerna som möjligt ... " "Allt sam
hällsarbete måste ... inriktas på att ge varje människa möjligheter att forma
sin tillvaro" (ibid., s. 107-108).

Måjlighetsprincipen

Det specifika område där denna norm skall tillämpas gäller enligt vår av
gränsning - inflytandefördelningen i företaget, närmare bestämt mellan den
anställde och aktieägaren. Den ena delnormen - "moilighctsprincipen" 
handlar om den anställdes - och aktieägarens möjligheter att utöva ett in
flytande på beslut, vilkas verkningar berör dem själva. Redan denna mått
liga konkretisering av delnormens innebörd synliggör grundläggande olikhe
ter i partiernas uppfattningar. "Socialdemokratin . . . vill ge hela folket möj
ligheter att påverka de beslut i det ekonomiska livet, som avgör produktio
nens inriktning och produktionsresultatets fördelning ... De anställda
måste beredas ökat inflytande inom företagen" (ibid., s. 292-3).

Folkpartiet använder begreppet arbetsdemokrati i sitt program: "Löntag
arnas medbestämmanderätt ... ger (dem) möjligheter att med kraft hävda
arbetslivets sociala mål .. , Mål för arbetsdemokratin är att de anställda har
insyn, inflytande och medbestämmanderätt på alla nivåer i företag ... var
med också följer ett ökat ansvarstagande. Inflytande och medbestämmande
skall bl. a. gälla företagens verksamhet och program" (ibid., s. 205).

Centerpartiet anser att "decentraliseringens fördelar bör utnyttjas även i
arbetslivet ... De anställda bör ha möjlighet ... till inflytande över sin
egen arbetssituation". Vidare betonas de särskilda möjligheterna till direkt
kontakt mellan företagsledare och anställda vid mindre företag (ibid., s.
132).

Överallt förekommer som synes en beredvillighet att ge de anställda ett



inflytande i företaget, som ligger i linje med "möjlighetsprincipen" . Men det
är bara socialdemokraterna som anser att de anställdas inflytande "måste"
öka. Vad gäller folkpartiet och centern kan man inte utläsa om de anser att
de anställdas nuvarande inflytandemöjligheter tillgodoser partiernas krav.
En skillnad mellan folkpartiet och centerpartiet är måhända det förras beto
ning av att inflytandet inte bara skall gälla den anställdes arbetssituation, en
annan att centern betonar företagsstorlekens roll. I intet av de tre fallen
kopplas frågan om löntagarinflytandet till innehav av aktier.

Begränsningsprincipen

Den andra delnormen - "begränsningsprincipen" - gäller även den i princip
såväl den anställde som aktieägaren. I praktiken gäller den emellertid nästan
helt aktieägarnas inflytande, men partiprogrammen har förvånansvärt litet
att säga om ägarnas makt i företagen kontra de anställdas. "Socialdemokra
tin motsätter sig en ordning under vilken äganderätt ger okontrollerad makt
. . . ", men dessförinnan har man redan konstaterat att "genom lagstiftning
och facklig kamp har de privata kapitalägarnas envälde brutits ... "{Wies
lander. a.a., ss. 288 resp. 292). Och när folkpartiet och centerpartiet talar om
"maktkoncentration" så är det mer fråga om ett hot mot konsumentintres
sen och medborgarintressen än mot löntagarintressen; här aktualiseras
också "begränsningsprincipen" gentemot stora organisationer av alla de
slag, främst staten och fackföreningsrörelsen.

Sammanfattning

Det är alltså svårt att finna någorlunda konkreta uttryck för någon ängslan
att aktieägarnas - eller vissa aktieägares makt och inflytande gentemot de
anställda skulle vara för stor i Sverige. Till en del beror detta säkert på att
aktieägarmakten i stor utsträckning setts som en motvikt till löntagarinfly
tandet, varför det räckt att - i positiva ordalag - karakterisera det sist
nämnda. Till en del kan det också bero på att ägarfunktionen numera uppfat
tas som en synnerligen viktig aspekt av företaget, vars utformning man inte
utan vidare kan normera på det ena eller andra sättet. Allt detta betyder
självfallet inte att det idag skulle saknas ett allmänpolitiskt intresse för att
diskutera demokratiaspekter på aktieägandet -löntagarfondsdebatten är ett
synligt bevis på det - men väl att det är en svår fråga.

Det måste också understrykas att den kortfattade diskussion som här förts
kring denna aspekt på "ekonomisk demokrati" (företagsdemokratiansatsen)
uteslutande gällt dess inplacering i ett allmän- och partipolitiskt perspektiv.
Därutöver har mängder av olika normer för vad som skall anses utgöra "ett
demokratiskt företag" arbetats fram på alla möjliga håll - av arbetsmark
nadsorganisationerna och folkrörelserna, inom stat och kommun, inom
forskningen (företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi, m. fl. ämnen),
i Sverige och utomlands - var och en med sitt speciella perspektiv. Litteratu
ren om företagsdemokratin är synnerligen omfattande; se även not 2:31.
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2.5.2.3 Båda normerna är av intresse

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att båda de föreslagna perspektiven
på "ekonomisk demokrati" klarar vårt andra kriterium. dvs. att de skall vara
så politiskt intressanta att det finns rimliga chanser att bilda majoriteter
kring förslag som baseras på dem. Men ännu är normerna alldeles för vaga
och oprecisa för att kunna prövas analytiskt och jämföras med verkligheten.
Vi måste därför gå vidare till det tredje kriteriet, operationaliserbarheten,
för att se i vilken utsträckning det är möjligt - och meningsfullt - att åsätta
våra olika demokratinormer några giltiga riktvärden.

2.5.3 Operationaliserbarhet (kriterium 3)

2.5.3.1 Företagsdemokratiansatsen (Il)

"Moilighetsprincipen" föreskriver att den anställde skall ha möjlighet att på
verka beslut i företaget som berör honom - eller henne. En första uppgift
blir då att söka avgränsa denna beslutsmängd. Till den hör rimligtvis alla be
slut av betydelse för arbetsmiljön ("arbetsplatsdemokrati"), både den fy
siska och den psyko-sociala. Men denna beror i hög grad av vilken teknik
företaget väljer att satsa på när investeringsbesluten fattas. Och vilka inve
steringar man väljer beror i sin tur bl. a. på valet av produktionsinriktning.
Betyder det att även beslut om produktionsinriktning hör till den relevanta
beslutsmängden? Inga beslut på den nivån kan ju för övrigt undgå att få
verkningar - positiva eller negativa - som berör den anställde genom sin be
tydelse för företagets allmänna utveckling (lönebetalningsförrnåga, etc.).

Här finns uppenbarligen svåra avgränsningsproblem. Antag nu att man
försöksvis normerade en beslutsmängd enligt "möjlighetsprincipen" där be
slut av typen A (investeringar) och B, men inte C och D ingick. Antag vidare
att detta - enligt det analysschema som redovisats i kapitel 1 - resulterade i
minskad osäkerhet för den anställde, vilket i sin tur borde motivera en lägre
riskpremie och följaktligen (allt annat lika) en nedjustering av lönen. En
spegelbild härav skulle vara en ökad osäkerhet bland aktieägarna (eller om
man så vill ett minskat inflytande över besluten A och B) vilket kunde antas
leda till krav på högre riskersättning, dvs. företagets finansiella kostnader
skulle öka. Förskjutningen i relativpriserna på arbetskraft och kapital skulle
sedan föranleda en anpassning i produktionsvolym och måhända även pro
duktionsinriktning, varigenom även konsumentintresset skulle påverkas av
den ändrade inflytandefördelningen mellan anställda och aktieägare.

Precis vilka anpassningsrörelser som skulle utlösas på olika håll aven nor
mering enligt "möjlighetsprincipen" intresserar oss inte här. Vår poäng är
endast att varje sådan "lokal" normering aven inflytandeposition alltid sam
tidigt innebär en normering av alla andra inflytandepositioner. Den utvärde
ringen är ofta svår att göra, men den måste göras - annars löper man risken
att motkrafter utlöses, som omintetgör den ursprungliga strävan. En sådan
helhetssyn förestavas också av den analys av effektivitetsegenskaperna hos
den ändrade inflytandefördelningen som alltid måste göras.

En analys av följdverkningarna kan också ge viktig information inför valet
av väg för att öka den anställdes inflytande. Är aktieinnehav bland de an-



ställda ett sätt att uppnå ett inflytande enligt "möjlighetspriucipen" med
färre störningar än andra, lag- eller avtalsrättsliga vägar? Hur stort skulle
den anställdes och de anställdas - aktieinnehav i så fall behöva vara? Här
finns ytterligare en komplikation antydd - vår norm förutsätts gälla inflytan
det för den individuella anställde, men detta utövas ofta praktiskt genom ett
kollektivt arrangemang.

Begränsningsprincipen

Den andra delnormen. "begränsningsprincipen", föreskriver ju att "ingen
person (i företaget) får ha mer än ett begränsat inflytande över beslut, vilkas
verkningar på ett väsentligt sätt kan komma att påverka även andras situa
tion". Som redan sagts tar denna norm i praktiken sikte främst pil vissa aktie
ägares positioner i företagen.

Även här gäller det att avgränsa den beslutsmängd som kan vara relevant.
Vi kan konstatera att aktieägarnas rättigheter (och skyldigheter) att fatta de
övergripande besluten om företagets mål och verksamhet och val av VD na
turligtvis i högsta grad hör till den beslutsmängd som avses i denna delnorm.
Gäller den även bokslutsdispositioner av finansiell art?

Avgränsningen kan visserligen vålla vissa problem, men den verkligt svåra
frågan här är naturligtvis att bestämma vad som skall menas med ett "mer
än begränsat inflytande". "Det är välbekant att betydligt lägre ägarandel än
50 procent räcker för att ge en ägare eller en grupp av ägare s. k. "working
control" över ett företag, när aktieägandet är spritt på många händer och
stämmodeltagandet är lågt", skriver koncentrationsutredningen (SOU
1968:7, s. 118). "Företag, där inget majoritetsintresse föreligger, har förde
lats på fem grupper, nämligen: Grupp I. Företag, vari ett dominerande mino
ritetsintresse (över 5 % av totala röstetalet) innehas aven ägare/ägargrupp.
Grupp II. Företag, vari ett starkt minoritetsintresse (ej representerat i sty
relse eller ej med absolut majoritet på stämman) innehas aven ägare/ägar
grupp. Grupp III. Företag, vari två ägargrupper har ett majoritetsintresse el
ler ett dominerande minoritetsintresse. Grupp IV. Företag, vari ett begrän
sat minoritetsintresse (över 5 % även om ej störst) innehas aven ägare/agar
grupp. Grupp V. Övriga företag." ... "Många av de studerade företagen
är stora börsnoterade bolag ... där den verkställande ledningen ... knap
past kan negligera en aktieägare med mer än 5 % vid fattande av viktiga be
slut om denna företräder en bestämd linje" (ibid. s. 119).

5-procentsgränsen skulle alltså kunna tjäna som norm enligt "begräns
ningsprincipen", men även koncentrationsutredningen säger att valet av
gränsvärde "naturligtvis är godtyckligt". Är ägandet i övrigt mycket spritt
kan det i många fall räcka med 2-3 % av röstetalet för "working control" .
Omvänt, om ett flertal ägare disponerar 2-5 % av röstetalet kan ingen av
dem ensam sägas ha ett "mer än begränsat inflytande".

Antag nu att vi försöksvis normerade en högsta gräns vid, säg 4 procent,
vilka anpassningsåtgärder och verkningar i övrigt skulle det då kunna tänkas
utlösa? J den mån detta ledde till att en ägare förlorade "working control"
över ett företag skulle det kunna ge honom anledning att lämna företaget
eller att på informella vägar bilda koalition med andra aktieägare för att be
vara sitt starka inflytande. I det förra fallet fördyras företagets riskkapital, i
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det senare omintetgörs reformens ide. I den mån de stora aktieägarna snällt
anpassar sina aktieinnehav till normen får vi företag, där ingen aktieägare
naturligt ser sig som huvudrepresentant för de samlade aktieägarintresset
gentemot företagsledningen. De potentiellt negativa effektivitetsaspekterna
härav har berörts utförligt i kapitel l. Det minskade inflytandet för varje in
dividuell storaktieägare kan leda över i ett ökat inflytande för företagsled
ningen, vilket i sin tur kan innebära en försvagning av konsumentanpassning
och prispress. Konsekvenserna härav för de anställda och deras möjligheter
att hävda ett inflytande är oklara.

Sammanfattning

Här framträder huvudproblemet vid normeringen av "ekonomisk demokra
ti" enligt företagsdemokratiansatsen tydligt. Ett utökat inflytande för de an
ställda enligt "möjlighetsprincipen" och ett minskat inflytande för vissa ak
tieägare enligt "begränsningsprincipen" kan visserligen föra intlytandeför
delningen i företaget närmare den som kan tänkas karakterisera "ett demok
ratiskt samhälle". Problemet är bara att denna "lokala" ändring av inflytan
defördelningen i företaget löper stor risk att komma i konflikt med andra
normer, främst då normer för vad som är rimligt konsumentinflytande och
konsumentintresse; en annan komplikation är den väldiga mångfalden av fö
retag - av olika storlek, i olika skeden av utveckling. med eller utan uti ands
konkurrens - som ger en mångfald av utgångspunkter. när "rnöjlighetsprin
cipen" skall hävdas lokalt. Det betyder naturligtvis inte att en sådan för
skjutning i inflytandefördelning mellan anställda, aktieägare och konsumen
ter inte kan underställas en politisk prövning och därvid befinnas intressant.
Däremot betyder det väldiga svårigheter att formulera vettiga. allmängil
tiga. operationella normer - det gäller särskilt "rnöjlighetsprincipen" - för
vad som skall kunna sägas utgöra "ekonomisk demokrati" enligt företags
demokratiansatsen.

2.5.3.2 Politisk-demokratiansatsen (/)

Fundamentalt annorlunda karaktär har den aspekt på "ekonomisk demo
krati" som utgår från politisk-demokratiansatsen. Här är det fördelningen av
och kvaliteten i människornas politiska inflytande - i medborgarroJlen - som
är det primära. De omfördelningar av inflytandet mellan anställda och aktie
ägare i företagen som denna norm kan aktualisera är sekundära, eller härled
da.

Kompetensargumentet

"Kompetensargumentet" baseras på föreställningen att människors förut
sättningar när det gäller att delta aktivt och insiktsfullt i medborgarrollen
(dvs. i politiken i vid mening) på ett avgörande sätt bestäms av hur de uppfat
tar sin och andras roll i arbetslivet/företaget och företagets roll i produktions
och samhällssystemet; ju tydligare en människa kan se och förstå dessa sam
band, desto bättre skickad är hon att medverka i den politiska beslutsproces
sen på ett sätt som - med det synsätt som tidigare anlagts - är ägnat att för
djupa den politiska demokratin.



Frågan om normeringen av vad som skall anses utgöra "ekonomisk de

mokrati" utifrån "kompetensargumentet" är därför främst en fråga om vilka
positioner i företaget som, via arbetsrättsliga lagar och avtal eller aktieinne
hav, kan ge den anställde en sådan "insiktspunkt" . Aktiens analytiska inne

börd är, som vi sett i föregående kapitel, att tjäna som registrator av föränd
ringar i den samlade bedömningen av företagets framtidsutsikter. Dessa på
verkas av ett brett spektrum av tänkbara händelser av betydelse för såväl
kostnads- som intäktsutvecklingen. Det kan gälla förändringar i löner, rän

tor, skatter, priser inom och utom landet och i konjunkturer och enstaka
marknader. Inför denna bredspektriga osäkerhet står aktieinnehavaren en

risk, som till en del balanseras av ett inflytande över företagsledningens sätt
att agera. Detta inflytande kan utövas med större eller mindre kompetens,

men helt centralt är att själva aktiens konstruktion skapar ett incitament för
innehavaren att bygga upp och agera utifrån en kompetens, eftersom denna
kan förhöja aktiens framtida utdelningspotential och därmed dess kapital

värde. Det är svårt att tänka sig någon annan position i företaget som på
samma sätt som aktien har en inre logik som ger sin innehavare en "betald
insiktspunkt' .

Ä ven anställningskontraktet förutsätts förteckna och fånga upp en mängd
svårförutsebara händelser av betydelse för löneutveckling och arbetsinne
håll. Även den anställde bär risker som motiverar ett inflytande, och detta

liksom aktieägarens - kan utövas med större eller mindre kompetens; ju
större insikt den anställde skaffar sig t. ex. i fråga om de långsiktiga hälsoef
fekterna aven viss arbetsställning, desto mer kraft kan han - eller hon - rim

ligtvis ge åt sitt inflytande. Omvänt gäller att de formella gränserna för infly
tandet sätter gränser för vilken kompetens (insikter) det är lönt att upparbe

ta.
Antag att den anställdes inflytande utökades med en rättighet som innebar

en reell möjlighet att påverka företagets investeringsbeslut. Det skulle ge
den anställde anledning att söka sådan kunskap som kunde tänkas påverka
investeringsva1et på ett för honom fördelaktigt sätt - vad gäller t. ex. inves
teringens betydelse för löneutveckling och arbetsinnehåll. Med ett sådant in
flytande skulle den anställde få möjlighet till en större delaktighet i företa

gets ekonomiska angelägenheter än utan det.
Antag nu vidare att den anställde samtidigt vore aktieinnehavare i sitt eget

företag. Då skulle bilden av verkningarna av detta utökade (arbetsrättsliga)
inflytande ha blivit en annan. Mot ett breddat anställningskontrakt med ut

ökat inflytande och ett mindre riskbärande skulle stå ett "smalare" aktie
kontrakt med ett mindre (osäkrare) inflytande och ett större riskbärande.

Det skulle i sin tur resultera i högre finansiella kostnader för företaget. när
aktieägarna begärde kompensation för den nu större risken; alternativt
skulle aktieägarna söka investeringsval som innebar ett lägre risktagande än
tidigare. Vilken form anpassningen än tar så kommer den att få verkningar
för t. ex. den anställdes löneutveckling som inte rimligen kunnat förutses
inom ramen för det utökade arbetsrättsliga inflytandet. Med aktieinnehavet
följer helt enkelt en överlägsen "insiktspunk t" vad gäller den totala bilden
av verkningarna av varje händelse i och utanför företaget - det må gälla ett
utökat arbctsrånsligt inflytande för den anställde, en skattcförändring eller
något annat. Därför skapar ett utökat inflytande för den anställde just i rol-
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len som aktieinnehavare incitament för att bygga upp en bred kompetens av
den art som "kompetensargumentet" föreskriver; detta påstående kan med

fördel testas empiriskt. En bred delaktighet för den anställde i företagets

ekonomiska angelägenheter är antagligen omöjlig att hävda i ett längre per

spektiv utan en motsvarande bred kompetens.
Men för att den individuella anställde skall förväntas känna anledning att

verkligen agera i rollen som aktieinnehavare i sitt eget företag räcker det

inte med att han - eller hon - äger en enda aktie. Vi föreställer oss att hans

aktieinnehav måste vara så stort att rimliga förändringar i aktiernas avkast

ning påverkar hans förmögenhetsställning på ett kännbart sätt. Låt oss tänka

oss att en sådan förändring skulle kunna ligga vid 250 kr under ett år. Låt oss

vidare tänka oss att en rimlig förändring i utdelningsprocenten skulle kunna

vara 5 procent under samma period; då skulle den anställdes aktieinnehav

kunna normeras till ett kapitalvärde (substans-) av minst 5 000 kr; vi kallar

denna nedre gräns för den anställdes individuella aktieinnehav för den "indi
viduella incitamentsgränsen ". 50

Som vi tidigare visat kan det vara förenat med betydande kostnader för

enskilda små aktieinnehavare att agera med framgång på bolagsstämman.

Likheterna i de speciella utgångspunkter, utifrån vilka anställda aktie inne

havare kan tänkas agera, tenderar visserligen att reducera dessa (transak

tions-) kostnader, men det kan ändå finnas skäl att normera också en procen

tuell andel av det totala röstetalet i företaget vid vilket summan av de anställ

das aktieinnehav kan tänkas vara en faktor att räkna med. Låt oss försöksvis

fastställa denna lägsta andel till 3 procent av det totala röstetalet; vi kallar

denna nedre gräns för de anställdas sammanlagda aktieinnehav för den "ge
mensamma incitamentsgrånsen",

Utgångspunkten för de anställdas aktieinnehav är - än en gång - "kornpe

tensargumentet" . Den delaktighet för de anställda i företagets ekonomiska

angelägenheter som detta föreskriver skall inte omvandlas till dorninanx.>'
Det motiverar en norm också för den övre gränsen vad gäller de anställdas

gemensamma aktieinnehav. Vi normerar denna gräns till 5 procent (inspire
rade därtill av koncentrationsutredningen) av det totala röstetalet och kallar
denna gräns för den "gemensamma dominansgransen",

Behovet aven sådan gräns motiveras av effektivitetshänsyn. Det ligger i
aktieägandets ide att det alltid skall vara intressant för nya ägare att satsa

kapital och kunnande i olika företag. Om de anställda i ett företag har en

dominerande position på bolagsstämman kan det försvaga incitamentet för
potentiella intressenter att gå in i företaget. - Likaså ligger det i aktieägan

dets ide att aktierna skall vara rörliga och aktieinnehaven hela tiden skifta
mellan personer med olika bedömningar av företagets framtidsutsikter. Det

måste samtidigt naturligen förutsättas att de anställdas aktieinnehav i det

egna företaget - i den mån det baseras på en politisk subventionsreform ut
ifrån "kompetensargumentet" - ligger stilla - åtminstone en viss tid. Denna

institutionaliserade orörlighet hos aktierna innebär alltså en avvikelse från
det beteende som borde karakterisera aktieägarna i företagen. Det finns

därför skäl att inte utöka de anställdas aktieinnehav utöver vad som motive

ras av strävan att skapa reella förutsättningar för delaktighet."! Den gränsen

kan naturligtvis ligga lägre än dommansgränsen. -- De incitaments- och orör

lighetsproblem som här påtalats kan sägas gälla generellt vid ett starkt kon-



centrerat aktieägande i ett företag med en dominerande ägare. Verkning
arna av ett sådant tillstånd kompliceras emellertid här ytterligare av att den
dominerande ägaren utgöres av de anställda i företaget. Osäkerheten kring
deras beteende motiverar försiktighet i valet av gränsvärden för de anställ
das gemensamma aktieinnehav.

Grundtankarna bakom "kornpetensargumentet" aktualiserar i hög grad
frågan hur förvaltningen av de anställdas aktier skall organiseras för att
åstadkomma största möjliga effekt - i termer av ökad kompetens i medbor
garrollen. Vi återkommer till den frågan i kapitel 5.

Konkurrensargumentet

Vi övergår nu till att undersöka möjligheterna att finna en operationell norm
vad gäller den andra delaspekten på "ekonomisk demokrati" utifrån poli
tisk-demokratiansatsen, dvs. konkurrensargumentet. Utgångspunkten är ju
här att det finns personer som i kraft av ett omfattande aktieinnehav kan
spela en roll i och för politiken som inte är förenlig med den grundläggande
föreställningen om lika rösträtt för alla. En utjämning av förutsättningarna
människor emellan i medborgarrollen borde därför ske genom att man först
identifierade alla större aktieinnehavare, mätte deras aktieinnehav enligt nå
gon regel och därefter utarbetade något gränsvärde, som inte fick överskri
das av enskilda aktieinnehavare.

Koncentrationsutredningen klassificerade större aktieägares och ägar
gruppers intressen utifrån vissa - ovan kortfattat redovisade - kriterier på
inflytande, och summerade därefter antalet anställda i de företag där starka
intressen fanns. Enligt detta beräkningssätt var t. ex. ca 150 000 personer
anställda i företag där familjen Wallenberg hade "större ägarintressen"; där
utöver redovisades på samma sätt ägarintressena för ytterligare ett femtontal
familjer år 1963 (SOU 1968:7, s. 135). Enligt en senare uppföljning av denna
undersökning, baserad på samma principer, hade antalet anställda i Wallen
berg-dominerade företag 1979 (1977) ökat till ca 200 000 personer; i övriga
ägargrupper hade i många fall betydande förändringar skett i intressenas
omfattning - i såväl uppåt- som nedåtgående riktning (nya ägare tillkommit
etc.) (SIND, 1980:5, s. 65).

Antag nu att man utifrån en sådan mätning normerade ett gränsvärde med
innebörden att ingen enskild ägare fick inneha aktier av dominerande intres
se-karaktär - mer än 5 procent av röstetalet i företaget - i en sådan omfattning
att det totala antalet anställda i de dominerade företagen översteg 10 000 per
soner; en aktieägare med innehav överstigande detta gränsvärde, som samti
digt är fysisk person, ger vi beteckningen storaktieagare. Skulle ett sådant
gränsvärde kunna försvaras?

Det är inte svårt att resa olika invändningar mot en sådan norm. För det
första måste det finnas en dominansregel (här 5 procent) i botten; många
ägare skulle då kunna dra sig ur "riskzonen" genom att avyttra en del av sina
innehav utan att fördenskull förlora ett betydande, kanske dominerande, in
flytande i det aktuella företaget. För det andra kan en ägare utöva ett infly
tande även indirekt i ett företag genom investmentbolag. stiftelser etc. och
här finns också en möjlighet att undgå verkan av ett eventuellt gränsvärde.
För det tredje måste ett totalmått som detta på en persons aktieinnehav med
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nödvändighet vara ett ganska trubbigt mätt på personens inflytandeposition

i de enskilda företag där intressen finns - trots dominansregeln . För det

fjärde - även med hänsyn tagen till alla informella anpassningsåtgärder

skulle ett gränsvärde på, säg 10 000 anställda förorsaka betydande omkast

ningar i ägarstrukturen; enligt SIND-miitningen skulle ett tiotal ägarfumiljer
beröras. En femte komplikation gäller behandlingen av ägare och ägargrup
per som inte är fysiska personer (med rösträtt) utan organisationer och före

tag (s. k. institutionella ägare, som kommit att spela en allt större roll i Sve
rige under senare år). 52

En mer exakt och bindande norm för agarinflytandet i företaget skulle

kunna erhållas om man istället gick direkt på ett gränsvärde för rösträttsin

nehavet via aktier i det enskilda företaget. Men da skulle vi aterforas till före

tagsdemokratiansatsen och här gäller en annan ansats, nämligen den polit

iska demokratin; det handlar om vissa personers aktieinnehav och politiska
int1ytande jämfört med andras - inte om agarinflytandets storiek i varje en

skilt företag.
Mot alla dessa invändningar måste det likväl framhållas att en norm som

den föreslagna (dominansregel plus gränsvärde] faktiskt kan ges ett mätbart

innehåll. I debatten om makt- och ägande koncentration erbjuder den en

rimlig utgångspunkt för fortsatt kartläggning och analys. Väl medvetna om
svårigheterna att motivera varje norm på detta område skall vi likväl hälla
fast vid denna norm som en arbetsmetod inför följande kapitel. Vi ger den
namnet "den totala intressegrånsen',

En alternativ strategi

Svårigheterna under hela efterkrigstiden att i den praktiska politiken finna

metoder att bekämpa ägande koncentrationen bland företagens aktieinneha

vare tyder också på gränsdragningsproblem. En tänkbar alternativ strategi

hade varit att genom olika varianter av kollektiva fondbildningar tillskapa
ett inflytande för olika grupper, som kan tjäna som motvikt mot starka en
skilda ägarintressen; då hade de svåra gränsdragnings- eller normerings
problemen delvis kunnat undgås. Men inte helt. Debatten hittills tyder på

att det även här är besvärligt att finna intressanta normer för t. ex. i vilken
omfattning det kan vara motiverat att låta en fond (·'fackföreningsfonci".

löntagarfond, medborgarfond etc.) agera motvikt mot övriga ägare i ett före
tag: därtill kommer att också den nye ägaren kan behöva kringgärdas med

normer som sätter gränser för "motinflytandct".

Är ett 5- eller lO-procentigt dominerande ägarintresse för en ägare i ett
företag en rimlig anledning för en på något kollektiv baserad fond att gå in i

just det företaget? Är 10 procent av det totala röstetalet i företaget en rimlig
översta gräns för fondens eget aktieinnehav') Och var skall gränsen sättas för

fondens (fondernas) totala aktieinnehav'?
Här ökar svårighetsgraden i normeringen snabbt bl. a. darfor att vi kom

mer in på problemen kring kollektivt beslutsfattande. Men med denna alter

nativa fondstrategi har vi kommit in pa en fraga som inte direkt har att göra
med själva problemet att normera "ekonomisk demokrati" utifrån "konkur

rensargumentct " . Vi får anledning att återkomma till detta potentiella me

del mot ägandekoncentration i kapitel I: se avsnitten ~.3.K.3 och ~.3.l).1.



2.5.3.3 Alternativ I är att föredra - och väljs

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när det gäller det tredje kriteriet

för valet av synsätt - möjligheten att finna operationaliserbara normer för

"ekonomisk demokrati" - så tycks politisk-demokratiansatsen vara överläg

sen företagsdemokratiansatsen. i det följande kommer vi därför i huvudsak

att arbeta vidare med den eller de aspekter av "ekonomisk demokrati" som

härletts ur politisk-demokratiansatsen.
Inom ramen för denna ansats knyter sig intresset - på grund av de större

möjligheterna att finna rimliga normer - framförallt till "kompetensargu

mentet" , som också är empiriskt testbart. Det ter sig på många sätt rimligt

att så är fallet. "Konkurrensargumentet" kan sägas utgå ifrån iakttagelsen

att ett mindre antal aktörer i ekonomin genom sitt aktie ägande snarare blivit

"alltför delaktiga" i ekonomi och samhälle. Men den stora uppgiften måste

vara att göra de många mer delaktiga och skapa politiskt likaberättigande

mellan människor genom starkare incitament till ökade insikter. På lång sikt
måste det vara fundamentet till varje vidare utveckling av "demokratin som

politisk metod".
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3 Aktieägande bland anställda och
"storägare" - verkligheten ställd
mot normerna

Sedan vi nu valt att basera vår fortsatta analys på normer för "ekonomisk
demokrati" som utgår från den politiska demokratin, blir vår nästa uppgift
att fastställa i vilken utsträckning verkligheten avviker från dessa normer.
Det gäller närmare bestämt dels att undersöka i vilken utsträckning och om
fattning anställda äger aktier i det företag där de arbetar, och ställa resultatet
mot den norm som baseras på "kornpetensargumentet" , dels att undersöka
förekomsten av stora aktieägare eller ägargrupper och deras ägarintressen,
och ställa resultatet mot den norm som baseras på "konkurrensargumentet" .

l detta kapitel kommer enbart en redovisning att ske av den empiriska

eller statistiska bilden av ägandeförhållanden kontra normen, dvs av de upp

mätta avvikelserna mellan verkligheten och våra normer för "ekonomisk de
mokrati". I nästa kapitel skall vi diskutera tänkbarafärklaringar till de kon
staterade avvikelserna och i det femte och avslutande kapitlet valet av åtgär

der för att föra verkligheten närmare normen - hela tiden mot bakgrund av
den allmänjämviktsansats under osäkerhet som utgjorde första kapitlet.

I den modellekonomi som presenterades i kap. l, var produktionen i
huvudsak organiserad i företag av aktiebolagets typ, även om möjligheten
av alternativa organisationsformer, som t ex arbetskooperativ , konsument
kooperativ, och lcverantörs(producent- )kooperativ omnämndes. Det är
också aktiebolagen som kommer att vara vårt främsta undersökningsom
råde. Nu kan aktiebolagen i Sverige idag ha olika typer av huvudmän vid
sidan av de vanliga "kapitalister", som förekom i modellen; det kan vara
fråga om att staten, kommunerna eller landstingen helt eller delvis äger an
delar i företag, som är konstituterade som aktiebolag. l Även sådana företag
- liksom i princip alla i Sverige verksamma företag - bör underkastas en de
mokratianalys utifrån den norm för "ekonomisk demokrati" som här före
slagits. Men det skulle bli ett väldigt material att behandla. I det följande

kommer vi därför att koncentrera uppmärksamheten till den huvudgrupp
bland företagen som utgörs av aktiebolag, vilkas aktier i huvudsak innehas
av enskilda personer, fysiska eller juridiska." Därmed utesluter vi statliga och
kommunala företag och konsumentkooperativa- och producentkooperativa
företag, stiftelser o. dyl. I avsnitten 3.4 och 3.5 kommer vi emellertid även
att kortfattat redovisa omfattningen av dessa företagsformer och försöka ka

raktärisera deras innehåll av "ekonomisk demokrati" jämfört med vår
norm.
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3.1 De privatägda aktiebolagen - avgränsnings
problem mm

Låt oss börja med att placera in de privatägda aktiebolagen i perspektiv av

hela den svenska företagsvärlden. För att inte få ett alltför svåröverskådligt

statistiskt material att bearbeta. har vi dragit en nedre storleksgräns vid fem

tio (50) årsanställda. Enligt det centrala företagsregistret vid SCB fanns det

vid årsskiftet 1980/81 drygt 4 100 företag i Sverige med minst 50 anställda.

Nästa lägre storleksgräns går vid 20 anställda. dvs klassen av företag har

20-49 anställda. Med denna undre gräns skulle mängden företag i undersök

ningsgruppen öka med 6000-8 ODD företag." Går man ned ytterligare ett steg

till företag med minst 10 anställda. ökar populationen med ytterligare ca

12 000 företag osv.

Valet av observationstidpunkt har bestämts av rapportförfattandets ar

betsgång; kapitlet utarbetades åren 1983 och 1984. Många kan uppfatta siff

ror och andra uppgifter som inaktuella idag (1987). Det är de också. men

ändå inte utifrån vårt speciella perspektiv: viktigare för oss har varit att

pröva en metod för att redovisa vissa delmängder av företag inom bolagssek

torn och att ge en grov bild av aktieägandet utifrån våra problemaspekter.
En uppdatering sker för övrigt i kap 4.3.9.

Genom att vi avgränsar vårt studieområde enligt ovan, blir självfallet be

skrivningen av verkligheten mindre informativ än vad den hade kunnat vara.

Men informationsförlusterna måste bedömas utifrån vårt speciella syfte med

undersökningen. Det gäller att kartlägga omfattningen av dels aktieägandet

bland de anställda i det företag där de arbetar. dels det totala aktieägandet

bland storägare med dominerande innehav (> 5 procent av aktieröstetalet)
i ett eller flera företag.

När det gäller aktieägandet bland de anställda spelar dess tilltänkta för

måga att aktivera sina innehavare genom att ge dem större incitament att

hålla sig informerade om företagets verksamhet en huvudroll ("kompetens

argumentet"). Men behovet - och möjligheerna - att utnyttja just aktieinne
hav för att skapa ett sådant incitament minskar antagligen ju mindre företa
get är; behovet minskar därför att den enskilde anställde då lättare kan över
blicka verksamheten (lönsarnhetsutvecklingen , marknadsutsikter mm); och

möjligheterna att generera information just genom aktier minskar därför att

det kan vara svårt att få en någorlunda rättvisande marknadsnotering av ak

tievärdet om aktiekapitalet är litet och aktieinnehavarna få.

När det gäller aktieägandet bland vissa storägare ("konkurrensargu
mentet") är vi - utifrån vår valda norm --- intresserade av hur många personer

som totalt är anställda i de företag där dessa ägare har ett dominerande infly
tande. Även från den utgångspunkten kan det vara rimligt att välja en undre

gräns vad gäller antalet anställda i de undersökta företagen. Ju färre som är

anställda i det företag där en större aktieägare har intressen, desto mindre
intressant är företaget ur ägandekoncentrationens synpunkt - utifrån det

mått vi valt. I praktiken kommer dock även i vissa fall företag med mindre
än 50 anställda att ingå i denna del av undersökningen, nämligen när de ut
gör del aven koncern. där en storägare har intressen.

För att ge en bild av de privatägda företagens roll i svenskt näringsliv. har

vi i nedanstående tabell lagt in dels det totala antalet företag i alla företags-
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Tabell l Privatägda aktiebolag (A)", samtliga aktiebolag (B)2 och totala antalet företag (e) efter näringshuvudgrupp
och storleksklasser (~50 anställda. .)3 i Sverige, 1980-12-31.

Nöring Storleksklass Storleksklass Storleksklass Storlcksklass
50-99 100-199 2lKl-499 5lK1- Summa

(Al (B) (e) (A) (B) (C) (A) (B) (C) (A) (B) (CI (A) (B) (C)

1 Jordbruk. skogsbruk, jakt och fiske 16 17 41 24 15 10 :D 21> 90
11 Jordbruk. jakt 11 11 13 15
12 Skogsbruk 6 10 II

2 Brytning av mineraliska produkter 5 8 12 14
23 Malmbrytning 1 1 3
2G Annan brytning och utvinning: 4 4 3 4 I l 8 9

3 Tillverkningsindustri, därav 899 942 %5 477 514 530 280 3:22 337 195 243 275 l HJO 1021 2 ]07

31 Livsmedels-. dtycke svaru- och tobaks-
tillverkning 49 55 15 20 15 19 13 22 92 1J6

32 Textil-. beklädnads , läder- och läder-
varutillve rs ning 72 72 54 58 18 26 6 8 150 16-1

33 Travarutillverkning 172 186 50 57 30 37 6 8 258 2RB
34 Massa-, pappers- o grafisk prod 84 88 66 I>g 57 64 29 39 236 259
35 Tillverkning av kemiska produkter 54 63 38 44 30 32 24 29 146 168
31> Jord- och stenvaruindustri 43 44 13 13 1.\ 15 10 12 81 84
J7 Jarn-. stål- och metallverk IR 18 8 8 10 11 22 23 58 60
38 Verkstadsindustri 392 401 224 237 ]()4 117 101 101 R2I 85h
19 Annan nllverkningsmdustr i 15 15 9 9 I I I I 26 26

4 EI-. gas- och värmcförsdrjniug 7 18 20 5 14 15 5 8 l 3 18 43 ~7

41 EI-, gas- och värmeverk 18 5 14 5 8 I 3 JR 43
5 Byggn adsverksumhe t 197 205 209 81 84 90 37 40 40 18 23 23 333 352 361

Bvagnadsindustri 197 205 81 84 37 40 18 23 333 352
h Varvhandel. därav 52.-; 555 58b 190 206 224 95 104 140 39 46 75 849 911 I 025

hl Partihandel och varuformcdlmg 271> 294 110 123 6-1 72 26 2H -lI6 517
62 Detaljhandel 196 201 64 65 24 25 10 12 294 303
1)3 Restaurang- och hotellrörelse 53 60 J6 18 7 7 3 6 79 91

Samfärdsel. post- och telekomrnunik 119 136 156 55 67 67 14 25 30 17 26 32 205 254 2~5

71 Samfärdsel 118 135 55 67 14 25 17 26 204 253
72 Post- och televerk l I l I
8 Bank- och forsäkringsverksamhet. fas-

tighetsforvaltn 122 15b 240 45 68 107 31 48 100 20 31 54 2iR 3m 501
81 Banker och andra finansinstitut 9 II 3 4 5 7 8 22 27
~;2 Försäkringsinstitut och -agenturer 2 2 2 2 l l 6
83 Fastighetsförvaltning o. -förrnedling ,

uppdragsgivare III 143 42 63 25 41 J2 22 190 269
9 Tjänsteverksamhet 79 93 267 35 40 139 27 36 152 17 19 312 158 IR8 870

92 Renings- o. renhållningsverk. städ-
mngsrörelse 22 27 44 50

93 Undervisning. forskning o. sjukvård 14 16 22 28
94 Rekreationsverksamhet. kulturell ser-

viceverksamhet II 16 10 25 3'
95 Reparations-. tvätteri och annan servt-

ceverksamhet 32 34 19 19 10 13 67 72

Summa I 968 2127 2490 894 1 002 I 201 491 585 823 310 396 786 3662 4 110 531KI

l Ink! utiandsägda aktiebolag men exkl aktiebolag utan formellt agande.
t Ink! offentligt ägda aktiebolag, av konsument- eller producentkooperativ ägda aktiebolag, samt privata aktiebolag utan s k formellt ägande (t ex ömsesidiga
försäkringsbolag) .
:I En liknande redovismug av samttiga företag. inkl de med mindre än SOanställda görs i bil l.

Källa. Centr a!« företagsregistret. SCB. Örebro

former (e), dels samtliga aktiebolag (B). dels de privatägda aktiebolagen
(A) vid årsskiftet 19HO/H L

Det är slående vilken väldig utbredning aktiebolaget som företagsform har
över nästan alla niiringshuvudgrupper. Totalt inom gruppen företag med

minst 50 anställda är nästan 80 procent. eller 4 1lO av 5 300 företag, aktiebo
lag, Inom tillverkningsindustrin, som är den största näringshuvudgruppen

är andelen aktiebolag hela 96 procent. och inom övriga industriella verksam

heter som byggnadsverksamhet, el-o gas- och värmeförsörjning samt bryt

ning av mineraliska produkter 98,91 resp 86 procent. Också inom näringshu

vudgrupperna handel och samfärdsel ligger andelen aktiebolag kring 90 pro

cent. Minst betydelse har aktiebolaget som företagsform inom tjänsteverk
samhet (grupp 9), där bara en femtedel (188 av 870) av företagen är aktiebo
lag, Inom jordbruk, skogsbruk mm är antalet företag mecl mer än 50 arsan-
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ställda inte så stort; 26 av cle 90 företagen (29 procent) är aktiebolag. Inom
den ganska stora gruppen 8 Bank- och försäkringsverksamhet. slutligen, var

andelen aktiebolag ca 60 procent.
Studerar man sedan hur andelen aktiebolag bland alla näringshuvudgrup

per varierar med stigande storleksklass, finner man att denna tenderar att
minska från 85 procent i storleksklassen 50-99 anställda ned mot bara 50 pro
cent i företag med minst 500 anställda. Detta kan tyckas förvånande med
hänsyn till vad som sagts i kap 1.3 om aktiebolagsfonnens finansiella fördelar
vid kapitalkrävande produktion i större skala. Bilden blir också en annan,
om vi gör samma beräkning och därvid eliminerar de relativt litet kapitalkrä
vande grupperna 8 (Bank- och försäkringsverksamhet) och - framför allt - 9
(Tjänsteverksamhet). För gruppen ]-7 förändras andelen aktiebolag bland
alla typer av företag då från ca 95 procent i den minsta storleksklassen till 82
procent i den största. Begränsar vi oss till enbart tillverkningsindustrin blir
motsvarande andelar 98 resp 88 procent. Men det är ändå en svagt avtagande
tendens, vilket är anmärkningsvärt.

Vårt nästa steg blir att redovisa de privatägda aktiebolagens roll bland
samtliga aktiebolag. Det är slående vilken dominans de privatägda aktiebo ..
lagen uppvisar totalt sett. A v de 4 ] lO aktiebolagen vid årsskiftet 1980/81 var
3 662 eller nära 90 procent privatägda. Inom tillverkningsindustrin var ande
len någon procentenhet högre och inom övriga industriella verksamheter
som byggnadsverksamhet och brytning av mineraliska produkter var ande
len privatägda aktiebolag bland samtliga aktiebolag 95 resp 7S procent; inom
el-, gas- och värmeförsörjning var andelen så låg som 42 procent, vilket dock
ter sig rätt naturligt med hänsyn till dess allmännyttiga karaktär. Inom grup..
pen bank- och försäkringsverksamhet var andelen privatägda aktiebolag
över 70 procent. Över genomsnittet låg andelen privatägda aktiebolag inom
varuhandeln (93 procent), medan andelen inom samfärdsel utgjorde drygt
80 procent. Bland de 26 aktiebolagen inom jordbruk och skogsbruk, slutli
gen var andelen privatägda aktiebolag 88 procent.

Vad beträffar variationen i denna andel i olika storleksklaser tycks det
även här vara en tendens att den sjunker något med stigande storleksklass 
från 93 procent i aktiebolag med 50-99 anställda till 78 procent i aktiebolag
med minst 500 anställda.

Tolkningen av dessa enkla förekomstdata kompliceras självfallet av att
både genomsnittsstorlek och spridning i fråga om antalet anställda (och om
sättning, balansomslutning etc) kan variera mellan de olika storleksklas
serna; den största klassen är faktiskt öppen uppåt.

3.1.1 Börsnoterade aktiebolag

Nästa steg blir att ur de privatägda aktiebolagen skilja ut de börsnoterade

aktiebolagen för att få en bild av deras relativa betydelse, totalt och i olika
storleksklasser och näringshuvudgrupper. Denna kategori av aktiebolag till
drar sig ett särskilt intresse utifrån vår valda demokratinorm. Dels återfinns
de allra flesta av våra stora företag inom gruppen börsnoterade företag, vil
ket gör dem särskilt intressanta med hänsyn till konkurrensargumentet; hur
många anställda finns det i de olika företag. där någon viss ägaregrupp har
ett starkt eller dominerande minoritetsintrese? Vidare existerar det defini-
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Tabell 2 Börsnoterade privatägda aktiebolag (Al), privatägda aktiebolag (A) och samtliga aktiebolag (B)
efter näringshuvudgrupp och storleksklasser A (~50 anställda. .) i Sverige, 1980-12-31.
--------"-,,---

Sliri'l,l; Storleksklass Storleksklass Storleksklass Stotleksklass
50-99 100-199 21KJ-.99 5<K1- Summa

-----
(Al) A B (Al) A B (Al) A B (Al) A B (Al) A B

---~_._._-_.._.._--~-~._.

l Jordbruk. skogsbruk. jakt o fiske 16 17 • 23 26
11 Jordbruk jak! 11 Il 1 13 15
12 Sk ogsbruk 5 6 3 10 Il

Brytrung av mineraliska produkter 4 5 5 8 12
2\ M...ilmbrvtning 1 l 3
29 Annan brvtning och utvinning l • • 3 • l 1 l 2 8 9

.1 Fillvcrkningxindustn , därav 110 899 9.2 111 .86 51. 96 21\0 .122 133 195 243 450 l 850 2021
11 Livsrncdels-. dryckcsvaru- och toba ks-

tillverkning .9 55 15 20 15 19 13 22 17 92 116
32 Tcxu!-. bckladnads-. läder- och läder-

varuullve rkning 6 72 72 10 5. 58 18 26 3 6 8 2/ 150 164
3: I'ravarutitlvcrkning 13 172 186 10 50 57 11 .10 .17 3 6 8 37 258 288
3-~ Massa-. rappe f S- o grafisk prod 7 84 88 10 66 68 10 57 64 18 29 .19 45 236 259
}5 lillvcrkning av kemiska produkter 10 54 6.1 8 .18 .4 13 30 31 17 24 29 48 1.6 168
;0 Jord- och -tcnvaruindustri 8 .3 .w l 13 13 7 15 15 8 10 12 24 81 8.
37 Jäm-. stal- och metallverk 3 18 18 5 8 8 5 10 II 18 22 23 31 58 60
J", Verkstudsindustri 58 392 .01 60 224 237 44 11).1 117 59 101 101 221 821 856
19 Annan tillverkningsindustri l 15 tS 3 9 Y l 1 l l l 6 26 26
4 EI-. ps" och värmeförsörjning 2 7 18 2 5 I. 3 K l 3 7 18 4.1

Jl El, gas- och värmeverk 2 7 18 2 5 14 3 8 l 3 7 1K .3
) Bvggnudsvcrksamhet 17 197 205 14 81 84 9 37 .1(1 8 18 23 48 33.1 352

~(J Byggnadsindustri 17 197 205 14 81 84 9 J7 JO 8 18 23 48 333 352
6 Varuhandel , dann 75 525 555 44 190 206 20 95 1().1 17 J9 .6 156 8.9 911

h! Partihandel och varufdrmcdling 48 276 294 29 110 123 16 64 72 /2 26 28 105 476 517
62 Detaljhandel 27 196 201 15 64 65 4 24 25 5 10 12 5/ 294 .103
63 Restaurang- och hotellrörelse 53 60 16 18 7 7 3 6 79 91

Surnfardsel. post- och telekommunik . 119 136 55 67 l. 25 17 26 22 205 25.
71 Samlärdsel 118 135 55 67 14 25 17 26 22 21).j 253
") Post- och televerk I J l 1
8 Bank- och försäkringsverksamhet. fas-

ughe tsrorv altn ing 25 122 156 45 68 J1 .8 10 20 31 47 218 303
SI Banker och andra finansinstitut 2 9 11 2 3 • 5 6 7 8 12 22 27

Försäkringsinstitut och -agcnturcr 2 2 1 2 1 l 1 2 6 7
SJ Fastighetsförvaltning och -förmedling

uppdragsgivare 22 111 143 .2 6.1 25 41 3 12 22 l3 190 269
9 Tjänsteverksambet 8 79 9.1 35 4D 27 .16 9 17 19 33 158 188

Li2 Renings- o renhållmngsverk . städnings-
rörelse 22 27 .w 50

Yl Undervisning forskning o sjukvård 14 16 22 28
Y..j Rckrcationsvc rksamhet , kulturell servi-

ccverkvamher Il 16 10 25 38
'i" Rcparanons-. tvätteri och annan servi-

ceve rksamhet 32 3. 6 19 19 10 ]3 21 67 72

Summa 244 1 968 2 127 190 894 I 002 150 .91 5H5 183 310 396 767 J 662 • 110
----_.~-----------~ .._---------- .

.Xoret. se tabell l

tionsmässigt en marknad ("börsen") för aktier i dessa företag, vilket gör den
intressant också utifrån kompetensargumentet; dels är i denna typ av företag
som de anställda fortlöpande kan följa marknadens värdering av deras före
tags verksamhet genom att följa aktiekursens utveckling.

Enligt tabellen skulle det finnas (1) börsnoterat, privatägt bolag inom nä
ring 11 (Jordbruk, jakt), storleksklass 50-99. Naturligtvis finns det inget
självständigt sådant litet produktionsföretag som direkt registrerats på bör
sen, utan det rör sig här om ett dotterbolag med ett moderbolag som återfinns
på annan plats i tabellen, dvs det rör sig 0111 ett indirekt börsnoterat företag.
Enligt slutsiffran i kolumn A 1 fanns det per 1980-12-31 767 privata, börsno
terade företag i koncernregistret; samtidigt var 133 företag direkt registre
rade på börsen), varav 85 hade mer än 50 årsanställda; över 680 av företagen
var alltså endast indirekt börsnoterade.

Fragan är nu hur förekomsten av dotterbolag skall påverka vår undersök
ning - utifrån kompetensargumentet - av aktieägandet bland de anställda i
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de företag där de arbetar. Den frågan diskuteras i nästa avsnitt, som inleds

med en särredovisning av de börsnoterade moderbolagen.

3.1.1.1 Moderbolagen

Vårt nästa steg blir alltså att ur mängden A 1 i tabell 2 välja ut moderbola

gen, vilket kan ske med hjälp av koncernregistret (SCB, 1982). Av de 767

aktiebolag som registrerats under ägarkategorin privata. börsnoterade före

tag med minst 50 anställda är 85 koncernmoderbolag'' Därutöver fanns 198()

12-31 48 koncernmederbolag med färre än 50 anställda. Inalles ianns alltså
133 st börsnoterade privatägda aktiebolag, som var koncern moderbolag ,

Alla dessa bolag finns förtecknade i bokstavsordning och numrerade i bilaga

3 i slutet av boken. I tabell 3 har, i hägra halvan, vart och ett av koncernmo
derbolagen med sina respektive nummer fördelats på näringshuvudgrupp''
och storleksklass; i vänstra halvan anges antalet koncernmoderbolag per

grupp och klass inom parentes.
De börsnoterade koncernmoderbolagen fördelar sig på både näringshu

vudgrupper och storleksklasser enligt ett ganska utpräglat mönster. Tillti/!

verkningsindustrin (3) hör 46 av de 133 koncernmoderbolagen. och närings

huvudgrupp (8) bank- och [orsakringsverksamhct och [astighetsförvaltning

härbärgerar inte mindre än 64 (45+ 19) av de återstående 87. Inom varuhan
de/n (6) registreras 11 koncernmoderbolag och inom samfärdsel (7) och

byggnadsverksamhet (5) 5 respektive 2; inom energiförsörjning (4) och tjäns

teverksamhet (9) finns återstående 2 respektive 3 koncernmoderbolag.
Nästan alla tillverkningsindustriella börsbolag har mer än 500 årsanställda

i moderbolaget, medan de allra flesta finansiella företag - utom 9 banker

har mindre än 50 anställda (se vidare bilaga 3). I storleksklasserna däremel
lan grupperar sig företag från övriga näringsgrupper.

Vilka av dessa bolag skall nu väljas ut för vidare undersökning utifrån

kompetensargument? Den grundläggande tanken bakom kompetensargu

mentet är ju att det egna företagets aktier skall vara föremål för en löpande
värdering på en aktiemarknad och därigenom ge de anställda dels informa
tion om hur andra ser på företagets utvecklingsmöjligheter, dels anledning
att själva intresera sig för vad som påverkar aktiens kurs och på grundval

därav föreslå åtgärder som kan åstadkomma önskade förändringar i olika

avseenden i företaget som kan gynna dem. Det betyder rimligtvis att om mo
derbolaget i en koncern äger alla - eller nästan alla - aktier i ett dotterbolag,

så kan alla sådana dotterbolag - och deras anställda - elimineras inför under
sökningen. Nu finns det vissa dotterbolag som samtidigt är moderbolag i en
egen koncern, t ex Beckers i Beijerinvest. När det 'yttersta', moderbolaget
äger 70 procent eller mer i ett sådant dotterbolag anses det senare här mindre

intressant utifrån kompetensargumentet och medtas darför inte i undersök

ningen. Ett sådant aktieinnehav skulle vara tillräckligt för att ge moderbola

get en helt avgörande ställning på aktiemarknad och bolagsstämma i dotter
bolaget.

Det betyder att undersökningen i princip kommer att bortse från alla dot
terbolagsanställda i egenskap av potentiella aktieinnehavare i just det bolag,

där de är anställda. Ingenting hindrar i princip att de innehar aktier i moder

bolaget till den koncern, vari deras bolag ingår. Men då måste man fråga sig
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Tabell 3 Samtliga börsnoterade, privatägda aktiebolag (inkl dotterbolag) (Al - 767 st) och koncernmoderbolagen
(Ala - IJ3 st) däribland, efter näringshuvudgrupp och storleksklasser i Sverige, 1980-12-31.

i vilken utsträckning värderingen av moderbolagets aktier har att göra med
utvecklingen inom just det dotterbolag, där han - eller hon - är anställd.
Spelar denna endast en mindre roll- dvs dotterbolaget är ett bland många i
en koncern, eller moderbolagets affärer dominerar i koncernresultatet så
är de dotterbolagsanställdas eventuella aktieinnehav i moderbolaget inte in
tressanta utifrån kompetensargumentet.
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Aterstår de anställda i koncernmoderbolaget. Skall deras aktieinnehav
undersökas i alla börsnoterade moderbolag utan inskränkningar? Nej - även

har måste det vara av betydelse i vilken utsträckning koncernmoderbolagets
resultatutveckling bestäms av förhållandena i själva moderbolaget respek

tive i dotterbolagen. Vid låter frågan grovt besvaras av hur de koncernan

ställda totalt fördelar sig på moderbolag respektive dotterbolag: i de koncer

ner, där mer än hälften av alla koncernanställda är verksamma i moderbola

get, antas värderingen av moderbolagets aktier i huvudsak bli bestämd av
(bedömningar av) förhållandena i moderbolaget; personalägandet av aktier

i dessa koncernmoderbolag bedöms därmed vara av intresse utifrån kompe

tensargumentet och bör därför undersökas; de koncerner, där mindre än
hälften av de koncernanställda är verksamma i moderbolaget, lämnas utifrån

samma överväganden utanför undersökningen.

För en del s k. investmentföretag, t ex Förvaltnings A B Providentia (nr

46 i bil 3), ger koncernregistret per 1980-12-31 inga uppgifter om antalet an

ställda vare sig i moderbolaget eller i koncernen som helhet. I flertalet så

dana fall finns det anledning att tro att moderbolagets (ofta fåtaliga) an

ställda samtidigt utgör alla koncernens anställda. eftersom dotterbolagen

vanligtvis är skrivbordsbolag utan tillverkning eller annan producerande
verksamhet. Enligt kriteriet "mer-än-hälften-anst~lllda-i-moderbolaget"

skulle investmentföretag av denna typ ingå i var undersökning av personal

ägande av aktier. Samtidigt är det emellertid uppenbart att de anställda i

just investmentföretagen redan på grund av verksamhetens ar! utvecklar en

kompetens av det slag som kompetensargumentet vill stödja. Därför lämnar
vi de investmentföretag som inte lämnat uppgifter om antalet anställda 11I011

för vår undersökning. Eftersom detta "kompetenskriterium" borde gälla

också övriga rena investmentföretag låter vi även dessa. t ex Investment AB
Öresund (71). stå utanför vår undersökning - när det finns mindre än 50 års

anställda i moderbolaget. De är (26), (33), (42), (46), (54). (63). (65), (67),

(71), (72), (77), (88) (94) - inalles 13 stycken.

De koncernmoderbolag som enligt ovannämnda kriterier valts ut för un
dersökning av de anställda aktieinnehav har kursiverats i tabell 3 samt i bi
laga 3. De är 67 st jämfört med de 133 som utgör hela populationen av börs
noterade koncernmoderbolag.

Av de 67 börsnoterade koncernerna (exkl de 13 rena investmentbolagen)

med minst hälften av alla koncernanställda i moderbolaget aterfanns vid års

skiftet 1980/81 36 koncernmödrar i tillverkningsindustrin (näringshuvud
grupp 3). Inom näringshuvudgrupp 8, Banker och försäkringsverksamhet.
verkade 15 koncernmoderbolag med denna egenskap. Återstående 16 kon
cernmoderbolag fördelade sig på näringshuvudgrupp 6 6 bolag. 7-5 bolag,

näringshuvudgrupp 5-2 bolag, 9-2 bolag samt näringshuvudgrupp 4-1 bolag.
Av tillverkningsindustrins 36 utvalda koncernmödrar var bl a 16 verk

samma i verkstadsindustrin, 10 i massa- och pappersindustrin, 5 i den kem
iska industrin samt 2 i järn- och stålindustrin.

Genom den av oss valda avgränsningen av de börsbol ag som är intressanta
utifrån kompetensargumentet har alltså undersökningspopulationen mins

kat från 767 till 67 aktiebolag. Vi avsåg att göra en totalundersökning av de

anställdas aktieinnehav i dessa bolag per 1980-12-31; i samband med under
sökningen avsåg vi också att söka få fram uppgifter om förhållandena tre



år senare, dvs per 1983-12-31. Undersökningen och dess resultat redovisas i
avsnitt 3.2. Kompetensargumentet och verkligheten.

Så långt urvalet utifrån kompetensargumentet. Utgår vi från konkurrens
argumentet blir urvalsfrågan en helt annan. Det gäller ju här att söka fast
ställa dels vilka ägarpositioner - särskilt med mer än 5 procent av röstetalet
i företaget - som innehas av ett antal större ägare (ägargrupper), dels hur
många årsanställda som finns i dessa företag. I det perspektivet blir koncern
rnoderbolagen nyckelföretag - oberoende av hur de koncernanställda förde
lar sig på moderbolag respektive dotterbolag. Till skillnad från vår under
sökning utifrån kompetensargumentet på ett begränsat urval företag, måste
undersökningen utifrån konkurrensargumentet gälla alla företag (med mer
än 50 årsanställda). Här kan det i stället bli nödvändigt att begränsa antalet
ägare (ägargrupper), som görs till föremål för undersökning.

De större aktieägarnas aktieinnehav i de börsnoterade bolagen och antal
årsanställda i dessa bolag redovisas i det följande avsnittet 3.3. Konkurren
sargumentet och verkligheten.

3.1.1.2 Dotterbolagen

Av de 133 börsnoterade bolagen har alla utom två, Holmia (45), och Werm
landsbanken (130), dotterbolag. I bilaga 3 redovisas antalet dotterbolag för
varje koncernrnoderbolag samt totala antalet årsanställda inom koncernen.
Behandlingen av dotterbolagen och deras anställda i våra undersökningar
har diskuterats i föregående avsnitt om moderbolagen (3.1.1.1).

3.1.2 Icke-börsnoterade aktiebolag

Det totala antalet registrerade, verksamma, privatägda aktiebolag med mer
än 50 årsanställda vid årsskiftet 1980/81 var - se tabell 2 - 3662 st. Räknar
vi bort de börsnoterade aktiebolagen (inkl dotterbolag). som var 767 till an
talet. återstår 2895 privatägda, icke-börsnoterade aktiebolag. De har i tabell
4 nedan delats upp i koncernägda (A 2) och övriga (s k fåpersonägda företag
utan koncernförhållande) (A 3); i en efterföljande tabell 5 redovisas reste
rande, utlandsägda aktiebolag (A 4).

Tabellen talar om att ungefär hälften (1 474 st) av de icke-börsnoterade,
privatägda aktiebolagen med minst 50 årsanställda är koncernbolag - mo
derbolag eller dotterbolag i koncerner, medan antalet privatägda aktiebolag
utan koncernförhållande är något lägre - 1 274 st.

Frågan är nu hur vi skall behandla aktiebolagen i dessa kategorier utifrån
våra valda utgångspunkter - kompetensargumentet och konkurrensargume
net. Vi inleder genomgången med att diskutera koncernbolagen.

3.1.2.1 Koncernbolagen

En viktig förutsättning för kompetensargumentet har hela tiden varit att det
sker en fortlöpande värdering av företagets framtid bland dess aktuella och
potentiella aktieägare på en marknad. Den värderingen kan de anställda få
särskild anledning att intressera sig för om de själva blir innehavare av aktier
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Tabell 4 Icke börsnoterade, privatägda aktiebolag - koncernägda I (A2) och övriga 2 (A3) och samtliga privatägda"
aktiebolag (Al efter näringshuvudgrupp och storleksklasser (~50 anställda) i Sverige 1980-12-31.

Näring Storleksklass
50-99

Storleksklass
100-199

Storleksklass
200-4Y9

Storlc ksklass
5{XJ- Summa

(A2) (A3) (A) (A2) (A3) (A) (A2) (A3) (A) (A2) (A3) (A) (A2) (A3) (A)

l Jordbruk. skogsbruk. jakt o fiske
11 Jordbruk, jakt
12 Skogsbruk
2 Brytning av mineraliska produkter

23 Malmbrytning
29 Annan brytning och utvinning

3 Tillverkningsindustri. därav
31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks

tillverkning
32 Textil-. beklädnads-. läder- och läderva-

rutillverkning
33 Trävarutillverkning
34 Massa-, pappers-. o grafisk prod
35 Tillverkning av kemiska produkter
36 Jord- och slenvaruindustri
37 Järn-. stål- och metallverk
JR Verkstadsindustri
39 Annan tillverkningsindustri

4 EI-, gas- och värmeförsörjning
41 EI-. gas- och värmeverk

5 Byggnadsverksamhet
50 Byggnadsindustri

(1 Varuhandel. dara..'
61 Partihandel och varufotmedling
62 Detaljhandel
63 Restaurang- och hotellrörelse

7 Samfärdsel. post och telekommunik
71 Samfärdsel
72 Post- och televerk

8 Bank- och försäkringsverksamhet. fas-
tighetsförvaltning

81 Banker och andra finansinstitut
82 Försäkringsinstitut och -agentur
83 Fastighetsförvaltning och -förmedling.

uppdragsgivare
9 Tjänsteverksamhet

92 Renings- o renhållningsverk, städnings
rörelse

93 Undervisning. forskning o sjukvård
94 Rekreationsverksamhet. kulturell servi

ceverksamhet
95 Reparations-, tvätteri- och annan servr

ceverksamhet

Summa

3
315

20

21
70
46
16
Il
6

118
7

l
l

6J
67

233
120
97
16
38
38

59
4

55
26

13

746

11 16
9 11
2 5

4

4
457 899

24 49

44 72
88 172
31 84
24 54
23 43

9 18
207 392

7 15
4 7
4 7

113 197
113 197
196 525
93 276
66 196
37 53
76 119
75 118

l l

38 122
3 9
l 2

34 111
43 79

17 22
7 14

11

13 32

938 l 968

3
218

28
23
43
16
4
l

91
4
2
2

44
44
95
45
42
8

30
30

29
2

27
14

10

437

130

13
17
11
12
6
2

65

l
I

23
23
41
26

7
8

18
18

6
lO

231

3
477

15

54
50
66
38
13
8

224
9
5
5

81
81

190
110
64
16
55
55

45
2
l

42
35

19

894

113

12
15
37

5
5
l

32

l
l

23
23
36
17
14
5
8
8

16

16
13

210

4H

4

22

l
l
4
4

20
15
3

86

l
2HO

15

18
30
57
30
15
](J

104
I
5
5

37
37
95
64
24
7

14
14

31
4

2

25
27

10

491

35

12

l
l
9
9

15
7
5
3
9
9

81

10

19

19.'i

13

2t)
24
10
22

101
I
I
I

18
18
39
26
](J

3
17
17

lO
7

I

12
17

310

6
681

38

62
111
135
3Y
22
](J

253
11
5
5

143
!4]

379
189
158
1,2

~.'i

R5

lO'!
6

11

14

28

1-174

13 23
q 13
4 10

H

8
645 I 8511

21{ 92

61 150
101\ 258
51 236
42 146
31 HI
16 SH

299 R~ J

9 26
6 Il'\

" 18
14(l 3.13
l-W 333
25~ S-l.t)
135 4J6
76 294
47 J9
t)7 205
'if! 2lW

I I

56 218
4 22
4

48 190
59 158

25 ~

Il 22

25

15 67

Noter. se tabell 1. med tillägg:
1 exkl aktiebolag ägda inom utländska koncerner
2 inkl av utlandet majontets- och minoritetsägda svenska aktiebolag
.'1som privatägda räknas har alla aktiebolag som icke till mer än hälften ägs av stat eller kommun (jfr not 3:3)

i det företag där de är anställda. I börsbolagen sker en sådan värdering på
aktiemarknaden.

Också de som har aktier i icke-börsnoterade bolag har naturligtvis anled
ning att följa företagets framtidsutsikter. Men den som gör en sådan bedöm
ning och värdering kan få svårt att reagera adekvat om det inte finns någon
annan (allmänt accepterad) värdering att ställa den mot. Både den som öns
kar sälja och den som vill köpa aktier i ett icke-börsnoterat aktiebolag måste
själv ofta ta på sig kostnaderna för att få fram andras bedömningar och vär
deringar av just det bolagets framtid. Priset - eller aktiekursen --vid en sådan
affär kan komma att bestämmas mer som resultatet aven (bilateral) för
handling än som ett av den enskilde opåverkbart marknadspris.

Mot denna bakgrund är det klart att aktieinnehav i det egna företaget
bland de anställda aldrig kan utgöra samma insiktspunkt i det icke-börsnote-
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Tabell SA Samtliga icke-börsnoterade, privatägda koncernaktiebol.ag (inkl dotterbolag) (A2 l 474 st), och koncern-
moderbolagen (A2a - 8S3 st) däribland, efter näringshuvudgrupp och storleksklasser i Sverige, 1980-12-31.
------

Antal konccrnrnode rbolag () Storlcksklass Koncernmoderbolag. nr
samtliga koncernbolag

0-49 50-99 IIKI-199 200-499 500- Summa' I II III IV
II I II 1II IV

_._--
l Jordbruk. skogsbruk. jakt o fiske (5) (2) (e)

; I 2111 Jordbruk. Jakt (I) (l) (2) 714
12 Skogsbruk (41 (2) (I)

: I
(7) 1

1

749
2 Bry t111ng av mineraliska produkter (e) (1) (- )

2Y Annan br ytninp och utvmnmg OJ - (l) (-) I 1 (.1)
413 Tillverkningsindustri. därav (153) 315 (106) 2lH (77) ll3 (23) 35

)1 Livsrncdels-. drvckesvaru- o tobakstill-
verkning ( 10) 20 (3) (HI (2) 4 (23) 3H 17/ 2~7

32 Tcxtil-. bckladnadv, läder o varetitt
verkning ( 10) el (12) 2H ( 10) 12 (I) I (3]1 62 80n

3l lravaruullvc rkning (29) 70 (16) 23 ( 12) 15 (2) (59) 111 193. 291
J4 Massa-. pappers- o grafisk produktion ( 17) 46 (lel 41 ( 17) 37 (4) (52) 35 10 465. 495.

I 748
35 Lillverkninp av kerruska produkter l ( 10) 16 (6) 16 (4) (6) (26) 39 I 257 350 44H 545

I
2e I

740 793
3h Jord- och vtcnvaruindustn I (6) Il (2) (5) j (-) ( U)
.ii Jarn-. stal- och metallverk

I
I (4) (-J (I) l (2) (7) II 2ho lWl

3,'< Verkstadsindustri I 162) llH (55) 65 (2O) 32 16) 12 1143) 227 95. -t-tY. h62 Im

I I

l1M( 7]l)

3Y Annan nllverkningsindustr i (j) 7 (-) (j) II
4 [1-. gas. och vänneforsorjnmg

I I

(I) I 12) (I) I (lJ I
~l [I .. gJS- och värmeverk Il) l (2) (I) I (II I (S) lH5

Bvggnadsverksamhe t 144) 67 (26) 44 \l5) 23 (5) 9
50 Byggnadsindustri I (44) 61 (26) 44 (15) 23 (S) 9 l'ill) ! ~3 24. U7. ](JCj -t~~ 66IJ

6 Varuhandcl. därav I I (l2j) 233 (62) 95 (36) 36 (12) 15
61 Partihandel och varuförsäljning

I
(76) 120 (33) 45 (24) 17 (7) 7 (140) IHY 63.263,351,5()!

I

I

725. 737 761
62 Detaljhandel l (41) 97 (23) 42 (Il) 14 (3) (78) 15H 21-t, 29U. 50-t
1>3 Restaurang. och hotellrörelse (H) 16 (6) H (I) 5 (2) ( 17) 32 71. H42

7 Sarnfårdscl. post- och tele kommun (23) 38 (14) 30 (4) H (01
71 Sarnfårdsc! (23) 3H (14) 30 (4) H (6) (47) Hj 87. 48.< 611 612

M9. H411
8 Bunk- o annan försåkrirrgsvcrksamhet. I

( (31) 59 124) 29 (Il) 16 (2) 5
HI B<mker andra finansinstitut

II
(3) 4 (2) 2 (5)

o 1105S2 Forsäk rinus.institut och -agcntur I
S3 Fastighetsförvaltning och -formed-

I 31
linguppdragsg (2H) Sj (22) 27 (II) 16 (2) j (63) 1113 j 6j5. 801! 805

734.
9 Tjänsteverksamhet

I I (Il) 26 (Y) 14 (11) l3 (3)
Ye Renings- o renhållningsverk. städror I 0\ 4 (I) 2 (4) 4 (I) (K) II -t5.
91 Undervisumg forskning o sjukvård I

31
(2) 4 (l) - (I) (4) S 230. j97 754

I

I 610.
94 Rckreationsve rksamhet. kulturell

141servicevcrkvarnhet (l) (2)
(3)

(o)
Q5 Reparaticns-. tvätteri- och annan

I 2H Iserviceverkvarnhet
I

(6) 13 (7) 10 (3) II) (11) -t21
----------- I

Summa (395) 746 (247) 437 (lji) 210 (j4) HI (853) l 474

l Summering över storleksklasserna I - IV Jfr not. tabell 3

rade bolaget som i det börsnoterade. Men det betyder inte att sådana aktie

innehav bland de anställda i icke-börsnoterade koncernbolag skulle vara
oväsentliga utifrån kompetensargumentet. Sådana innehav skulle fortfarande

ge de anställda anledning att göra bedömningar och värderingar av sitt eget

bolag i betydligt högre grad än inga aktieinnehav alls. Därför är det intressant

att undersöka förekomsten av personalaktieägande OCkS,l inom denna kate

gori av bolag. Sannolikheten för att det förekommer ett sådant är dock

mindre än i börsbolagen hl a på grund av kostnaderna för att få fram andra

intressenter och en aktiekurs inför en eventuell affär. Allmänt kan det tän

kas gälla att ju större moderbolaget är (i anställda mätt). desto större är dess
kapitalmassa. Desto större är då sannolikt antalet aktieägare och därmed
chansen att det kan uppstå en handel i aktier. Vi begränsar därför undersök-
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ningen av aktieägandet bland moderbolagen till dem med minst 500 års
anställda. Bland dem väljer vi sedan - enligt samma regel som ovan - ut dc
moderbolag som har minst hälften av alla koncernanställda. Vi behåller
också i övrigt de tidigare angivna avgränsningarna, vilket bl a innebär att
också här flera investmentbolag hamnar utanför undersökningen.

Utifrån konkurrensargumentet har vi inte anledning att göra några sär
skilda avgränsningar av mängden koncernbolag. Här är ju utgångspunkten
- än en gång - enskilda personers aktieinnehav över en viss nivå i (moder)bo
laget - och därmed är alla koncern mödrar av intresse.

Vid årsskiftet 1980/81 fanns det i Sverige 853 icke-börsnoterade koncern
moderbolag med mer än 50 årsanställda (i enbart moderbolaget) bland de
totalt 1 474 koncernbolagen med mer än 50 årsanställda. Det kan förefalla
besynnerligt att dessa 853 koncerner i genomsnitt har mindre än ett dotterbo
lag. Huvudförklaringen har att göra med den valda storleksgränsen. De 395
koncernmoderbolag som registrerats i storleksklass I har faktiskt samman

lagt 1 210 dotterbolag. Men dessa har i genomsnitt endast ca 21 anställda.
Bland dem finns naturligtvis ett antal med över 50 årsanställda, men de utgör
bara en bråkdel, säg, något hundratal av de 1 210 dotterbolagen; samtidigt
redovisar åtskilliga dotterbolag O årsanställda, dvs. de är att uppfatta som
vilande (icke verksamma) bolag. På liknande sätt förhåller det sig i de kon

cerner vilkas moderbolag räknar mer än 100 anställda. Koncernmoderbola
gen (247 st) i storleksklass II har sammanlagt 720 dotterbolag med i genom
snitt 11 årsanställda; det betyder att varje moderbolag har ca 3 dotterbolag
i genomsnitt.

När moderbolagen är större - storleksklasserna III och IV - ökar visserli
gen också dotterbolagen i storlek och antal; moderbolagen i storleksklass IV
har i genomsnitt ca 45 årsanställda i sina dotterföretag, som är ca 13 st per

koncernmoderbolag i denna klass. Men huvuddelen av de 700 dotterföreta
gen i denna storleksklass har mindre än 50 årsanställda, och dyker därför inte
upp i serie A2 i tabell 5A.

Alltså - våra 853 koncernmoderbolag med över 50 årsanställda har i reali
teten 3 310 dotterbolag. Men av dessa har bara 1/5 - eller ca 620 st - mer än
50 årsanställda, därav de måhända förbryllande summa-siffrorna längst ned
i summakolumnen, 853 resp 1 474.

En annan komplikation i materialet är att koncernregistret (KeR) inte an
ger om koncernmoderbolaget är svenskt eller utlandsågt. Enligt uppgift kan
ca 10 procent av de ca 850 koncernmoderbolagen antas vara utlandsägda.?
Mot de 1474 koncernbolagen (A2) borde alltså stå ca 765 (dvs 850-;.-85)
svenskägda koncernmoderbolag. Men det har inte varit möjligt att särredo
visa dessa. Detta kan i vissa fall få något egendomliga konsekvenser. I nä
ringshuvudgrupp 61, storleksklass III, redovisas 24 koncernmoderbolag och
17 koncernbolag totalt - dvs totala antalet koncernbolag understiger antalet
koncernmoderbolag. Förklaringen är att minst 7 av koncernmoderbolagen
är utlandsägda; av tabell 8 framgår senare att 16 av koncernmoderbolagen i
denna näringshuvudgrupp/storleksklass är utlandsägda (A4). Samma feno
men förklarar "omvändningarna" i rutorna 93/II1 och 95/IV.

Hela gruppen av icke-börsnoterade koncernmoderbolag med Iller än 500

årsanställda utgör 54 företag av de totalt 853 koncernmödrarna. Dessa 54 har
förtecknats och numrerats i bil4A. Av dem återfinns 23 i tillverkningsindust-



rin - 6 i verkstads-, 6 i kemi- och 4 i skogindustrin (ink!. grafisk prod.). Inom

varuhandeln verkar 12 moderbolag av denna art - varav 7 inom partihandel

och varutörsäljning. Av de återstående 19 koncernrnoderbolagen finns 6

inom samfärdsel, 5 inom byggnadsverksamhet, 3 inom tjänsteverksamhet. 2
inom banko, försäkrings- och förvaltningsverksamhet. 2 inom jordbruk

m. m. samt 1 bolag inom el-, gas- och värmeförsöjning.

Tillämpar vi nu "mer-än-hälften-anställda-kriteriet'· vid urvalet av kon

cernmoderbolag faller tre företag bort - IKEA Svenska AB (nr 351), Rederi

AB Nordstjernan (612) och Svenska Unilever Förvaltnings AB (740); åter

står alltså 51 koncernmoderbolag. Nästa kriterium gäller hur mycket kon

cernmoderns största ägare innehar av det totala röstetalet (eller aktiekapita

let); äger han eller hon - över 70 procent därav betraktas bolaget ifråga

som ointressant utifrån kompetensargument - men självfallet inte utifrån
konkurrcnsargumcntct: vidare undantas de företag från undersökningen.

om vilka vi!" vet att al/a aktier vid årsskiftet 19R0/81 var placerade hos andra

än allmänheten.
Fullföljer vi nu urvalet och eliminerar bolag utifrån "70-procentskriteriet"

och utifrån kriteriet att "inte alla aktier får vara placerade hos andra än all

mänheten" återstår 17 koncernrnoderbolag, som görs till föremål för under

sökning vad avser personalägande av aktier. 1 bilaga 4B redovisas ägarför
hållanden vid årsskiftet 19RO/81 i de företag som valts bort på grundval av

något av våra båda kriterier. De koncernmoderbolag. som återstår efter

denna gallring, har kursiverats i tabell 5A och i bilaga 4A; det gäller t. ex.

171 C!oetta AB och 806 Vingåkers konfektions AB.

3.1.2.2 Fåpersonägda bolag (utan koncernförhållande)

Den andra kolumnen i tabell 4 upptar enligt tabellhuvudet "övriga icke

börsnoterade, privatägda företag som icke är koncern ägda' ; dvs. den kate

gori som företagsstatistiken (SCB) kallar fåpersonägda bolag (A3). Enligt
tabell 4 fanns det 1 274 fåpersoriägda bolag med mer än 50 årsanställda per

19RO-12-31. Eftersom dessa företag inte bildar koncerner ingår de i koncern

registret, endast i de fall då andra koncernbolag äger minoritetsandelar i

dem. Denna grupp utgör uppskattningsvis 1/10 av alla fåpersonägda bolag.

Huvuddelen av dessa i centrala företagsregistret (CFR) är ej förtecknad ef

ter ägarkategori, varför de privatägda, icke-utlandsägda aktiebolagen måste
identifieras ett och ett. Det ställer naturligen krav på begränsningar i urvalet.

Jämför vi de fåpersonägda bolagen med de koncern ägda bolagen utanför

börsen finner vi att de förra i genomsnitt är betydligt mindre än de senare: i

storleksklassen 50-99 årsanställda inom tillverkningsindustrin registrerades
vid tillfället 457 fåpersonägda bolag mot 315 koncernbolag; i storleksklassen

mer än 500 årsanställda var förhållandena omvända -- bara 10 fåpersonägda
företag mot 35 koncernbolag. Mönstret är likartat över samtliga näringshu
vudgrupper. Vi konstaterar att ju större ett företag är, desto större är sanno

likheten att det ingår i en koncernbildning - utan att här närmare undersöka

varför det är på det sättet.

När vi tidigare avgränsat bolagspopulationerna i koncernföretagen utifrån
kompetensargumentet har vårt intresse inriktats på koncernmoderbolagen,

medan de till antalet långt fler dotterbolagen endast indirekt kommit in i bil-
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Tabell 5B Samtliga privatägda icke- börsnoterade aktiebolag utan koncernförhållande (s kfåpersonägda, A3) med
minst 50 årsanställda samt 39 av dessa med mer än 200 årsanställda numrerade och utlagda på näringshuvudgrupper,
1980·12·31.

Näring Storleksklass Nurnr Ind Bolag

0-49 50-99 100-199200-499 500- 111 IV
O I II III IV

I Jordbruk. skogsbruk. jakt o fiske Il
11 Jordbruk. jakt 9
12 Skogsbruk 2 101.
2 Brytning av mineraliska produkter

23 Malmbrytning
29 Annan brytning oeh utvinning
13 Tillverkningsindustri, därav 457 130 48 lO
31 Livsmedels-. dryekesvaru- oeh to

bakstillverkning 24 2 2 11.23
32 Texril-. beklädnads-. läder- oeh lä-

dervaru tillverkning 44 13 3 78. 92.
33 Trävarutillverkning 88 17 3 54. 69
34 Massa-. pappers- o grafisk prod 31 11 7 2 56. 83
35 Tillverkning av kemiska produkter 24 12 5
36 Jord- och stenvaruindustri 23 6 2
37 Järn-. stål- oeh metallverk 9 2 4 28. 43. 81
38 Verkstadsindustri 207 65 22 5 4.6.9. 13. IS. 17.

20 27. 46. 57. 84.
86.

39 Annan tillverkningsindustri 7 2
4 EI- gas- och värmeförsörjning 4 1 I

41 EI-. gas- och värmeverk 4 1 I
5 Byggnadsverksamhet 113 23 4

50 Byggnadsindustri 113 23 4 25. 65
6 VaruhandeI. därav 196 41 20

61 Partihandel och varuförmedling 93 26 15 22. 36
62 Detaljhandel 66 7 3 i 62.
63 Restaurang- oeh hotellrörelse 37 8 2

7 Samfärdsel. post oeh tclekommunik 76 18 2
71 Samfärdsel 75 18 2 60. 99.
72 Post- oeh televerk I

8 Bank- och försäkringsverksamhet.
fas tighetsförval tning 38 7 7 4

81 Banker och andra finansinstitut 3 1
82 Försäkringsinstitut och -agentur I 2
83 Fastighetsförvaltning och förmedling

uppdragsgivare 34 6 5 3 61. 74. 77.
9 Tjänsteverksamhet 43 10 5 1

92 Renings- o renhållningsverk. städ-
ningsrörelse 17 3 4 18. 39. 44. 67. 100.

93 U ndervisning. forskning o sjukvård 7 3 1
94 Rekreationsverksamhet . kulturell

serviceverksamhet 6 2
95 Reparations-. tvätteri- och annan

serviceverksamhet 13 2

19
1

Summa 938 231 86



den. När det gäller de fåpersonägda aktiebolagen behövs -- definitionsmås

sigt - ingen sådan nivåindelning; dessa företag saknar dotterbolag och har
inget moderbolag. Alla de fåpersonägda bolagen är därför j princip lämpade

för undersökningar utifrån såväl kompetens- som konkurrensargumentet.
Men totalpopulationen av fåpersonägda bolag är naturligtvis för stor för att
en totalundersökning skall kunna göras. Vi väljer att avgränsa denna popu
lation för vidare undersökning av personalens aktieinnehav till att gälla få

personägda aktiebolag med minst 200 årsanställda - inalles 105 företag
(86 + 19, se tabell 4). I tabe1l5B ovan särredovisas fåpersonägda aktiebola

gen för tydlighets skull, och i bilaga SA har de 105 bolagen med minst 200

årsanställda förtecknats och numrerats. Som redan påpekats måste nu de för
undersökningen intressanta företagen identifieras ett och ett. Som ointres

santa betraktas här företag som ägs av utlandet eller har alla sina aktier pla
cerade hos någon (familj) eller några få ägare; två företag utesluts av statis-
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Tabell 6 Utlandsägda aktiebolag - koncernägda (A4), majoritetsägda (ink I de koncernägda) (A4+)I, och sam !liga
privatägda aktieholag (A) efter näringshuvudgrupp och storleksklasser (;:,50 anställda) i Sverige, 1980-12-31.

;\/äring Storle ksklass Storlcksklass Stortcksklass Storlcksklass
50-99 100-199 200-..\9Y 500- Summa

(A4) (A4~) (A) (A4) (A4+) (A) (A4) (AH) (A) (A4) (A4+) (A) (A4)(AH I (A)

I Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske (I) In (I) 2~

II Jordbruk. Jakt II 1.1
12 Skogsbruk 5 1(1
2 Brytning :::IV minerailska produkter (-) 4 (-)

23 Malmbrytning
29 Annan brytning och utvinning 4 3 I x

3 Tillverkningsindustri, därav 17 (110) R99 I, (1111) 477 23 34 2S0 17 29 19) 7' 173 l ~5t)

31 Livsrncdels-. drvckcsvaru- och
tobaksullverkning (R) 49 (R) 15 15 13 P '2

32 Texnl-. beklädnads-. läder- och
läderv aTU t il lve rk ning (10) 72 (101 54 IR h 12 ISIl

33 T ravaru 1i llve rkning (I) 172 (I) 50 JO 6 2.':;<'i
34 Massa-. pappers- o grafisk prod (HI H4 (,) 60 57 29 I' 2,V,
35 I'illve rkning av kemiska prod. (IHI 54 ( IR) JR :10 1-1 17 3: ]-Ih

36 Jord- och stc nvaruindusri (h) 43 (hl 1.1 15 III ,'il

37 Jam-. st al- och metallverk (I) )H (I) R I III " 1 :"~

3R Verkstadsutdustri (53) 392 (53) 22-1 II 1114 15 1111 31 7"-) .>121
.19 Annan tiflvc rkrungsindustri (5) 15 (5) I I 2h

4 El-. gas- och värmeförsorjn. (-) 7 (-) .< I J;-;
41 EI-. gas- och värmeverk 7 5 I L"\
5 Byggnadsverksamhet «) 197 (4) RI I :n IH ;'1,3

50 Byggnadsindustri 197 HI I J7 IH ,;33
6 Varuhandet. därav 21 ( 129) 525 III (129) 1911 19 n 95 39 56 loJ ,"-Il}

61 Partihandel och varuförrnedling 15 (1111) 270 10 (11111 1111 16 22 M 26 <7 lY) -I7h
n2 Detaljhandel 6 (15) 196 (15) M 3 24 111 9 IH 2l}-I

63 Restaurang- och hotellrörelse 53 16 7 3 lY
71 Samfärdsel. post- och tele-

korumunik (12) 119 (12) 55 14 17 17 21)."
71 Samfärdsel liR SS 14 17 2(1-1
72 Post- och televerk I )

R Bank- och försäkringsverksamhet.
Iastighetsforvaltn . (1.1) 122 (13) 45 .11 20 lo 21~

HI Banker och andra finansinstitut 9 4 7
82 Forsakringsinsutut och -ageruur I
HY Fastighetsförvaltning o. förmedling

uppdragsgivare (II) III (II) 42 25 12 13 lY(1
9 Tjänsteverksamhet (7) 79 (7) 35 27 17 10 15,

92 Renings- o. renhållningsverk. städ-

mngsrörclsc 22 H
93 Undervisning. forskning o. sjukvård 14
94 Rekreationsverksamhet. kulturell

serviceverk samhet II 25
9' Rcparations-. tvätteri och annan

serviceverksamhet 32 19 10 h-;'

Summa -HI (27(1) I 96, 36 (216) H9< 4' 70 491 27 <I .";HI 1<" 3~- J h(-,:

Noter: Se tabell I, med lilliigg'
i För dc av utlandet majontetsägda aktiebolagen förfogar vi f fl mtc river någon uppdelning n-ettan storleksklasserna )O-\.}l). J()(I-]94. ut.ut cmb-.! over en
uppgift för storleksklassen 5()~ IYY:detta värde har sans inom parentes I båda kolumnerna
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tiska, tekniska skäl (nr 48 och nr 105- se bilaga 5B). 66 av de 105företagen
elimineras på dessa och vissa andra, i tabellen redovisade, grunder inför un
dersökningen, som därigenom kommer att gälla 39 företag. Ägarförhållan
dena i de "ointressanta" företagen redovisas i bilaga 5B. De fåpersonägda
aktiebolag som valts ut för undersökning har kursiverats i bilaga 5A och förts
in med sina nummer i tabel1 5B ovan.

3.1.3 UtIandsägda aktiebolag

Tabellen upptar dels svenska aktiebolag - fördelade på näringshuvudgrupp
och storleksklass - som har utländsk koncernmoder (A4), dels svenska ak
tiebolag, vilkas aktier till en samlad majoritet ägs av utlandet (A4+). Det
bör även påpekas att den delmängd av de s. k. fåpersonägda företagen (A3)
som icke togs med i undersökningen av dessa därför att de var utlandsägda
(se bilaga 5B) ingår bland de utlandsägda aktiebolagen enligt A4. Serierna
A3 och A4 är alltså varandra ej ömsesidigt uteslutande.

Av uppenbara skäl är aktieägandet i det egna företaget bland de anställda
i svenska företag rätt ointressant, när koncernmodern finns i och ägs av ut
landet och äger det företag där de är anställda. Likaså faller dessa utländska
koncernmödrar utanför ramen när det gäller att fastställa större svenska
ägarintressens betydelse i svenskt näringsliv. Intressanta fall kunde möjligen
vara, när den utländska koncernmodern i sin tur domineras av svenska ägar
intressen. Men dessa fall har inte någon större betydelse i dagens verklighet.

Vi kommer därför inte vidare att undersöka aktieägandet i de utlandsägda
aktiebolagen utifrån vare sig kompetens- eller konkurrensargumentet. Tabell
6 har här till huvuduppgift att ge kompletterande information om hur våra
aktiebolag ägs.

3.2 Kompetensargumentet och verkligheten

I september-oktober 1984 tillställdes ett urval av 67 börsnoterade koncern
moderbolag, 17 icke-börsnoterade koncernmoderbolag och 39 icke-börsno
terade aktiebolag utan koncernförhållande (dvs. som varken var mödrar el
ler döttrar) en enkät (se bilaga 6), som gällde förekomsten av organiserat"
personalägande av aktier i moderbolaget resp. bolaget vid årsskiftet 1980/81
samt vid årsskiftet 1983/84. I detta avsnitt redovisas resultaten av undersök
ningen gällande årsskiftet 1980/81.

3.2.1 Börsnoterade aktiebolag - organiserat personalägande
av aktier

Utgångspunkten för vår kartläggning av de anställdas aktie ägande är - från
kap 2 - frågan i vilken utsträckning detta överstiger 3 procent av det totala
röstetalet i företaget. I tabell 7 redovisas de företag, där så var fallet vid års
skiftet 1980/81; i bilaga 7 redovisas resultaten för alla de undersökta börsbo
lagen - även vid årsskiftet 1983/84.
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Tabell 7 Bolag(inringade),där de anställdainneharmerän 3 procentav aktieröstetalet, blandsvenskabörsnoterade
koncernmoderbolag 1980-12-31. Kursiverade är de bolag, som undersökts. Jfr tab 3.

o II III IV

1 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
11 Jordbruk, jakt
2 Brytning av mineraliska produkter

29 Annan brytning och utvinning
3 Tillverkningsindustri, därav

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks- 81.
tillv.

32 Textil-, beklädnads-, läder- och läder-
varutillv.

33 Trävarutillverkning 37.
34 Massa-, pappers- och grafisk produk-

tion 17. 27. 56. 59. 80.
83.85.87.89.115.
117.

35 Tillverkning av kemiska produkter 126. 10. 14. 41. 7'cl. 90.
125.

36 Jord- och stenvaruindustri 58.
37 Järn-. stål- och metallverk 19. 36. 100. 127.
38 Verkstadsindustri o 73. 2. 4. 9. 18. 24. 29.

30.31.48.51.
79. 86. 92. 97.
106. 118123.

39 Annan tillverkningsindustri 111.
131.@

4 EI-. gas- och värmeverk
41 El-. gas- och värmeverk 103. (121.)

5 Byggnadsverksamhet o o

®@50 Byggnadsindustri
6 Varuhandel, därav o o

61 Partihandel och varuförmedling 13. 110. 16. 23.39.@ 3.CD
62 Detaljhandel 82. 53.74.
7 Samfärdsel, post- och telekommunika-

tion
71 Samfärdsel 113. 22. 95. 98. 124.
8 Bank- och försäkringsverksamhet. för-

valtning
@133.81 Banker och andra finansinstitut 15. 20.21. 42. 76. 52. 104. 108. 116.

00 55. 68.71. 72. @128.130.
94. 107. 122.
129.

82 Försäkringsinstitut och -agenturer 43. 44.
83 Fastighetsförvärv och -förrnedling- 'se nedan l. 32. 57. 61. 11. 75.

uppdragsv. 120.
9 Tjänsteverksamhet

92 Renings- och renhållningsverk, städn,
rörelse

93 Undervisning, forskning och sjukvård 66. 96.
94 Rekreationsverksamhet. kulturell ser-

viceverksamhet
95 Reparations-, tvätteri- och annan ser-

viceverksamhet 112.

• 6. 7. 12.25.26.28.33.34.35.38.40. (45) 46.47.49.50.54.60.62.63.64.65.67.69.70.77.84.88.91. 93.
101. 102. 114.
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Av de 133börsnoterade koncernmoderbolagen hade vi alltså valt ut 67 för
undersökning, och av dessa hade sju företag - Alero (5), ABV (8), Sandblom
& Stohne (99), Skaraborgsbanken (105), Skånska Cementgjuteriet (109),
Svenska Handelsbanken (119) samt Akermans (132) - ett organiserat perso
nalägande av aktier, där innehaven utgjorde över 3 procent av aktieröstetalet.
I konsultföretaget Jacobsson och Widmark (75) innehade en grupp anställda
tillsammans 20 procent av aktieröstetalet, men detta ägande hade inte karak
tären av organiserat personalägande; i Rederi AB Gotland (95) innehade
på liknande sätt ett fåtal direktionsmedeimmar aktier, där motsvarande 2,5
procent (dvs. strax under vår valda gräns) av röstetalet.

Utöver dessa företag förekom - i mindre omfattning - ett organiserat per
sonaiägande av aktier 1980-12-31 i ytterligare sju börsbolag (i fallande stor
leksordning): Skandinaviska Enskilda Banken (104), Försäkrings AB Skan
dia (44), Upiandsbanken (128), Fortia (Pharmacia) (41), Gunnebo (51),
PLM (92) och Hufvudstaden (57). Inalles skulle det alltså vara fråga om ett
femton tal börsbolag där ett organiserat personalägande förekom. Men det
skall understrykas att en hel del aktier tecknades av enskilda anställda
svenska börsbolag också under 1970-talet och tidigare (Wreden, 1976, s. 256
tf); Gränges, NK, LM Ericsson och Salenkoncernen är några exempel på
sådana bolag. Hur stort det totala personalägandet av aktier - inkl. detta
"oorganiserade" ägande - var vid årsskiftet 1980/81 och tidigare är idag nära
nog omöjligt att utforska. För vår del är det viktiga att konstatera att förhål
landena vad gäller det organiserade personalägandet av aktier vid vår under
sökningstidpunkt inte på något dramatiskt sätt avvek från förhållandena un
der 1960- och 1970-talen.

Vi kan nu slå fast att jämfört med vår norm utifrån kompetensargumentet
var det organiserade personalägandet av aktier i de svenska börsföretagen
1980-12-31 utomordentligt litet: i bara ungefär 1/10 av de undersökta företa
gen förekom ett personalägande av aktier på över 3 procent av hela
aktieröstetalet.F

Något särskilt bransch- eller storleksmönster kan inte urskiljas bland de
sju "treprocents-företagen": där finns en storbank, en provinsbank, en verk
stadsindustri, två bolag som klassificerats som partihandelsföretag och två
byggnadsindustriföretag. Möjligen har det något analytiskt intresse att båda
de börsnoterade företagen inom byggnadsindustrin (SeG och ABV) har ett
stort organiserat personalägande; i båda dessa företag tycks aktieägandet
bland tjänstemännen spela en relativt stor roll.

Finansieringen av aktiefonderna, förvaltningsformerna, fondernas place
ringspolitik m. m. skiljer sig mellan företagen. Vi kommer dock inte här att
gå in närmare på detta. Det väsentliga för våra syften är att personalen i
"treprocents-företagen" har en kvalificerad minoritetspost av aktier i det fö
retag, där de är anställda.

3.2.2 Icke-börsnoterade aktiebolag - organiserat personal
ägande av aktier

Vår andra huvudgrupp av undersökta företag är de icke-börsnoterade aktie
bolagen, som i sin tur uppdelats i aktiebolag med koncernförhållande och
aktiebolag utan koncernförhållande (s. k. fåpersonägda företag).



3.2.2.1 Koncernbolag

Liksom vid redovisningen av förhållandena inom börsföretagen har vi utgått
från en tidigare tabell, där de företag, som valts ut för undersökning, presen
terats (tabell 5A). I tabell 8 nedan har vi sedan ringat in de företag där det

Tabell 8 Bolag (inringade), där de anställda innehar mer än 3 procent av aktierösteta
let, bland svenska icke-börsnoterade koncernmoderbolag med minst SOO årsanställda
1980-12·30. Kursiverade är de bolag, som undersökts. Jfr tab SA.
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o

1 Jordbruk. skogsbruk, jakt och fiske
11 Jordbruk, jakt
12 Skogsbruk
2 Brytning av mineraliska produkter

29 Annan brytning och utvinning
3 Ti!lverkninsindustri. därav

31 Livsrnedels-, dryckcsvaru- och tobaks
tillv.

32 Textil-, beklädnads-, läder- och läderva-
rutilIv.

33 Trävarutillverkning
34 Massa-, pappcrs- och grafisk produktion
35 Tillvcrkning av kemiska produkter

36 Jord- och stenvaruindustri
37 Järn-, stål- och metallverk
38 Yerkstadsindustri

39 Annan tillverkningsindustri
4 El-, gas- och värmeförsörjning

41 EI-, gas- och värmeverk
5 Byggnadsverksamhet

50 Byggnadsindustri
6 Varuhandel, därav

61 Partihandel och varuförmedling

62 Detaljhandel
63 Restaurang- och hotellrörelse

7 Samfärdsel, post- och telekommunika
tion

71 Samfärdsel
8 Bank- och försäkringsverksamhet. för-

valtning
81 Bankcr och andra finansinstitut
82 Försäkringsinstitut och -agenturer
83 Fastighetsförvaltn. och -förrnedling upp

dragsv. o o
9 Tjänsteverksamhet

92 Renings- och renhållningsverk, städn,
rörelse

93 Undervisning, forskning och sjukvård o
94 Rekreationsverksamhet. kulturell servi

ceverksamhet
95 Reparations-. tvätteri- och annan servi

ceverksarnhet

II III lY

714.
749.

171.247.

806.
193.291.
10. 465. 495. 748.
257. 350.448.545.
740. 793.

266.296.
95. 449. 662. 691.
700. 719.

285.

24. /47. 209. 424. 660.

63. 263. 351. 561.
725. 737. 761.
214.290.504.
71. 842.

87. 485. 611. 612.
649. 840.

45.

8

421.
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organiserade personalägandet 1980-12-31 översteg 3 procent av hela aktie

röstetalet i bolaget ifråga. I bilaga 8 redovisas hela undersökningsresultatet,

ink!. förhållandena vid årsskiftet 1983/84
Resultaten är tydliga. I tre av de sjutton undersökta företagen Tandla

kartjånst (Praktikcrtjänst] (754). VBB (Vattcnbyggnadsbyrån) (SOU) och

VIAK (konsultföretag) (805) - överstiger personalens organiserade aktie

ägande 3 procent av totala röstetalet, i de tre företagen var andelarna så höga

som 70. 75 resp, 100 procent. Vi har här att göra med en typ av företag. som

kan betecknas som löntagarägda. ETt sådant, organiserat personalägande av

aktier har naturligtvis en helt annan karaktär än det "3-procentsägancle" vi

söker.
Alla tre företagen finns i tjänste producerande närmgsgrenar 93. iB

resp. 83 Bland övriga näringsgrenar. t. ex. hela tillverkningsinduvtrin. finns
det inte ett enda exempel på något företag. där personalen 198U-12-31 ägde
aktier till över 3 procent av röstetalet. l själva verket fanns det bland de öv

riga 14 företagen endast ett, Bilspedition AB, där det alls förekom något per·

sonalagande av aktier (motsvarande o.n procent av röstetalet) ~ inom nä
ringsgruppen 71, Samfärdsel.

Vår undersökning gäller inte koncernmödrar med förre an 5UU årsan

ställda, vilket självfallet påverkat vårt resultat. Vår gissning är att der organi
serade personalägandet av aktier inte blir vanligare- eller större - när före

tagsstorleken minskar.

Mot bakgrunden av ovanstående resultatredovisning slår vi fast att jämfört

med vår norm utifrån kompetensargumentet var det organiserade personal
ägander av aktier i de icke-börsnoterade koncernmoderbolagen med över 500

årsanställda litet: i 3 av 17 undersökta företag var det visserligen långt över 3

procent av röstetalet, men utanför tjänstesektorn förekom inget personalä
gande av aktier vid årsskiftet 1980/81; de 17 utvalda töretagen togs ur en

mängd av inalles 54 koncernmödrar med över 500 anställda.

3.2.2.2 Fåpersonagda bo/ag (utan koncernforhållan de t

Liksom vid redovisningen av förhållandena inom börsföretagen och de icke
börsnoterade koncerrnoderbulagcn har vi här utgått från en tidigare presen

terad tabell, där de för undersökning utvalda företagen lagts ut (tabell 5B).

I tabell 9 nedan skulle vi sedan ringa in de företag. där det organiserade per

sonalågandet av aktier 1980-12-31 översteg 3 procent av röstetalet i bolaget

i fråga. I bilaga 9 redovisas hela undersökningsresultatet. ink!. förhållandena

vid årsskiftet 1983/84.
Det visar sig nu att bland 39 undersökta bolag inom denna kategori fanns

icke ert enda, där personalens organiserade aktieägande översteg 3 procent

av aktieröstetalet. Till yttermera visso visade undersökningen att det per

1980-12-31 överhuvud icke förekom något sådant ägande i något enda bolag
i gruppen. Jämfört med vår norm Ull/rån kompetensargumentet var det orga

niserade personalägandet av aktier i de svenska [åpersonagda bolagen utan
koncernjorhåtlande (med över 200 årsanställda} det minsta möjliga.



Tabell 9 Bolag (inringade), där de anställda innehar mer än 3 procent av aktierösreta
let, bland svenska s k fåpersonägda aktiebolag utan koncernförhållande med minst 200
årsanställda 1980-12-30. Jfr tab 5B.
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III
2~99

IV
500-

1 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
11 Jordbruk, jakt
12 Skogsbruk 101.
2 Brytning av mineraliska produkter

29 Annan brytning och utvinning
3 Tillverkningsindustri, därav

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakstillv 11. 23.
32 Textil-, beklädnads-. läder- och läderva-

rutilIv 78. 92.
33 Trävarutillverkning 54.69.
34 Massa-, pappers- och grafisk produktion 56.83.
35 Tillverkning av kemiska produkter
36 Jord- och stenvaruindustri
37 Järn-, stål- och metallverk 28. 43. 81.
38 Verkstadsindustri 4.6.9. 13. 15. 17.20.27.46.

57. 84. 86.
39 Annan tillverkningsindustri
4 El-, gas- och värmeförsörjning

41 EI-, gas- och värmeverk
5 Byggnadsverksamhet

50 Byggnadsindustri 25.65.
6 Varuhandel, därav

61 Partihandel och varuförmedling 22.36.
62 Detaljhandel 62.
63 Restaurang- och hotellrörelse

7 Samfärdsel, post och telekommunikation
71 Samfärdsel 60 99.

8 Bank- och försäkringsverksamhet, för-
valtning

81 Banker och andra finansinstitut
82 Försäkringsinstitut och -agenturer
83 Fastighetsförvoch förmedling uppdrag 61. 74. 77.
9 Tjänsteverksamhet

92 Renings- och renhållningsverk, städn, rör-
else 18.39.44.67. 100.

93 Undervisning, forskning och sjukvård
94 Rekreationsverksamhet, kulturell service-

verksamhet
95 Reparations-, tvätteri och annan service-

verksamhet

Kommentar: Inga bolag har inringats, eftersom det inte förekom något
personalaktieägande .

3.2.2.3 Personalägda företag

Yåra undersökningar av det organiserade personalägandet av aktier bland
de icke-börsnoterade aktiebolagen har gällt aktiebolag med minst 200 års
anställda. Yalet av storleksgräns har bl. a. motiverats med vår utgångspunkt
att det åtminstone potentiellt skall kunna bildas en marknad i bolagets ak-

10
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Tabell 10 Svenska personalägda företag 1983-10 inom tillverkningsindustri och bygg-
nadsverksamhet.

Bransch Antal anställda Totalt antal Median
företag

5-9 10-24 25-49 50-99 100-

29 I 35
31 2 l I 4 13

321-323 2 3 2 3 2 12 36
324 1 l 2 78
331 6 2 2 2 12 11
332 1 2 3 lO
342 8 3 14 8
362 1 l 18
369 1 1 24

371-381 8 15 5 4 2 34 15
382-384 3 4 6 1 14 21

SOl l l 2 10
502 2 11 14 17
39 l 2 29

Totalt 34 44 19 11 8 116 17

Källa: Sv Personalägda Företag. Örebro 1983. s 17.

tier. Ett annat argument att inte gå nedåt i storleksklasserna har varit att det
blir allt enklare för den anställde att hålla sig informerad om vad som händer
i företaget ju mindre det är.

Ändå måste vi fråga hur mycket av det organiserade personalaktieägandet
vi inte får med genom denna avgränsning. Vår gissning är att det finns en del
sådant ägande inom tjänstesektorn, särskilt inom näringarna (8) och (9) 
konsultverksamhet etc., men att det är rätt sällan förekommande inom till
verkningsindustrin. Att det förekommer även där visar emellertid tabell 10
tydligt.

Vår undersökning gäller personalägande kring 3-procentnivån. Men det
finns också en helt annan typ av organiserat personalaktieägande - i de s. k.
persona/ägda företagen. Ett personalägt företag kan definieras som ett "före
tag, där minst 50 procent av de anställda kontrollerar minst 50 procent av
rösträtten och där kontrollen också i princip är jämnt fördelad bland de an
ställda" (Svenska Personalägda Företag, 1983, s. 2).

För fullständighetens skull redovisas ovan de personalägda företagen,
varav de allra flesta är aktiebolag, inom tillverkningsindustri och byggnads
verksamhet per oktober 1983. Då fanns det 116sådana företag i Sverige med
medianstorleken 17 årsanställda.

3.2.3 Sammanfattning

Vår undersökning av det organiserade personalaktieägandet bland de an
ställda vid årsskiftet 1980/81 har visat att detta då var mycket ovanligt bland
större svenska aktiebolag. Det var dock mindre ovanligt bland börsnoterade
bolag än bland de icke börsnoterade. Bland en del av den senare kategorins
bolag - de s. k. fåpersonägda företagen utan koncernförhållande - kunde



inget organiserat personalaktieägande alls konstateras. I samtliga de tre un
dersökta bolagsgrupperna är det alltså fråga om mycket stora avvikelser jäm
fört med vår 3-procentsnorm. I nästa kapitel skall vi diskutera varför det har
blivit så.

3.3 Konkurrensargumentet och verkligheten

Konkurrensargumentet utgår ifrån att det finns personcr som i kraft av ett
omfattande aktieinnehav kan spela en roll i och för politiken som inte är för
enlig med den grundläggande föreställningen om lika rösträtt för alla (se av
snitt 2.2.2). Vi har försöksvis normerat ett gränsvärde för vad som i detta

sammanhang skall betraktas som "omfattande aktieinnehav"; när en en

skild. fysisk person äger aktier motsvarande över 5 procent av hela aktieka
pitalets röstvärde i (ett eller flera) företag och de årsanställda där ärt/er än
10000 personer föreligger en sådan situation.

Den idealiska undersökningen skulle nu läggas upp så att alla enskilda.
fysiska personer med aktieinnehav överstigande 5 procent av röstetalet i
minst ett svenskt aktiebolag vid årsskiftet 1980181 förtecknades på en lista. 13

Denna lista skulle sedan ställas mot en förteckning av antalet årsanställda i
dessa aktiebolag och de normerade "storägarna" sorteras fram.

En komplikation är dock att enskilda, fysiska personer med ett (direkt)
aktieinnehav i ett företag samtidigt (indirekt) kan inneha aktier i detta ge
nom sitt delägande i en annan juridisk person - investmentbolag. rörelsedri
vande bolag eller annat bolag - som innehar aktier i samma företag. Vilka

krav skall vi ställa på storleken av sådana indirekta aktieinnehav för att också
de skall räknas med när en persons direkta aktieinnehav i ett företag mäts?
Antag att A innehar aktier motsvarande 4 procent av röstetalet i företag Z
och samtidigt 10 procent av aktierösterna i företag X. som i sin tur äger. säg
2 procent av aktierna i Z - skall då A sägas förfoga över 6 procent av rösteta
let i företag Z, eller vad? Ett villkor för att en indirekt ägare skall kunna
tillgodoräkna sig sitt aktieinnehav i ett företag Z torde vara att han _. eller

hon - har s. k. "working control" över företag X. Vilka krav detta i sin tur
ställer på aktieinnehavet i företag X kan man knappast uttala sig om i någon
bestämd procentuell gräns. Men om "det studerade ägaren/agargruppen har
största andelen av totala röstetalet (dock över 5 %). har absolut majoritet på
stämman samt är representerad i företagets styrelse ... är förutsättningarna
stora för att en sådan kontrollsituation skall föreligga" (SIND. 1980. s. 231).

En annan komplikation ligger i att enskilda fysiska personer i vissa fall
föredrar att inneha sina aktier i ett företag via en stiftelse. som de själva do
minerar. I de fall där det kan klarläggas vem som har "working control" över
stiftelser bör deras aktieinnehav också knytas till dessa personer.

En tredje komplikation är att de enskilda, fysiska personer vi här studerar
i rollen som storaktieägare ofta är ett flertal personer inom en familj eller
släktkrets - en ägargrupp snarare än en enstaka person. I många fall kan det
ändå vara rimligt att tala om en reell ägare vad gäller den företagspolitik,
som drivs på bolagsstämmor och i styrelser. när ägargruppen domineras av
en viss person.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen i varje aktiebolag skyldig att föra för-
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teckning (aktiebok) "över bolagets samtliga aktier och aktieägare" (ABL,
1975, par 3:7) och den skall hållas "tillgänglig hos bolaget för envar" (par
3:13). Och uppgifter rörande antalet årsanställda i Sveriges många aktiebo
lag kan hämtas ur det centrala företagsregistret, CFR (åtminstone för de
allra flesta företagen). I princip skulle det alltså inte föreligga några formella
hinder att undersöka förekomsten av "storaktieägare" enligt vår norm.

Ett problem är emellertid att en totalundersökning skulle bli mycket om
fattande och kostsam. Enligt tabell 1 fanns det vid årsskiftet 1980/81 i Sverige
3 662 privatägda aktiebolag med minst 50 årsanställda. Bland dessa kan vi
räkna med att minst 10 000 ägare har begränsade minoritetsintressen enligt
vår norm. Att identifiera dem och därefter undersöka hur många anställda
som kan knytas till var och en av dem skulle bli en överväldigande uppgift.

Frågan blir då hur en rimlig avgränsning av det stora materialet kan göras.
I avsnitten 3.1 och 3.2 har de privatägda aktiebolagen - om vi undantar de
utlandsägda bolagen - indelats i två huvudgrupper, börsnoterade resp. icke
börsnoterade aktiebolag; de icke-börsnoterade bolagen har sedan i sin tur
grupperats i koncernbolag och s. k. fåpersonägda bolag (utan koncernför
hållande). Indelningen har bl. a. motiverats av vår önskan att undersöka om
personalägande av aktier är mer eller mindre vanligt i olika kategorier av
aktiebolag; statistikens uppläggning har också spelat stor roll.

Här gäller det istället att undersöka stora ägares aktieinnehav i bolag med
många anställda. En avgränsningsstrategi kan då vara att börja sökandet
bland företag med mer än 500 årsanställda. Enligt tabell l skulle antalet före
tag därmed nedbringas till 310 st, dvs. mindre än 1/10 av hela populationen
privatägda aktiebolag med mer än 50 årsanställda.

Nu visar det sig att detta också är den avgränsning som legat till grund
för den studie av ägandet i det privata näringslivet, som statens industriverk
framlade 1980 (SIND 1980:5) och som redan omnämnts i kap 2. I denna har
man dock, naturligt nog, även medtagit alla investmentbolag över en viss
finansiell storleksgräns'" oberoende av hur många anställda de har.

SIN D-rapporten gäller ägandeförhållandena 1979 (och i vissa fall något
tidigare) som jämförs med ägandeförhållandena 1963 - som kartlades av
koncentrationsutredningen (SOU 1968:7). Genom att utnyttja denna fär
diga rapport kan vi förenkla vårt arbete avsevärt, även om vi tvingas accep
tera att kartläggningen gäller förhållandena 6-7 år tillbaka i tiden. Nu gäller
ju undersökningen av personalaktieägandet förhållandena vid årsskiftet
1980/81, så jämfört härmed är det ändå inte fråga om en så lång tidsförskjut
ning.

För många kan det förefalla helt orimligt att utnyttja så gamla uppgifter.
Lyckligtvis är så inte fallet. Huvudsyftet med hela detta arbete är nämligen
att presentera och analysera vissa föreställningar om vad man skulle kunna
mena med "ekonomisk demokrati" och hur man skulle kunna närma sig ett
sådant tillstånd med hänsyn till olika problem på vägen (t. ex. effektivitets
problem). För att nå det syftet behöver vi göra vissa observationer av aktie
ägandeförhållandena i Sverige, men det är ingen särskild poäng att dessa gäl
ler de dagsaktuella förhållandena.

Det centrala här är analysens uppläggning och resultat. Den som så önskar
- och är beredd att bära kostnaderna för en uppdatering av ägarstatistiken
kan naturligtvis pröva samma ansats på ett nyare material.



Det är alltså helt rimligt att vi utnyttjar SIND-rapporten15 för våra syften
här, med de modifikationer av dess resultatredovisning som motiveras av
vårt särskilda intresse för enskilda, fysiska personer som aktieägare. En så
dan modifikation är t. ex. vår uteslutning av s. k. institutionella ägare av ty
pen AP-fonden, konsumentkooperationen m. fl. Vi återkommer till deras
roll bl. a. i avsnitt 3.3.1.2 nedan och -rner utförligt - i slutet av kap. 4 där en
uppdatering också sker av stor aktieägarnas ställning.

3.3.1 De stora aktieägarna (fysiska personer)

SIND-rapporten redovisar aktieägandet i 32 ägargrupper. I de företag där
någon av dessa grupper hade minst 5 procent av ägandet (aktieröstetalet)
fanns 1979 sammanlagt 813 000 anställda, vilket då motsvarade 38 procent
av sysselsättningen i den privata sektorn (SIND, 1980, s. 62). I bilaga 10 pre
senteras SIND-rapportens tabell 5.1 över de 32 ägargruppernas intressen.

Vårt intresse utifrån konkurrensargumentet - begränsar sig dock till de
fysiska personerna bland dessa ägargrupper. I nedanstående tabell har denna
delmängd skilts ut:

Tabell Il Antalet anställda (i Sverige) i de företag där ägargruppen ifråga - som
är fysisk person - innehade minst 5% av aktierna år 1979 (anställda 1977)
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Wallenberg
Ax:son Johnson
Salen
Bonnier
Söderberg
Broström

Kempe
Sörensen

Philipsson
Persson
Edstrand

220500
51 300
32300
23400
17 100
11 200

6 SOO
5 SOO

2600
2200

700

Källa: SIND; 19S0. s 65. Det bör noteras att det kan förekomma att de anställda i ett
företag räknas mer än en gång. om nämligen mer än en av dc valda storägarna har
(minst) begränsade minoritetsintressen däri.

Av de 32 ägargrupperna är det bara 11 som är fysiska personer ("famil
jer"), medan de övriga 21 är institutioner och företagsgrupper (se vidare bil.
10). Och av de 11 agarfamiljerna är det bara 6 som ligger över vår norm en
ligt konkurrensargumentet - med över 10 000 anställda i Sverige. De är 
eller var 1979 - familjerna Wallenberg, Johnson, Salen, Bonnier, Söderberg
och Broström. (Om vi sänkte normen med hälften till 5 000 anställda skulle
antalet "problernägare' bara öka med 2 st - familjerna Kempe och Sören
sen.)

Av de 813 000 anställda som återfanns i de 32 ägargruppernas intresseom
råde (med minst 5 procents ägande) svarade alltså dessa sex storägare till
sammans för ca 356 000 eller nära 44 procent. Av dessa 356 000 anställda
fanns över 220 000 eller över 60 procent inom Wallenberg-gruppen.
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3.3.1.1 Storagarmonster

Ett återkommande drag i dessa familjers agarbilder är att de största intres

sena - mätt i antalet anställda - fanns i bolag där resp. familj har en relativt
stor ägarroll. Inom Wallenberg-gruppen återfanns t. ex. 140000 av de totalt

220500 anställda i bolag där gruppen hade ett dominerande minoritets
intresse. 16 Starka minoritetsintressen (minst) hade familjen Bonnier i aktiebo

lag med nära 17 000 av de 23 400 som totalt var anställda 1979; för släkten

Söderberg var motsvarande siffror 17 000 av de 17 000.
Men bilden är inte helt enhetlig. I Salen-gruppens företag ägdes 1979 bara

bolag med 3 350 av de 32 300 anställda genom ett ägande som represente

rade minst ett starkt minoritetsintresse; hela 29 000 av Salen-gruppens an

ställda återfanns alltså i bolag där gruppen hade ett relativt svagt ägarintresse
(D-ägande. se not 3:16). Likartad var bilden i Broström-gruppen: där fanns

bara 3 700 av gruppens totalt II 200 anställda i företag, där gruppen hade

ett dominerande minoritetsintresse: övriga 7 500 anställda arbetade i företag

där Broström-familjen endast hade begränsade minoritetsintressen.

Eftersom vårt konkurrensargument utgår ifrån en föreställning att stora

aktieägare kan tänkas utnyttja sina aktieinnehav till att förstärka sin roll i

den politiska processen blir det också intressant att undersöka i vilken mån

de är koncentrerade till särskilda branscher; iden skulle då vara att ju mer

koncentrerade innehaven var till en viss bransch desto lättare skulle det vara

att vinna politiska fördelar (genom att t. ex. hota att överge sitt ägaransvar)

- och omvänt. Mest specialiserad var 1979 måhända Bonnier-gruppen, vars

intressen främst gällde den grafiska industrin och de "bakomliggande '. mas

sa- och pappersindustrierna. Familjen Broström hade sin starkaste ägarroll

inom rederinäringen. men fler var anställda inom lufttrafik. där Broströms
hade begränsade minoritetsintressen. På liknande sätt hade Salen-gruppen

majoritetsintressen i sin rederirörelse. men 7-8 gånger fler var anställda

inom gross- och detaljhandel och godstrafik. Familjen Söderbergs intressen

återfanns 1979 (1977) i metallvaruindustrin , den grafiska industrin samt mas

sa- och pappersindustrierna - med delvis samma inriktning som Bonnier
gruppen. men med något större bredd. Ännu större var bredden i släkten
Johnsons ägarintressebild. dessa bolag hade 1979 "stora andelar av syssel

sättningen inom bl. a. petroleum-raffinaderiindustrins. järn- och stålverks

industrin. sjötransportbranschen och detaljhandeln" (SIND 1980. s. 109). I

den största ägargruppen, slutligen. Wallenberg-gruppen var ägarintressena

än mer utspridda över olika branscher - inom elektroindustrin. kemisk in
dustri. maskinindustri och transportmedelsindustri men också inom massa

och pappersindustri. järn- och stålverk. instrument-o foto och optikindustrin
samt inom bank- och finansvärlden. - Tillsammantaget vill det alltså synas
SOI11 om storägarnas branschintressen inte företer någon enhetlig bild. vare
sig det gäller vilka branscher man gått in i eller hur många.

Ä'lI1U en dimension av storägarnas ägarintressen gäller deras geografiska
utbredning. I ju högre grad ägarintressena vore knutna till en viss region el

ler en viss ort. desto lättare borde det vara för ägaren att utnyttja regionens
eller ortens beroende av honom/henne som en resurs i det politiska spelet.

Vi saknar här underlag för varje mer noggrann bestämning av förhållandena

på detta område. En snabbinspektion ger dock vid handen att ingen av de

sex stora ägargrupperna torde ha drivit något medveten koncentrationspoli-



tik; en annan sak är att t. ex. Avesta kommun självfallet med åren kommit
att bli starkt beroende av utvecklingen inom Avesta Jernverk (Johnson
gruppen), Södertälje av SAAB-Scania etc. I detta sammanhang kan det
dock finnas anledning att påminna om vår tidigare observation, att storä
garna allmänt tenderar att ha relativt stora ägarroller i de företag, där de är
intressenter.

3.3.1.2 Storägarna förr och nu (1979)

I en liten öppen marknadsekonomi som Sverige med ständigt skiftande kon
junkturer och konkurrensförutsättningar är lönsamhet och sysselsättning na
turligt nog underkastade väldiga förändringar mellan branscher och företag.
Det gäller också mellan ägare och ägargrupper. I koncentrationsutredningen
1967 - som redovisade ägandeförhållandena 1963 - återfanns sålunda flera
familjer med (minst) begränsade minoritetsintressen och tusentals årsans
tällda än 1979; dit hörde 1963 t. ex. familjerna Wehtje, Kockum, Ericsson,
Åhlen och Bergengren , som sedan inte kunnat - eller velat - hävda sina ägar
intressen; deras intressen låg dock - med undantag för familjen Wehtje 
även 1963 under vår norm med 10 000 årsanställda.

Tabell 12 Förändring av vissa ägargruppers intressen i det privata näringslivet mellan
1963 och 1979 mätt med antalet anställda (i Sverige) i de företag där grupperna har
mer än 5% av rösterna.

Samtliga aktieinnehav

1963 1979 Förändring
%

Wallenberg 183900 220 SOO + 20%
Industrivärlden-SHB 78200 171 900 +120%
Custos 86600 78800 - 9%
Ax:son Johnson 20900 SI 300 +14S%
Asken 19400 36800 + 90%
Kinnevik 19 SOO 27900 + 43%
Bonnier 18900 23400 + 24%
Söderberg 13 100 17 WO + 31%
Broström 20300 11 200 4S%
Kempe S 100 6800 + 33%
Dunker 7800 S 900 - 24%
Edstrand 2 100 700 - 66%
Wehtje 21000 -100%
Kockum 8400 -100%
Ericsson 7900 -100%
Ählen 7 SOO - 100%
Bergengren S 600 -100%

Totalt anställda 444900 481 SOO + 8%

Andelar av:
Privata storföretag 69% 68%
Privat sektor 21% 22%
Årsanställda 16% 16%

* Agargruppen ingick 1963 men hade 1979 inte röstandelar över S% i något av de un
dersökta företagen.

Källa: SIND, 180, s 69.
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Men den stora förändringen i aktieägandet mellan 1963 och 1979 är inte
att några familjer fallit bort som storägare (en!. vår def.) och någon (Salen
gruppen) kommit till. Den är istället att det rena familjeägandet i så hög grad
kommit att kompletteras av s. k. institutionellt ägande, dvs. ägande genom
juridiska personer eller institutioner såsom rörelsedrivande bolag, invest
mentbolag, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar (ICA, KF, LRF), in
tresseorganisationer (LO) samt fonder av olika slag (t. ex. AP-fonden, SPP,
pensionsstiftelser i de stora affärsbankerna, aktiefonder). "De institutio
nella ägandegruppernas ökade betydelse framgår tydligt när de tidigare
(1963-R E) 17 största grupperna jämförs med de 17 grupper som var störst
1979. Investmentbolag och organisationer har ersatt många familjegrupper.
1979var förhållandet det omvända, 5 grupper var familjer och 12 var institu
tioner (SIND, 1980, s. 16)." Utvecklingen illustreras i nedanstående tablå.

Tablå l Ägandet för de 17 största grupperna 1979jämfört med ägandet för de 17största
grupperna 1963. Antal anställda.

Familjegrupper Institutioner och företagsgrupper

Anställda
Grupper med främst
helägda företag

Kapitalförvaltare med
främst minoritetsandelar

400000

300 000

200000

100 000

,------,
, I, I
l I
I I
I l
I I. ,

I

Omfattar:

År 1963

Wallenberg
Johnson
Bonnier
Söderberg
Broström
Kempe
Edstrand
Wehtje
Kockum
Ericsson
Åhlen
Bergengren

1979

Wallenberg
Johnson
Salen
Bonnier
Söderberg

1963

Asken
Dunker

1979

Konsument
koopera-
tionen
Lantbruks
koopera-
tionen
LO
Asken
ICA
Ahlsell-Euroc
Cementgjuteriet
Beijer

1963

Industri
vården
Custos
Kinnevik

1979

Industri
värden
AP-fonden
Custos
Praktiker
gruppen
Kinnevik

--------- Streckad andel visar den sysselsättning som omfattas av Konsument- och
Lantbrukskooperationen samt LO.

Källa: SIND. 1980, s 72, se även bil 10.



Rangordnar man istället de 17 största ägarna i de börs- och fondhandlar
noterade företagen med hänsyn till börsportföljens värde framträder bilden
av de institutionella ägarnas betydelse än klarare:

Tabell 13 De 17 största aktieägarna i börs- och fondhandlarnoterade företag
1979-12-3I.
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Ägare

Skandia"
Trygg-Hansa
SPP
Custos
Fj AP·fonden
Asea
Investor
Beijerinvest''
Providentia
Industrivärden
K & A Wallenbergs stiftelse
Sv Handelsbankens pensionsstiftelse
Kinnevik
Cardo
Protorp
Folksam
SAF

Summa 17 största

Kategori" Mkr

FS l 690
FS l 450
FS 1300
BI M 1110
St S 1044
BRM 886
131M 857
Bl M 816
Bl M 780
BI M 700
St S 584
St S SOO
131M 424
BlM 325
dM 3lO
FS 300
St S 300

13 376
(28<;; av börsvärdet)

a F Försäkringsbolag
B Börsnoterat
l Investmentbolag

R Rörelsedrivande bolag
St Stiftclse (ideell organisation el motsv)
M Mellanhandsägare
S Slutlig ägare

" Skandia är formellt två bolag, som här räknats samman
c lnkl innehav i börsnoterade dotterbolag
J Investmentbolag, börsnoterade fr o m !98l

Kiilla: SOU 1982:28, s 25.

Man kan räkna med att ca 60 procent av hela börsvärdet av aktier vid ut
gången av 1979 innehades av institutioner (ink!. aktiefonder), medan de
svenska hushållen svarade för 36 procent; återstående 4 procent låg i hän
derna på utländska ägare (SOU 1982:28, s. 71). Fyra år tidigare var hushål
lens andel hela 47 procent och på 1960-talet var den ännu högre.

Att hushållens andel av det totala börsvärdet minskat betyder inte att an
talet aktieägande hushåll minskat under 1960- och 1970-talen. Tvärtom pe
kar det mesta på att det ökat avsevärt även om det av olika skäl är svårt att
få fram exakta uppgifter på detta område.l? En uppfattning om storleksord
ningen ger Roland Spånts undersökning av förhållandena vid årsskiftet
1975/76: "Av landets ca 4,1 miljoner hushåll uppgav sig (då) 455000 hushåll
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äga aktier. .. " "Andelen (kurs, RE) aktieägande hushåll har ökat från ca 5
procent 1945 till ca 11 procent 1975." (SOU 1981:105, s. 66.)

För att få det totala antalet aktieägare får man lägga samman hushållen
(de fysiska personerna) och de institutionella ägarna (de juridiska perso
nerna). Det är klart att det antalsmåssigt är den förstnämnda kategorin som
är helt dominerande. Hur antalet ägare såg ut i de värdemässigt tolv största
börsbolagen 1977 redovisas i följande tabell.

Tabell 14 Börsvärde, antal ägare och antal anställda i de tolv största börsbolagen 1977.

Bolag Börsvärde Antal ägare Antal anst i
31/12 -77 1977 ca Sverige
Mkr 1975/76

Ericsson LM 2790 85000 28366
Electrolux I 975 39000 23693
Skand Ensk Banken l 975 60000 7241
Asea I 850 80000 31 500
Sandvik 1470 21 000 13303
Atlas Copco I 365 40000 6169
Svenska Handelsbanken 1360 89000 4978
Alfa-Laval 1200 27 000 6747
Sv Cellulosa AB l 180 40000 lO 853
Volvo 1060 127000 43649

Källa: SOV 1979:9, s 135.

3.3.1.3 Sammanfattning

Enligt vår norm utifrån konkurrensargumentet för "ekonomisk demokrati"
är en storaktieägare kritiskt stor när "en enskild, fysisk person äger aktier
motsvarande över 5 procent av hela aktiekapitalets röstvärde i (ett eller
flera) företag och de årsanställda där är fler än 10 0000 personer". I verklig
heten finns det också sådana storaktieägare; 1979 fanns det i Sverige 6 familje
ägargrupper med sådana iigarpositioner. (Antalet blir större om man låter
också vissa investmentbolag (t. ex. Kinnevik) representera rena familjein
tressen; samtidigt förekommer viss dubbelräkning av antalet årsanställda i
företag, där fler än en storägare har intressen, något som i vissa fall tenderar
att ge en överdriven föreställning om storaktieägarnas potentiella infly
tande.) Det finns uppenbarligen ett demokratiproblem utifrån vår valda
norm.

Ett återkommande drag i storaktieägarnas ägande är att de har stora in
tressen i de företagen där de har intressen. Några särskilda branschmässiga
eller geografiska mönster i ägarbilden har vi inte kunnat spåra.

Sedan början av 1960-talet har de stora familjeägargrupperna i allt större
utsträckning kommit att kompletteras av s. k. institutionella ägare (invest
mentbolag, försäkringsbolag etc.). Hur dessa kan relateras till vår norm för
"ekonomisk demokrati" utifrån konkurrensargumentet är svårt att säga. Vi
återkommer till den diskussionen i kap. 4.3.9. Där ges också en summering
av hela vår genomgång av "storägarfrågan" och den politiska demokratin.



3.4 Kooperativt och offentligt ägda företag

Hittills har våra undersökningar av dels personalägandet, dels "storägan
det" av aktier gällt förhållandena i tre kategorier av privatägda aktiebolag 
börsnoterade, icke-börsnoterade koncernmoderbolag och övriga s. k. fåper
sonägda bolag (med minst 50 årsanställda). Men alla aktiebolag är inte pri
vatägda: av de 4 110 aktiebolag (med minst 50 årsanställda) som registrerats
per 1980-12-31 var 3662 privatägda och följaktligen 448 icke-privatägda (se
tabell 1).

Av dessa var 96 aktiebolag kooperativt ägda'" och 335 offentligt ägda.'? I
detta avsnitt skall dessa bolagssfärer - för fullständighets skull - redovisas
och dessa ägarformer kort diskuteras utifrån vår norm för "ekonomisk de
mokrati".

3.4.1 De kooperativt ägda aktiebolagen

De kooperativt ägda aktiebolagen i centrala företagsregistret (CFR) är de
bolag som finns i koncernregistret (KCR) med en kooperativ organisation
som koncernmoder . Bolagen är grupperade i ägarkategorierna konsument
kooperativ resp. producentkooperativ.

3.4.1.1 Den konsumentkooperativa sidan-

Tabell 15 är en omredigerad variant av tabell 1. Den visar vilken förhållande
vis liten roll de aktiebolag, som ägs av konsumentkooperativa organisatio
ner, spelar inom aktiebolagssektorn i Sverige - och därmed inom företags
världen i stort; inom näringshuvudgrupperna (1), (2), (4) och (7) saknas helt
representanter för denna företags- och ägarkategori. De flesta enheterna
finns inom tillverkningsindustrin och varuhandeln, de största inom tillverk
ningsindustrin. Exempel på dessa är KF:s fabriker i Gustavsberg (näring 36)
och Gislaved (näring 35) med 2795 resp. 1 661 årsanställda 1980-12-31. De
allra flesta av de 40 aktiebolagen inom denna ägarkategori ägs av KF - som
är en ekonomisk förening och några av HSB:s Riksförbund - också en eko
nomisk förening.

3.4.1.2 - kompetensargumentet och konkurrensargumentet

Hur skall vi nu hantera de konsumentkooperativt ägda aktiebolagen utifrån
vår norm för "ekonomisk demokrati"? Vi kan omedelbart konstatera att de
anställda i dessa aktiebolag inte äger aktier i dem; i de allra flesta fall är det
fråga om 100-procentigt ägda dotterbolag. Även här avviker alltså verklighe
ten starkt från vår norm utifrån kompetensargumentet.

Konkurrensargumentet gäller aktieägande bland fysiska personer. Efter
som de här aktuella aktiebolagen ägs av ekonomiska föreningar (dvs. juri
diska personer), som i sin tur ägs av lokala konsumtionsföreningar etc. som
ägs av sina medlemmar, så aktualiseras inte storaktieägandets demokrati
problem i detta sammanhang.
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Tabell 15 Kooperativt ägda aktiebolag, kons koop (KA:k), samtliga aktiebolag (B)1 och totala antalet företag - (C)
efter näringshuvudgrupp och storleksklasser (;:' 50 anställda ..•)2 i Sverige, 1980-12-31.

Näring Storleksklass Storleksklass Storleksklass Stcrleksklass
50-99 100-199 200-499 500- Summa

(KA:k) (B) (C) (KA:k) (B) (C) (KA:k) (B) (C) (KA:k) (B) (C) (KA:k) (B) (C)

1 Jordbruk. skogsbruk, jakt och fiske 17 41 4 24 15 10 26 40
11 Jordbruk, jakt Il I 15
12 Skogsbruk 6 3 11
2 Brytning av mineraliska produkter 5 5 12 14

23 Malmbrytning l l 3
29 Annan brytning och utvinning 4 4 1 9
3 Tillverkningsindustri, därav 942 965 514 530 322 337 10 243 275 27 2021 2 107

31 Livsmedels-. dryckesvaru- och tobaks-
tillverkning 55 20 19 22 116

32 Textil-, beklädnads-, läder- och läder-
varutillverkning 72 58 26 8 164

33 Trävarutillverkning 186 57 37 8 2H8
34 Massa-, pappers- o grafisk prod. 88 68 64 39 259
35 Tillverkning av kemiska produkter 63 44 32 29 168
36 Jord- och stenvaruindustri 44 13 15 12 84
37 Jäm-. stål- och metallverk 18 8 11 23 60
38 Verkstadsindustri 401 237 117 101 856
39 Annan tillverkningsindustri 15 9 l l 26
4 EI-, gas- och värmeförsörjning 18 20 14 15 8 3 43 47

41 EI-. gas- och värmeverk 18 14 8 3 43
5 Byggnadsverksamhet 205 209 84 90 40 39 23 23 352 36

50 Byggnadsindustri 205 84 40 23 352
6 Varuhandel. därav 555 586 206 224 104 140 46 75 911 I 02.5

61 Partihandel och varuförmedling 294 123 72 28 517
62 Detaljhandel 201 65 25 12 303
63 Restaurang- och hotellrörelse 60 18 7 6 ~1

7 Samfärdsel, post- och telekommunik. 136 156 67 67 25 30 26 32 2.54 285
71 Samfärdsel 135 67 25 26 253
72 Post- och tele verk l 1
8 Bank- och försäkringsverksamhet. fas-

ughetsförvattn. 156 240 68 107 48 100 31 54 303 SOl
81 Banker och andra finansinstitut 11 3 5 8 27
82 Försäkringsinstitut och -agenrurer 2 2 2 l 7
83 Fastighetsförvaltning o förmedling

uppdragsgivare 143 63 41 22 269
9 Tjänsteverksamhet 93 267 40 139 36 152 19 312 18H 870

92 Renings- o renhållningsverk. städ-
ningsrörelse 27 50

93 Undervisning. forskning o sjukvård 16 28
94 Rekreationsverksamhet. kulturell ser-

viceverksamhet 16 10 38
95 Reparations-. tvätteri och annan servi-

ceverksamhet l 34 19 13 6 l 72
Summa 13 2127 2490 1002 1201 9 585 823 11 396 786 40 4 110 5300

I Inkl offentligt ägda aktiebolag, av konsument- eller producentkooperativ ägda aktiebolag samt privata aktiebolag utan s k formellt ägande (I ex ömsesidiga
försäkringsbolag).
2 En liknande redovisning av aktiebolagen m m med mindre än 50 anställda görs i bil. l.

Källa: Centrala företagsregistret. SCS. Örebro.

3.4.1.3 Den producentkooperativa sidan -

Även nedanstående tabell 16 är en omredigerad variant av tabell l. Den
visar att inte heller den grupp av aktiebolag som ägs av producentkoopera
tiva organisationer spelar någon större roll i den svenska ekonomin jämförd
med t ex de privatägda aktiebolagen; inom näringshuvudgrupperna (2), (4),
(7) och (9) saknas helt representanter för denna företags- och ägarkategori.
De flesta bolagen återfinns inom tillverkningsindustrin, varuhandeln och
byggnadsverksamheten; 8 av de 13 bolagen med över 500 årsanställda är
verksamma inom tillverkningsindustrin, varav 4 inom skogssektorn. Ett av
dessa är Klippans finpappersbruk (34) som 1980-12-31 ägdes av Södra Skogs
ägarna (ekon för). ) - Inom byggnadsverksamheten ägs flera av bolagen av
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Tabell 16 Kooperativt ägda aktiebolag, prod koop (KA:p), samtliga aktiebolag (B)1 och totala antalet företag (C)
efter näringshuvudgrupp och storleksklasser (;;;.50 anställda. .f i Sverige, 1980-12-31.

Näring Storleksklass Storleksklass Storleksklass Storleksklass
50-99 100-199 200-499 500- Summa

(KA:p) (B) (C) (KA:p) (B) (C) (KA:p) (B) (C) (KA:p) (B) (C) (KA:p) (B) (e)

l Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 17 41 4 24 15 10 26 40
11 Jordbruk, jakt 11 l 15
12 Skogsbruk 6 3 11
2 Brytning av mineraliska produkter 5 5 12 14

23 Malmbrytoing l I 3
29 Annan brytning och utvinning 4 4 I 9

3 Tillverkningsindustri, därav 9 942 965 514 530 6 322 337 243 275 29 2021 2 107
31 Livsmedels-, dryckesvara- och tobaks-

tillverkning 55 20 19 22 13 116
32 Textil-, beklädnads-, läder- och läder-

varutillverkning 72 58 26 8 164
33 Trävarutillverkning 186 57 37 8 288
34 Massa-. pappers- o grafisk prod. 88 68 64 39 259
35 Tillverkning av kemiska produkter 63 44 32 29 168
36 Jord- och stenvaruindustri 44 13 15 12 R4
37 Jäm-, stål- och metallverk 18 8 11 23 60
38 Verkstadsindustri 401 237 117 101 856
39 Annan tillverkningsindustri 15 9 I l 26
4 EI-, gas- och värmeförsörjning 18 20 14 15 8 3 43 47

41 EI-, gas- och värmeverk 18 14 8 3 -43
5 Byggnadsverksamhet 205 209 84 90 40 39 23 23 8 351 36

50 Byggnadsindustri 205 84 40 23 8 352
6 Varuhandel , därav 555 586 206 224 104 140 46 75 13 911 t 025

61 Partihandel och varuförmedling 294 123 72 28 10 517
62 Detaljhandel 201 65 25 12 2 303
63 Restaurang- och hotellrörelse 60 18 7 6 l 91

7 Samfärdsel. post- och telekorumunik. 136 156 67 67 25 30 26 32 254 285
71 Samfärdsel 135 67 25 26 25~

72 Post- och televerk l
8 Bank- och försäkringsverksamhet.

fastighetsförvaltn. 156 240 68 107 48 100 31 54 )0) 501
81 Banker och andra finansinstitut 11 3 5 8 27
82 Försäkringsinstitut och -agenturer 2 2 2 I 7
83 Fastighetsförvaltning o förmedling

uppdragsgivare 143 63 41 22 2h9
9 Tjänsteverksamhet 93 267 40 139 36 152 19 312 lR8 870

92 Renings- o renhållningsverk. städ-
ningsrörelse 27 50

93 Undervisning. forskning o sjukvård 16 28
94 Rekreationsverksamhet. kullurell ser-

viceverksamhet 16 10 38
95 Reparations-, tvätteri och annan ser-

viceverksamhet 34 19 13 6 72
Summa 17 2127 2490 16 1002 1201 JO 585 823 13 396 786 56 4110 5300

I Inkl offentligt ägda aktiebolag, av konsument- eUer producentkooperativ ägda aktiebolag samt privata aktiebolag utan s k formellt ägande (t ex ömsesidiga
försäkringsbolag) .
2 En liknande redovisning av aktiebolagen ffi ffi med mindre än 50 anställda görs i bil. I.

Källa: Centrala företagsregistret. SCB. Örebro.

BPA Byggnadsproduktion, som vid denna tid kan betraktas som ett produ
centkooperativ, fastän det är konstituerat som ett aktiebolag.

3.4.1.4 - kompetensargumentet och konkurrensargumentet

Inte heller bland de aktiebolag, som ägs av producentkooperativa organisa
tioner, förekommer det att personalen äger aktier. Verkligheten avviker
alltså även här från vår norm utifrån kompetensargumentet.

Vad beträffar vår norm utifrån konkurrensargumentet så gäller samma
principiella synpunkter här som under 3.4.1.2 tidigare: eftersom ägaren här
är en ekonomisk förening (i de flesta fall) så aktualiseras inte frågan.
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3.4.1.5 Övriga kooperativt ägda förtag

I de båda närmast föregående tabellerna har vi alltså redovisat aktiebolag
med mer än 50 årsanställda, som "koncemags" av konsument - resp pro du
centkooperativa organisationer. I verkligheten kan det naturligtvis också
finnas aktiebolag som i minoritetsdelar (men totalt till över hälften) ägs av
flera liknande organisationer. Problemet är att CFR inte kan separatredo
visa dessa bolag. De återfinns i grupp 9 Fåpersoriägda företag och måste
identifieras ett och ett. Det har vi också i viss utsträckning gjort i avsnitt
3.2.2.2.

Några nya problem för vår normjämförelse innebär dock detta inte. Vad
som nyss sagts om tillämpligheten av kompetens - resp konkurrensargumen
ten gäller även för dessa fall.

En tredje grupp av kooperativ är de s k arbetskooperativen, vari minst
hälften av de anställda äger minst hälften av aktiekapitalet. Om ett arbetsko
operativ äger ett annat aktiebolag helt eller till minst hälften gäller samma
principiella synpunkter som ovan för de andra typerna av kooperativt
ägande. En helt annan fråga är hur kompetens- och konkurrensargumenten
passar in på arbetskooperativet självt. Vi hänvisar också till avsnitt 3.2.:U
Personalägda företag.

3.4.2 De offentligt ägda aktiebolagen

Återstår - bland aktiebolagen - de offentligt ägda, som lämpligen (och i
CFR) grupperas i statligt och kommunalt ägda aktiebolag. Därmecl blir hela
mängden aktiebolag täckt. Men vi måste påminna om att den offentliga sek
torn - dvs resursallokering via andra kanaler än marknader - ännu inte intro
ducerats i vår studie, vare sig i det inledande "analyskapitlet" eller i det föl
jande "demokratikapitlet". Det finns därför inget färdigt perspektiv, i vilket
den nedan presenterade bilden kan sättas in. I det följande kommer dock
tillämpningen av såväl kompetensargumentet som konkurrensargumentet
på den offentliga sektorns aktiebolag att kort kommenteras.

3.4.2.1 De statligt ägda aktiebolagen

Av de 335 offentligt ägda aktiebolagen är 213, dvs ca 2/3, statligt ägda:
Statistiken visar klart vilken begränsad roll de statligt ägda aktiebolagen

spelar i Sveriges ekonomi. Antalet statligt ägda bolag motsvarade vid års
skiftet 1980/81 endast 6 procent av antalet enskilt ägda aktiebolag. som i sin
tur utgjorde ca 90 procent av alla aktiebolag, som i sin tur utgjorde ca 80
procent av samtliga registrerade företag 1980-12-31 (med minst SO årsans
tällda). Till dessa statliga aktiebolag måste man dock också lägga de ca 540
företag, som vid samma tidpunkt drevs såsom offentliga myndigheter (inkl
kommunala myndigheter), för att få en rättvisande bild av de offentliga före
tagen.

Inte mindre än 123 av de 213 statligt ägda aktiebolagen arbetar med va
ruproduktion av olika slag (näringsgrupp l-S); 107 av dessa 123 företag finns
inom verkstadsindustrin, bland dem t ex Götaverken. Karlskronavarvet.
Finnboda Varf som alla ingår i koncernmodern Svenska varv AB:s ägarsfär.
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Tabell 17 Offentligt ägda aktiebolag, statliga (OA:s), samtliga aktiebolag (B)1 och totala antalet företag (C) efter nä
ringshuvudgrupp och storleksklasser (;;,50 anställda ...)2 i Sverige, 1980-12-31.

Näring Storleksklass
50-99

Storleksklass
100-199

Storleksklass
200-499

Srorleksklass
500- Summa

(OA:,) (B) (C) (OA:,) (B) (C) (OA:,) (B) (C) (OA:s) (B) (C) (OA:s) (B) (e)

1 Jordbruk, skogsbruk. jakt och fiske
11 Jordbruk. jakt
12 Skogsbruk
2 Brytning av mineraliska produkter

23 Malmbrytning
29 Annan brytning och utvinning
3 Tillverkningsindustri, därav

31 livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks
tillverkning

32 Textil-, beklädnads-. läder- och läder-
varutillverkning

33 Trävarutillverkning
34 Massa-, pappers- o grafisk prod.
35 Tillverkning av kemiska produkter
36 Jord- och stertvaruindustri
37 Järn-. stål- och metallverk
38 Verkstadsindustri
39 Annan tillverkningsindustri
4 EI-, ses- och värmeförsörjning

41 El-. gas- och värmeverk
5 Byggnadsverksamhet

50 Byggnadsindustri
6 Varubandel, därav

61 Partihandel och varuförmedling
62 Detaljhandel
63 Restaurang- och hotellrörelse
7 Samfärdsel, post- och telekommunik.

71 Samfärdsel
72 Post- och televerk
8 Bank- och försäkringsverksamhet.

fastighetsförvaltn.
81 Banker och andra finansinstitut
82 Försäkringsinstitut och -agenturer
83 Fastighetsförvaltning o förmedling

uppdragsgivare
9 Tjänsteverksamhet

92 Renings- o renhållningsverk, städ
ningsrörelse

93 Undervisning. forskning o sjukvård
94 Rekreationsverksamhet. kulturell ser

viceverksambet
95 Reparations-, tvätteri och annan ser

viceverksamhet
Summa

17 41
11
6
5
1
4

25 942 965

55

72
186
88
63
44
18

401
15

I 18 20
1 18
3 205 209
3 205

19 555 586
14 294
3 201
2 60
8 136 156
8 135

1

10 156 240
1 11

2

143
93 267

27
16

16

34
70 2 127 2490

4 24
I
3

2 5
1 1
1 4

24 514 530

20

58
57
68
44
13
8

11 237
9

14 15
14
84 90
84

206 224
123
65
18
67 67
67

68 107
3
2

63
40 139

19
49 1 002 1 201

15

I
28 322 337

19

26
37
64
32
15

l 11
11 117

I
8
8

40 39
40

104 140
72
25

7
25 30
25

48 100
5
2

41
36 152

10

13
43 585 823

10

30 243 275

22

2 8
I 8
6 39
2 29
I 12
I 23

14 101
l
3
3

2 23 23
2 23
5 46 75
I 28
2 12
2 6
6 26 32
6 26

31 54
8
I

22
19 312

6
51 396 786

26 40
15

1 11
4 12 14
3 3
I 9

107 2021 2 107

116

II 164
19 288
9 259

17 168
2 84
2 60

43 856
26

4 43 47
4 43
7 352 36
7 352

35 91 I I (le5
24 517
6 303
5 91

21 254 285
21 253

I

24 303 501
2 27

22 269
10 188 870

50
28

38

72
213 41](1 5 ]IXI

J lnkl offentligt ägda aktiebolag, av konsument- eller producentkooperativ ägda aktiebolag samt privata aktiebolag utan s k fonnelIt ägande (t ex ömsesidiga
försäkringsbolag).
"2En liknande redovisning av aktiebolagen m ro med mindre än 50 anställda görs i bil.

Källa: Centrala företagsregistret. SCB. Örebro.

Andra stora statliga tillverkningsföretag finns i Statsföretagsgruppen med
bl a Eiserbolagen (textil), Kabi-vitrum (läkemedel), LKAB, Rockwool (iso
lermaterial) och ASSI (skogsindustri) samt Domänföretagen (skogsin
dustri). Inom tjänsteproduktionen finns staten representerad genom GDG
(biltrafik), ASG och ABA (flyg) samt PK-banken.

3.4.2.2 - kompetensargumentet och konkurrensargumentet

I de statligt ägda företagen är staten vanligtvis den enda ägaren och de an
ställda utan aktier. I princip kan man väl tänka sig staten som majoritets
ägare i ett aktiebolag med en minoritet av aktierna placerade hos enskilda
juridiska och fysiska personer, bland dem de anställda. I praktiken har det
inte blivit så, vilket kan ha att göra med hur statsmakterna från början fick
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rollen som ägare - det kan ha gällt sysselsättningspolitiska hänsyn, önskemål
om en kapitalkrävande rekonstruktion t ex. Men det kan också finnas andra,
mer speciella argument för att just staten driver viss affärsverksamhet (risk
aspekter - kärnkraftproduktion, samordningsfördelar - trafik, stordriftsför
delar - telekommunikation etc).

Vi konstaterar att verkligheten i de statligt ägda aktiebolagen avviker
kraftigt från vår norm för "ekonomisk demokrati" utifrån kompetensargu
mentet: något personalägande av aktier förekommer kanppast. I de flesta fall
är detta en naturligt konsekvens av de motiv som från början legat bakom
bildandet - eller övertagandet - av dessa bolag. Men på lång sikt finns det
inget särskilt ekonomiskt argument för att statsmakterna skall driva "ordi
när", konkurrensutsatt affärsverksamhet på andra kapitalförsörjningsvill
kor än de privatägda aktiebolagen. I den mån enskilda ägarintressen då
släpps in i de statliga bolagen och en aktiekurs bildas kommer kompetensar
gumentet för personalägande av aktier åter att gälla.

Vår norm för "ekonomisk demokrati" utifrån konkurrensargumentet äger
inte tillämpning på de statligt ägda aktiebolagen. Eftersom ingen enskild ak
tieägare finns med här, kan han - eller hon - definitionsmässigt inte utnyttja
sin ägarställning till att spela en större roll i den politiska processen än andra.
I denna dimension är konkurrensargumentet för "ekonomisk demokrati" i
princip ett argument för förstatligande av alla aktiebolag - då elimineras ju
risken för "storägare" helt. Men detta står i strid med kompetensargumen
tets krav på personalaktieägande och en adekvat aktiekursbildning och öns
kemålet om en effektivt fungerande riskkapitalmarknad.

I en värld där alla aktiebolag är förstatligade blir ett huvudproblem istället
att övervaka effektiviteten på grund av de höga transaktionskostnaderna för
övervakning via det politiska systemet - i det då långt mer centraliserade
samordningssystemet; ett annat blir att säkerställa att de ledande administra
törerna inte utnyttjar sin ställning i detta system på ett sådant sätt att den
politiska demokratin skadas - här dyker alltså problemet bakom konkurrens
argumentet upp i ny gestalt.

3.4.2.3 De kommunalt ägda aktiebolagen

Av de 335 offentligt ägda aktiebolagen med minst 50 årsanställda är alltså
122 kommunalt ägda:

Av de 122 kommunalt ägda aktiebolagen var 1980-12-31 inte fler än 3
verksamma inom tillverkningsindustrin - en slående skillnad gentemot för
hållandena inom den statliga bolagssektorn. Tre andra verksamhetsområden
dominerar på den kommunala sidan: inom samfärdseln finns 28, inom fastig
hetsförvaltning 43 och inom el-, gas- och värmeförsörjning 21 av de totalt
122 bolagen. Exempel på några företag inom dessa områden är Malmö Fri
hamns AB, Svenska Bostäder AB resp Sydkraft AB; betr Sydkraft, se även
not 3:6.

3.4.2.4 - kompetensargumentet och konkurrensargumentet

Vad som ovan anförts om dessa arguments tillämplighet på de statligt ägda
aktiebolagen gäller mutatis mutandis även de kommunalt ägda bolagen. Om
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Tabell 18 Offentligt ägda aktiebolag, kommunala (OA:k), samtliga aktiebolag (B)I och totala antalet företag (e)
efter näringshuvudgrupp och storleksklasser (;;>50 anställda. .)2 i Sverige, 1980-12-31.

Näring Storleksklass Storleksklass Storleksklass Storleksklass
SO-99 100-199 200-499 500- Summa

(OA:k) (B) (C) (OA:k) (B) (C) (OA:k) (B) (C) (OA:k) (B) (C) (OA:k) (Bl (C)

1 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 17 41 4 24 15 10 26 40
11 Jordbruk. jakt Il l 15
12 Skogsbruk 6 3 11
2 Brytning av mineraliska produkter 5 5 12 14

13 Malmbrytning l l 3
29 Annan brytning och utvinning 4 4 l 9

3 Tillverkningsindustri, därav 942 965 514 530 322 337 243 275 2021 2 107
31 Livsmedels-. dryckesvaru- och tobaks-

tillverkning 55 20 19 22 116
32 Textil-, beklädnads-, läder- och läder-

varutillverkning 72 58 26 8 164
33 Trävarutillverkning 186 57 37 8 288
34 Massa-, pappers- o grafisk prod. 88 68 64 39 259
35 Tillverkning av kemiska produkter 63 44 32 29 168
36 Jord- och stenvaruindustri 44 13 15 12 84
37 Jäm-, stål- och metallverk 18 8 11 23 60
38 Verkstadsindustri 401 237 117 101 856
39 Annan tillverkningsindustri 15 9 l l 26

4 El-, gas- och värmeförsörjning 10 18 20 14 15 8 3 21 43 47
41 EI~, gas- och värmeverk 10 18 14 8 3 21 43

5 Byggnadsverksamhet l 205 209 84 90 40 39 23 23 l 352 36
50 Byggnadsindustri l 205 84 40 23 l 352

6 Yaruhandel. därav 4 555 586 206 224 104 140 46 75 5 911 I 025
61 Partihandel och varuförmedling 294 123 72 28 l 517
62 Detaljhandel 201 65 25 12 303
63 Restaurang- och hotellrörelse 4 60 18 7 6 4 91

7 Samfärdsel. post- och telekommunik. 9 136 156 67 67 25 30 26 32 28 254 2S5
71 Samfärdsel 9 135 67 25 26 28 253
72 Post- och televerk l l
8 Bank- och försäkringsverksamhet.

fastighetsförvaltn. 21 156 240 68 107 48 JOO 31 54 43 303 501
81 Banker och andra finansinstitut Il 3 5 8 27
82 Försäkringsinstitut och -agenturer 2 2 2 1 7
83 Fastighetsförvaltning o förmedling

uppdragsgivare 21 143 63 41 22 43 269
9 Tjänsteverksamhet JJ 93 267 40 139 36 152 19 .112 19 188 1070

92 Renings- o renhållningsverk, städ-
ningsrörelse 27 50

93 Undervisning, forskning o sjukvård 16 28
94 Rekreationsverksamhet. kulturell ser-

viceverksamhet 16 10 38
95 Reparations-, tvätteri och annan ser-

viceverksamhet l 34 19 3 13 6 4 72
Summa 56 2127 2490 29 1002 1201 26 585 823 JJ 396 786 122 4 110 531Kl

1 Inkl offentligt ägda aktiebolag, av konsument- eller producentkooperativ ägda aktiebolag samt privata aktiebolag utan S k formellt ägande (t ex ömsesidiga
försäkringsbolag).
2 En liknande redovisning av aktiebolagen m m med mindre än 50 anställda görs i bil. l.

Källa. Centrala företagsregistret. SCB, Örebro.

det finns särskilda skäl varför det kommunala bolaget ej drivs i enskild regi
aktualiseras aldrig kompetensargumentet för personalägande av aktier; före-
ligger inte sådana skäl aktualiseras däremot argumentet. Vi kan konstatera
att det i princip inte förekommer något personalägande av aktier i kommu-
nalägda aktiebolag.

Konkurrensargumentet för "ekonomisk demokrati" aktualiseras icke i
samband med de kommunalägda bolagen just därför att de inte till någon del
ägs av fysiska personer.

3.5 Andra företag än aktiebolag

Hittills har vårt intresse för personalägande och "storägande" av aktier ute
slutande inriktats på aktiebolagen - naturligt nog eftersom det bara är i dessa
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som aktier kan innehas, och någon närliggande företagsform inte finns. För
fullständighets skull skall vi dock kortfattat redovisa förekomsten av några
andra företagsformer i Sverige och diskutera om och hur kompetensargu
mentet och konkurrensargumentet kan tillämpas på dessa. Liksom ovan gäl
ler redovisningen förhållandena vid årsskiftet 1980/81. Även här koncen
trerar vi oss till företag med minst 50 årsanställda; i bilaga 11 ges dock en
statistisk redovisning av samtliga företag fördelade på storleksklass och juri
disk form.

3.5.1 Den statistiska bilden

Om vi undantar de företag som drivs i form av stiftelser, offentliga myndig
heter eller i andra icke-specificerade former så är det inte mer än 3'1.9 av
5 300 företag som inte drivs i aktiebolagets form:

Tabell 19 Antal företag i Sverige med minst 50 årsanställda fördelade på juridisk form och storleksklass 19l!O-12·31.
-_._----~.~~,_..~---

Storleksklass Juridisk form
- Sysselsatta ._-~---

Fysisk Enkelt Handels- Aktie- Ekonom. Id. fören. StiftL OffentL Annan
person bolag bolag bolag fören. samt'. f. myndigh. J-form
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (R) (9)

50-99 15 5 31 2 129 62 9 25 61 153 249(J
100-199 1 1 14 994 51 lO 14 S l 65 ! 20!
200-499 1 2 7 5R5 56 4 14 115 3'1 R23

500- O O 4 393 44 2 lR 314 II 7R6
Totalt 17 8 56 4101 213 25 71 541 2hH 5300

._-------

Källa: SCH, Centrala företagsregistret.

Den största kategorien bland våra valda icke-aktiebolag är de ekonomiska
föreningarna, som 1980-12-31 var över 200; 44 av dem hade fler än 500 års
anställda, bland dem de flesta regionala konsumentföreningarna (Konsum
Jämtland, Konsumentföreningen Västernorrland m fl), men även flera slak
terier (Farrnek , Skanek m fl) och några skogsindustrier (Vänerskog ek för,
Södra Skogsägarna m fl). Bland de mindre «500 årsanställda) ekonomiska
föreningarna spelar mejeriföreningar och virkesmätningsföreningar en vik
tig roll.

Den näst största kategorien är handelsbolagen. Till de största hör HB
Svenska Dagbladet, Engvall o Co i Gävle (livsmedel) och Elof Hansson i
Göteborg (handel). I övrigt finns handelsbolagen främst inom tillverknings
industrin, men även inom byggnadsverksamhet, varuhandel och transport
väsen, dvs inom flertalet näringshuvudgrupper.

De ideella föreningarna ägnar sig nästan samtliga åt tjänsteproducerande
verksamhet. De två största är Frälsningsarmen och Kommunförbundet. Här
finns även bildningsförbund och någon folkhögskola.

Enkla bolag är t ex Bankgirocentralen och ett fåtal byggkonsortier och
fastighetsserviceföretag.

De få företag som drivs med fysiska personer som huvudmän är mestadels
tjänsteproducerande. Det största återfinns inom samfärdsel.



3.5.2 Kompetensargument

En avgörande egenskap hos aktien som utgångspunkt för vårt kompetensar
gument är dess informationsinnehåll som ges ett samlat, för alla synligt ut
tryck i dess marknadsvärde. Genom att följa förändringarna i detta kapital
värde kan de anställda bl a fortlöpande bilda sig en uppfattning om "mark
naden" bedömer företagens framtid.

Gemensamt för andelsbevisen i alla de företagsformer som här redovisats
är just att de inte ger något sådant kapitaliserat uttryck för företagets aktuella
värde (och förväntade framtid). Kompetensargumentet är därför inte till
lämpligt på dem. Samtidigt kan det sägas att medlemmarna i de ekonomiska
föreningarna - konsumenter och leverantörer - har ett annat underlag för
sina bedömningar genom förändringarna i återbäring (och priser vid inköp
resp leverans). Men jämförelsen med vårt kompetensargument haltar likväl
- det handlar ju om de anställdas situation i deras "eget" företag.

3.5.3 Konkurrensargumentet

I den mån storägare av företag kan få ett avgörande inflytande över beslut
som berör 10 OOD-tals anställda - och därmed också få ett onormalt infly
tande i den politiska processen - spelar det naturligtvis ingen principiell roll
denna position uppnås via just aktier eller andra slags andelsbevis. Vi kan
dock konstatera att varken t ex handelsbolagen eller de enkla bolagen, är av
den storleken och det antalet att någon "kritisk storägare" skulle kunna fin
nas bland dessa. På de ekonomiska och ideella föreningarna äger konkur
rensargumentet uppenbarligen inte tillämplighet. Vi har haft goda skäl att
koncentrera oss på aktiebolagen också när det gäller verkligheten ställd mot
normen enligt konkurrensargumentet.
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"Att kritisera ojämlikheten och önska jämlikhet är
därför inte, som det ibland påstås, att hänge sig åt
någon romantisk illusion att alla människor är lika ut
rustade och begåvade. Det är att hävda att männi
skors naturliga förutsättningar visserligen är i grunden
olika, men att kännetecknet på ett civiliserat sam
hälle är att det strävar efter att undanröja sådana olik
heter som har sitt ursprung inte i individuella skill
nader utan i samhällets egen organisatoriska uppbygg
nad. Det är också att hävda, att dessa individuella
skillnader, som utgör en samhällelig energikälla, har
större chanser att mogna och komma till uttryck om
dessa "organisatoriska" olikheter så långt det är prak
tiskt möjligt undanröjs."

(Tawney, R.H. Equality, 1975 (1931),
s. 57 - övers. RE)
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4. Verkligheten förklarad - kring
personalägande och "storägande" av
aktier i Sverige

Vår undersökning av persona/ägandet av aktier i svenska aktiebolag med
minst SO årsanställda vid årsskiftet 1980/1981 har visat en ringa förekomst av
sådant ägande. Med det menas här ringa i förhållande till en norm för
"ekonomisk demokrati" utifrån kompetensargumentet som tidigare presen
terats: normen angav ett 3-procentigt aktieinnehav bland de anställda som ett
intressant minimum. I verkligheten nådde man dit bara i några få bolag.

I detta kapitel blir vår uppgift att försöka förklara varför det har blivit så:
vad är det för faktorer som verkat för ett personalägande av aktier av någon
betydelse i svenska aktiebolag - och vad är det för krafter som verkat mot en
sådan utveckling? För att belysa svaren till dessa frågor anknyter vi dels till
den teorimodell av företagen som utvecklades i kap. 1 (avsnitten 4.1 och 4.2),
dels till den svenska verkligheten - historiskt och idag (avsnitt 4.3).

Det har blivit en rätt diger genomgång, den historiska. En förklaring till
det har varit vår vilja att inte begränsa den till en ren beskrivning av vad som
faktiskt har hänt. Särskilt mot slutet av framställningen, säg från 1970-talets
början, har vi också tillåtit oss att diskutera vad som kunde eller borde ha
hänt med utvecklingen av personalaktieägandet om bara vissa argument
hade varit tillgängliga för vissa aktörer i systemet, främst de fackliga
organisationerna.

Teorimodellen gestaltade väsentligen ett spel, vari människor samorgani
serade sig i företag, som påminde om aktiebolaget, med en hierarkisk typ av
intern organisation. Några skillnader i inkomst, utbildningsnivå, förmögen
het etc mellan människorna förutsattes inte. Någon arbets/öshetförekom inte
i modellen, utan alla fick i princip det arbete de ville ha till rådande
jämviktslöner' ; också på varu- och kapitalmarknaderna rådde jämvikt.
Därutöver tänkte vi oss också att - i denna modellvärld .- arbetsinnehållet
(befattningsbeskrivningar, arbetsmiljö, förkovringsmöjligheter etc) i varje
arbete i princip stod i samklang med den anställdes önskemål- annars hade
han/hon inte valt just det arbetet. Eftersom allt på detta sätt var ordnat till det
bästa i denna modellvärld fanns det föga anledning för medborgarna att 
utöver vad som motiverades av den rena marknadslösningen - försöka
påverka och förändra villkoren för ekonomisk verksamhet genom den
politiska processen; det fanns ingen offentlig sektor med ett skattesystem. Av
samma skäl fanns det inte heller några organisationer, som skulle verka för de
anställdas eller kapitalinnehavarnas (företagsägarnas) eller andra katego
riers intressen. Slutligen tänkte vi oss att vår modellekonomi var sluten, dvs
inte hade någon utrikeshandel eller annat ekonomiskt utbyte med omvärlden.
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Allra först överger vi nu antagandet att ekonomin är sluten och diskuterar
hur en internationalisering skulle kunna tänkas påverka förutsättningarna
för personalägande av aktier bI.a. genom att osäkerheten i ekonomin ändrar
karaktär. I nästa steg låter vi risken för arbetslöshet bli en realitet och
diskuterar hur det kan tänkas påverka förutsättningarna för personalägande
av aktier osv.

Efter denna modellanpassning utifrån vår "personalägarfråga" blir alltså
nästa steg att undersöka vad som historiskt faktiskt inträffat i den svenska
ekonomin av betydelse för frågan, säg, från mitten av 1800-talet. Vi kommer
därvid hela tiden att knyta an till den bakomliggande teori vi introducerat. En
nyckelföreteelse kommer att vara den tänkta "förändringsefterfrågan" som
utgått ifrån de breda arbetargrupperna.

Ansatsen när det gäller att analysera resultaten av vår undersökning
utifrån konkurrensargumentet är i princip densamma: med den valda,
oproblematiska teorimodellen som startpunkt har vi att försöka förklara
varför vi i Sverige har fått den koncentration av aktieägandet bland fysiska
personer vi nu har. Självfallet kan vi inte ge något klart "svar" på denna
mycket stora fråga. Men själva frågan ger oss anledning att ta upp ett antal
aspekter både på teorin och den historiska, ekonomiska utvecklingen, vilket,
förhoppningsvis, kan ge oss någon ny insikt om sambanden mellan det viktiga
men svåråtkomliga fenomenet aktieägandekoncentration och den politiska
demokratin.

4.1. Personalägande av aktier i en modifierad modellvärld

Vårt försök att förklara avvikelserna mellan personalägandet av aktier i den
svenska verkligheten och personalägandet enligt vår norm för "ekonomisk
demokrati" sker alltså i två steg. I ett första steg undersöker vi hur
aktieägandets förutsättningar allmänt sett förändras när vår ekonomiska
utgångsmodell modifieras i olika avseenden. I ett andra steg förs analysen
sedan över i verkliga förhållanden; en viktig "korrigering" av teorimodellens
förutsättningar blir småningom beskrivningen av inkomst- och förmögen
hetsfördelningen - och aktie ägandets fördelning på personer - i Sverige
tidigare under 1900-talet.

4.1.1. Basmodellen i sammanfattning

Teorimodellen från kap 1 avbildar alltså en värld karakteriserad av osäker
het, där människor med i stort sett likvärdig "inkomstförmåga" och
förmögenhetsställning organiserat sig i företag av olika storlek. De allra
flesta företag - särskilt de större - har karaktären av aktiebolag, men även
andra företagsformer av typen handelsbolag eller ekonomiska föreningar
kan tänkas förekomma i viss utsträckning. Alla företag och hushållsmedlem
mar uppträder på konkurrensmarknader , som hela tiden befinner sig i
jämvikt. Inga enskilda aktörer kan själva påverka pris- och lönebildning eller



ränte- och kurssättning på olika marknader. Ett företag är ett företag, vars
ledning strävar efter största möjliga vinst, vilket samtidigt antas innebära
högsta möjliga värde på företaget "i aktieägarnas hand". Ekonomin tänkes
sluten mot omvärlden.

Vilka blir då aktieägare i denna värld') Och i vilka företag kommer aktierna
att ägas -- i det företag där man arbetar eller i andra företag? Vi håller ännu
fast vid den tidigare förutsättningen att inkomsterna är jämnt fördelade.

Från första kapitlet har vi att en aktie är ett slags fordringsbevis (i princip
en vara, vilken som helst, bestämd inom modellen), vars avkastning - i form
av förväntad utdelning och värdeförändring - skall motsvara vanlig bankrän
ta plus, säg, 3 procents riskersauning, Den som väljer att köpa och inneha
aktier måste uppenbarligen vara beredd att bära risk, om ersättning utgår. Vi
förutsätter visserligen att de flesta människor i princip är ovilliga att bära
risker om samma värde kan fås utan spel eller risktagande - s.k. riskaversion
föreligger (se not 1:18). Men riskaversionen är olika stark hos olika
människor och hos somliga tillräckligt svag för att de skall finna det intressant
att bära risk mot viss ersättning; hur stor den ersättningen blir bestäms inom
marknadssystemet på "marknaden för risk". Vilken riskaversion olika
individer har i modellen - och därmed vilka som kommer att uppträda på
Lex. aktiemarknaden - bestäms utanför modellen; det är väsentligen ett
psykologiskt fenomen. r brist på annan kunskap får vi tänka oss att
riskaversionen är normalfordelad' bland människorna i basmodellen. Några
särskilda yttre kännemärken finns inte på dem som i denna värld blir och inte
blir aktieägare på denna grund. Vi kan bara allmänt konstatera att ju lägre
riskaversion en person har, desto mer sannolikt är det att han - eller hon- vid
en viss given riskersättning blir innehavare av aktier.

Nästa fråga gäller vilka företags aktier olika människor i så fall kommer att
inneha. Här kan vi säga att givet den personliga riskaversionen och den
förväntade riskersättningen så kommer människor att tendera att skaffa sig
aktier i de företag (och branscher) om vilkas framtid (och historia) de
uppfattar sig som minst okunniga; ett sätt att tolka sådan kunskap är
nämligen att se den som något som reducerar det upplevda riskbärandet.

Det skulle betyda att i det hypotetiska specialfall då riskersättningen
uppfattades som lika god i alla aktiebolag, så skulle det finnas anledning för
en anställd att satsa på att äga aktier i det bolag där han - eller hon -- arbetar.
Man skulle också kunna tänka sig att incitamenten till detta vore större för en
person i företagsledningen än för andra anställda på grund av hans - eller
hennes - större överblick över företaget.

rpraktiken är dock detta inget särskilt sannolikt fall. Också den förväntade
riskersättningen (eller avkastningen) får antas normalfördelad mellan bola
gen och sannolikheten lika stor att det egna företaget ligger på den undre
halvan av fördelningen som att det ligger på den övre. r själva verket är det
förenat med betydande kostnader för den blivande aktieinnehavaren att
överhuvud bilda sig en uppfattning om hur den förväntade avkastningen på
en placering i det egna företaget förhåller sig till den förväntade avkastningen
på placeringen i andra företag. I denna situation av osäkerhet finns det ingen
särskild anledning för den anställde att tro på en högre kapitalavkastning i det
egna företaget än i något annat slumpmässigt valt aktiebolag.

I själva verket finns det ett speciellt skäl varför den anställde bör vara
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särskilt fundersam inför aktieinnehav i sitt eget företag. Skälet är att den
anställde då kommer att befinna sig i två "riskförhållanden" till företaget
samtidigt - dels som löntagare, dels som aktieinnehavare. Om företagets
intäkter skulle minska så skulle detta få återverkningar både på lönen och
avkastningen på aktierna. Man talar därför om "den dubbla risken", när den
anställde äger aktier i sitt företag. Det förhållandet att den anställde uppbär
lön i ett företag, där han - eller hon - innehar aktier påverkar inte i sig
förutsättningarna för avkastningen på dessa aktier. Men det förhållandet att
en och samma person gjort avkastningen på två tillgångar - sin arbetsinsats
och ett penningkapital - beroende av samma faktorer kan innebära ett
risktagande som - totalt sett - inte står i acceptabel proportion till
riskersättningen. Den anpassning detta motiverar sker naturligen enklast
genom att penningkapitalet omplaceras till aktier i andra företag.

Sammanfattningsvis - i basmodellen är alla potentiella aktieinnehavare i
alla bolag, även om det finns vissa "kunskapsargument" för aktieinnehav i
det egna företaget bland anställda, särskilt i ledande ställning. Samtidigt
finns det dock väl så starka "riskargument" mot aktieägande bland de
anställda i det egna bolaget.

Frågan i vilken utsträckning ett personalägande av aktier kommer till stånd
i basmodellen sammanhänger naturligtvis också med dels förekomsten av
aktiebolag i förhållande till andra företagsformer, dels aktiebolagens stor
leksfördelning. Ju större roll aktiebolagen spelar desto fler människor kan
rimligen antas vara intresserade av aktie ägande - i och utanför det egna
aktiebolaget. Ju fler aktiebolag som finns över den storleksgräns", som
skapar förutsättningar för en fungerande aktiemarknad, desto fler männis
kor borde finna dessa aktier intressanta att inneha - jämfört med aktier i
mindre företag, där det kan vara svårare att snabbt finna köpare om man
önskar sälja sin aktie.

Vilken roll spelar då kompetensargumentet för personalaktieägande i
basmodellen? Knappast någon roll alls, eftersom någon politisk konkurrens
inte förekommer i denna modellvärld, som ju i stort sett gör det möjligt för
alla att genom den rena marknadslösningen komma så nära sina preferenser
som man rimligen kan begära. Behovet aven politisk process för att
tillgodose olika, genom marknaden icke-tillgodosedda, konsument- och
producentintressen är därför ringa.

4.1.2. Modifikation 1-internationellt ekonomiskt utbyte
äger rum

Vi ser nu framför oss en värld av företag - mestadels aktiebolag - vilkas
relationer till hushållen vad gäller konsumtion och produktion, arbete och
kapital helt bestäms på marknader. Många äger aktier, men inte på något
systematiskt sätt i t.ex. de bolag, där de är anställda. Det är en sluten
ekonomi.

Nu modifierar vi denna modellvärld genom att tillåta ekonomiskt utbyte
över gränserna: hur påverkar det förutsättningarna för aktieägande bland de
anställda? Vi tänker oss här att modellvärlden är ett litet land, vars invånare



kan utgå ifrån att de priser som gäller på den omgivande världsmarknaden är
att betrakta som givna och opåverkbara av dem.

Genom denna modifikation förändras förutsättningarna dramatiskt för vår
modellvärld. Vid sidan om den uppsättning av inhemska varor och tjänster,
arbeten och kapitalinsatser med sina relativpriser, som först etablerats i
modellen, så tillkommer nu en uppsättning utländska varor och tjänster,
arbeten och kapitalinsatser, med sina relativpriser. Som ett slags gångjärn
mellan "vår" ekonomi och omvärlden bildas växelkurser mellan vår valuta
och andra valutor.

Nu börjar en väldig omvandling av produktionen i basmodellen. Med
relativpriserna och växelkurserna som utgångspunkter kommer produktio
nen att anpassas också till omvärldens förutsättningar. På de områden där
relativpriset är högre i omvärlden kommer varor och tjänster att produceras i
och exporteras från vår ekonomi och omvänt kommer vi att importera varor
och tjänster från omvärlden när deras relativpris är högre här. Vi kommer att
specialisera oss på produktion och export av vissa varor och tjänster och
importera sådant som andra specialiserat sig på.

Genom denna specialisering kommer totalproduktionen - och därmed
realinkomsten per capita - i basmodellekonomin att bli högre än den annars
skulle ha varit. Men samtidigt försätts alla i ett beroendeförhållande till
omvärlden - och många i omvärlden blir också beroende av oss. Vi syftar då
inte först och främst på risker för handelskrig, avspärrning o dyl, utan tänker
mer på den större allmänna osäkerhet om framtiden som drabbar både
producenter och konsumenter i en internationaliserad ekonomi. Så länge
efterfrågan på konsumtionsvaror - och, härledd, på produktionsvaror,
arbetskraft och kapital- helt bestäms inom landet med en relativt stabil och
förutsebar befolkningsutveckling har företagen uppenbarligen mindre av
osäkerhet i sin marknadsbedömning än när denna efterfrågan bestäms på
marknader i avlägsna länder - och "osynliga" konkurrenter dessutom
försöker ta marknadsandelar. Så snart avvikelser kan konstateras mellan
inhemska och utländska (världsmarknads-) priser kommer resurser i princip
att röra sig över gränsen; det gäller varor lika väl som arbetskraft och
kapitalinsatser. Det betyder att t.ex. avkastningen på aktiekapital i den
modifierade modeliekonomin i princip bestäms utomlands: är avkastningen
lägre i modellekonomin kommer kapitalet att söka sig utomlands för bättre
förräntning.

För företagen i vår internationaliserade modellekonomi är det förenat med
betydande kostnader att hålla sig informerade både om inträffade och
förväntade avvikelser mellan inhemska och internationella priser - och, för
den delen, produkter- och om hur andra företag kan tänkas reagera på dem.
Därutöver kan det vara förenat med extra transaktionskostnader att göra
affärer på utländska marknader med andra kontraktsformer och lagregler.

Det vill alltså synas som om osäkerheten - och affärsriskerna allmänt - blir
större när också internationella marknader introduceras i vår marknadsmo
dell; helt säkert är dock detta ej - i den mån de internationella marknaderna
kännetecknas av ett stort antal säljare utan möjlighet för var och en att
påverka priset kan man också tänka sig att osäkerheten i marknadsbedöm
ningen snarast minskar när ekonomin öppnas mot utlandet! Efterfrågan på
riskbärare - och företagsformer med ägande för riskbärande - skulle därmed
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också öka. Men utbudet av inhemskt riskbärande kapital är detsamma som
tidigare, även om företagen i vår ekonomi nu också har möjlighet att söka
finansiärer utomlands. För att mer riskkapital skall bjudas ut i vår ekonomi
måste uppenbarligen riskersättningen höjas. Om så sker eller inte bestäms än
en gång i omvärlden, vars riskersättningsmarknader automatiskt blir norme
rande för vår egen."

Men all osäkerhet kondenseras inte i priset på kapitalrisk. Det internatio
nella ekonomiska utbytet gäller också arbetskraften, som åtminstone till viss
del- t.ex. forskare inom naturvetenskaperna, elektroingenjörer och teknik
konsulter av olika slag - har en alternativ arbetsmarknad utomlands, som
inte kan undgå att påverka lönebildningen i vår ekonomi. Genom att lägga
lönen på "fel" nivå kan både företaget och den anställde löpa risker av olika
slag.

En intressant fråga är också hur osäkerheten i omvärlden, adderad till
osäkerheten i basmodellen i sluten version, och det förhållandet att
basmodellekonomin är liten i relation till omvärlden, påverkar organisations
bildningen i basmodellekonomin. Vi föreställer oss att en ny och annorlunda
osäkerhet bidrar till en ökad efterfrågan på osäkerhetsreducerande och
riskhanterande organisationer som t.ex. aktiebolag. Att basmodellekono
min är liten innebär att händelser inom denna endast får verkningar inom
landet och att utifrån kommande signaler verkligen kan uppfattas som givna
och opåverkbara av utvecklingen inom landet. Samtidigt kan litenheten
innebära att den specialisering basmodellekonomin dras in i leder till
produktion i en skala, som förefaller stor jämfört med de inhemska
marknadernas omfattning. En sådan eventuell koncentration av produktio
nen har sina risker, vilka i sin tur kan balanseras genom att företaget ifråga
diversifierar sig i en koncernbildning. Ett annat sätt att minska osäkerheten
kan vara utlandsetableringar, som kan reducera transaktionskostnaderna vid
affärer i utlandet och ge bättre informationsunderlag för produktionsplane
ringen i hemlandet.

Sammanfattningsvis - påkopplingen av basmodellekonomin till en inter
nationell omvärld förändrar och förhöjer sannolikt osäkerheten i ekonomisk
verksamhet. Det kan leda till en ökad efterfrågan på kapitalriskbärande.
Men det varken ökar eller minskar förutsättningarna för just organiserat
personalägande av aktier.

4.1.3. Modifikation 2 - ojämvikt på arbetsmarknaden 11
arbetslöshet

Vår basmodellekonomi är alltså nu internationaliserad och resursallokering
en underkastad andra krav på anpassning än tidigare. Hittills har vi dock hela
tiden förutsatt att alla som vill ha arbete vid marknadens löner får det, dvs det
förekommer ingen arbetsloshet".

Vi överger nu även denna förutsättning och tänker oss att det kan råda
ojämvikt på arbetsmarknaden i dess helhet och/eller på delarbetsmarknader.
Hur påverkar det förutsättningarna för personalägande av aktier?



Låt oss först föreställa oss ett fall, där jämviktsbristen tar formen aven
likjonnig arbetslöshet på alla arbetsmarknadens delmarknader. Av något
skäl intar inte lönenivån och relativlönerna i vår ekonomi det läge som - vid
givna växelkurser mot omvärlden - ger alla arbetssökande arbete. Ingen
anställd kan i förväg säga vem som kommer att behöva lämna sitt arbete.
Därmed ökar riskinnehållet i den enskildes lön; anställningsavtalet innehål
ler en större osäkerhet än tidigare. Om en anställd tidigare alltid kunde räkna
med att få ett arbete, så kan han - eller hon - nu behöva avsätta en del av sin
lön som försäkring inför en eventuell arbetslöshetssituation. Därmed
minskar också - utifrån vårt tidigare förda resonemang om "den dubbla
risken" - sannolikheten för att han skulle finna det intressant att köpa och
äga aktier i det egna företaget. Men samtidigt uppstår en fråga om den
anställde genom att avsätta en del av sin lön till köp av aktier i det "egna"
företaget småningom skulle kunna få ett inflytande över dess mål och
verksamhet. Detta inflytande skulle då kunna utnyttjas till att införa en
annan princip för fördelningen av neddragningen av arbetstiden vid vikande
efterfrågan, Lex. att alla anställda fick göra likformiga uppoffringar för att
inte några skulle tvingas ut i arbetslöshet; en sådan löneavsättning för
aktieköp kan också uppfattas som ett slags (långsiktigt) riskreducerande
försäkringspremie.

Men det är inte svårt att peka på komplikationer som gör det mindre troligt
att sådana aktieförvärv faktiskt kommer att ske. För det första kan de
anställda i ett företag ha sinsemellan olika föreställningar om hur långvarig
den aktuella arbetslöshetssituationen kan väntas bli.6 För det andra kan de
ha olika riska version och därmed uppfatta kostnader för ett aktieköp och
-innehav olika. Men även om alla anställda i ett företag vore överens på dessa
punkter återstår en tredje komplikation: varje enskild anställds vilja att
medverka i finansieringen aven "rätt till lägre arbetslöshetsrisk" påverkas av
hans - eller hennes - uppfattning av hur viktigt just deras bidrag är för att
etablera denna rätt; "om många andra ger bidrag behövs inte mitt och jag blir
ändå delaktig i förmånen" kan resonemanget gå - ett klassiskt fall aven s.k.
kollektiv vara. Varje anställd tenderar att underdimensionera sitt bidrag till
den kollektiva varan 'lägre arbetslöshetsrisk' . Det betyder inte att det inte
skulle äga rum några aktieförvärv alls bland de anställda, men sannolikheten
att de samlade förvärven skulle leda till ett majoritetsägande är begränsad.
Och uppnår man inte det önskade med sin riskplacering kan man lika gärna
lösa in den.

Ännu en osäkerhetsfaktor döljer sig bakom frågan vad en eventuell
aktiemajoritet för de anställda skulle komma att leda till för [ordelning av den
till synes nödvändiga neddragningen av arbetstiden på olika anställda. Skall
man tillämpa en majoritetsregel eller en enhällighetsregel? Finns det inte i
det förra fallet en risk att en minoritet av de anställda kan komma att drabbas
särskilt hårt av sänkt arbetstid eller arbetslöshet? Enbart hotet om en sådan
risk torde minska incitamentet för de anställda att förvärva aktier i sitt eget
företag.

Tdet föregående har vi diskuterat verkningarna av ett allmänt arbetslös
hetshot på incitamenten till förvärv av personalaktier. För symmetrins skull
skall vi något kommentera "omvändningen", dvs ett fall med efterfråge
överskott på arbetskraft på grund aven allmänt hög lönsamhet produktions-
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verksamhet. Hur skulle då incitamenten till förvärv av personalaktier
påverkas?

Om de flesta räknade med att detta tillstånd skulle bestå en tid skulle det
allmänna intresset för aktieplaceringar rimligen öka. Men några särskilda
incitament för just personalaktier skulle inte bildas. Annorlunda vore det
naturligtvis om arbetskraftefterfrågan och lönsamheten vore starkt skiftande
mellan olika branscher. Då skulle rimligen incitamenten för förvärv av aktier
i ett företag med särskilt hög lönsamhet (allt annat lika) vara särskilt stora
också för de anställda i detta företag.

I företag med särskilt dålig, permitteringsförebådande lönsamhet skulle
incitamenten till aktieförvärv på samma grunder vara små; här uppstår
emellertid samtidigt ett positivt incitament till aktieförvärv av skäl som redan
berörts och som står i samband med möjligheten för de anställda att utöva ett
inflytande över eventuella neddragningar av verksamheten.

4.1.4. Modifikation 3 - ojämvikt på arbetsmarknaden 2/
missnöje med arbetsinnehållet m m

En ojämvikt på arbetsmarknaden behöver inte nödvändigtvis bestå i en över
eller underefterfrågan på arbetskraft, som delvis förorsakas av att priser och
löner inte automatiskt anpassar sig till ett allmänt jämviktsläge, där alla
resurser utnyttjas. En ojämvikt kan också bestå i att anställda ger uttryck för
ett missnöje med arbetsinnehållet, förkovringsmöjligheterna eller den
befordringsgång, som man kommit överens om. Oberoende av om det
förekommer arbetslöshet eller inte så kan anställda tänkas vara missnöjda
med den avvägning som framkommit mellan lönen och alla andra icke
penningmässiga egenskaper hos arbetet; någon önskar mindre arbetsmiljö
risker och kan tänka sig en lägre lön, någon önskar en högre lön och är beredd
att arbeta hårdare för det etc. Vi konstaterade i kap. 1 att marknadssystemet
på grund av bl.a. transaktionskostnader inte förmår bilda marknader för att
tillgodose alla individuella preferenser ifråga om arbetsinnehåll mm. Därför
måste man räkna med att många anställda kommer att tvingas välja
näst-bästa-alternativ vad gäller anställningsavtalet. 7 Vi betraktar detta som
ett slags ojämviktpå arbetsmarknaden, väl medvetna om att det är svårt att ge
detta ojämviktsbegrepp någon operationell innebörd."

Kan missnöje av denna sort tänkas utgöra incitament till förvärv av
personalaktier? Genom aktier kan ju de anställda skaffa sig ett inflytande,
med vars hjälp anställningsavtalen med dem själva skulle kunna utformas i
större samstämmighet med deras egna önskemål.

Det förefaller rimligt att tänka sig att det föreligger ett positivt sådant
incitament. Men mot värdet av eventuella aktieförvärv måste vissa osäkra
faktorer ställas. För det första är det inte säkert att alla anställda - eller ens en
majoritet av dem - känner ett tillräckligt stort missnöje för att vara beredda
att bekosta aktieförvärv i det egna företaget; om sannolikheten är stor att ett
bestämmande agarinflytande inte kan uppnås torde incitamenten minska
avsevärt. För det andra - även om missnöjet är allmänt - är kanske den
individuella betalningsviljan inte tillräckligt stor hos tillräckligt många för att



grunda en majoritetsposition för de anställda; även här kan det lokala
inflytandet sägas ha karaktären aven kollektiv vara, vilket skapar något aven
spel situation för de anställda.

Osäkert är också här - liksom i föregående avsnitt - hur en eventuell
dominans för de anställda som aktieägare kan komma att utnyttjas. Vilka blir
- och vilka blir inte - förmånstagare?

Vid dessa fall av jämviktsbrist är det i första hand individuella övervägan
den som görs inför frågan om det kunde löna sig att förvärva aktier i det
företag, där man är anställd: lönar det sig för mig att köpa inflytande? Men
dessa individuella överväganden måste också utsträckas till frågan vad som
skulle hända om förvärven av personalaktier till ett majoritetsinnehav kom
att gälla alla företag i hela ekonomin. Hur skulle rekryteringspolitik,
investeringsverksamhet, lönebildning etc. fungera i en sådan situation? Det
är svårt att förutse det, men det ligger nära till hands att gissa att de anställda
kan tänkas välja att anpassa sig litet långsammare till förändringar i
konsumtionsefterfrågan när de själva får bestämma takten än när denna
bestämdes helt av "externa" kapitalister. Det kan i sin tur betyda högre
priser på konsumtionsvaror än annars - en kollektiv vara även det. Vad som
är ett positivt incitament i det lokala företaget kan tydligen förvandlas till ett
delvis negativt incitament om man ser till hela ekonomin.

4.1.5. Modifikation 4- kompletterande organisationer l/på
arbetsmarknaden

När vi i det föregående diskuterat olika argument och incitament för
aktieförvärv bland de anställda har utgångspunkterna varit dels att ojämvikt
varit för handen, dels att agerandet för att avhjälpa denna varit individualis
tiskt, dels att inflytandebasen varit aktier. I detta avsnitt låter vi ojämvikter
na bestå, men tänker oss för första gången att agerandet för att avhjälpa dessa
också kan ske i kollektiva, organiserade former. Inflytandebasen kan vara
endera arbetsinsatsen eller aktier. Hur kan denna nya förutsättning tänkas
påverka incitamenten för aktieförvärv bland de anställda?

Låt oss börja vår analys i ett läge där full sysselsättning tänkes råda, och där
ojämvikten tar formen av ett visst (väldefinierat) missnöje med arbetsinne
hållet. Sedan individuella anställda utan resultat agerat gentemot arbetsgiva
ren med krav på förändring och några aktieförvärv ej spontant kommit igång
är frågan vad som kan motivera till gemensamt agerande bland de anställda.

Den grundläggande förutsättningen för det är att det bland flera av de
anställda finns ett individuellt intresse av förändring som uppfattas som
gemensamt. På samma sätt som hela företaget ursprungligen bildades därför
att alla medverkande fick ut mer av att samorganisera sina ansträngningar än
genom att fortsätta att uppträda individuellt på marknaden, så kan detta
gemensamma intresse bli utgångspunkten för gemensamma insatser bland de
anställda i en organisation av t.ex. facklig art.

I basmodellens lösning av allokeringsproblemet i kap. 1 var priser, löner
och andra avtalsvillkor helt bestämda på av enskilda opåverkbara markna
der. Förekomsten av gemensamma intressen utlöser emellertid en efterfrå-
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gan på organisationer som kan kanalisera dessa intressen och som därigenom
delvis sätter den rena marknadslösningen ur spel. Vad som händer när, säg,
en tredjedel av de anställda förhandlar om t.ex, ett utbildningsbidrag är ju att
de genom sitt antal söker etablera ett slags monopolistiskt överläge gentemot
arbetsgivaren"; JU fler förhandlarna har bakom sig, desto mer kan ett hot om
Lex, arbetsvägran påverka motparten och de slutgiltiga avtalsvillkoren,

Motparten/arbetsgivaren har naturligtvis olika tänkbara motmedel ~

kortsiktiga och långsiktiga ~ inför ett sådant hot lO På lång sikt kan han ~ eller
hon ,~ Lex. differentiera befattningsbeskrivningar eller omgruppera olika
enheter inom företaget på sätt som gör det svårare för de anställda att i
fortsättningen identifiera gemensamma intressen. Vad som närmare bestämt
kan komma att hända intresserar oss dock inte just nu. Viktigt är istället att
slå fast att när gemensamma individuella intressen uppträder i basmodellen
och dess företag utlöser de en efterfrågan på organisationer (Lex. fackliga)
som i sin tur utlöser anpassningsåtgärder och eventuellt "rnotorganisatio
ner".

Därigenom mister basmodellen än mer ~ än den gjort redan genom
tillkomsten av alla företag - karaktären av ren marknadslösning. II Det
påverkar modellens jämvikts- och optimalitetsegenskaper på ett kornplice

rande sätt, som vi inte har anledning att fördjupa oss j här; det gäller I än
högre grad om vi låter lokala fackliga organisationer växa till branschförbund
och centrala huvudorganisationer.

Organisering för gemensam förhandling på grundval av gemensamma
intressen är alltså för de anställda ett alternativ till individuella aktieförvärv
när det är fråga om att påverka innehållet i anställningsavtalet. Vad krävs då
för att en sådan organisering faktiskt skall äga rum?

För det första är det viktigt att så många som möjligt av dem som har
gemensamma intressen ställer upp. Om den individuelle anställde skall gå
med beror, för det andra, på hur hans personliga kostnads-/intäktskalkyl ser
ut: på intäktssidan finns det i fortsättningen förmånligare avtalet (vägt med
någon subjektiv sannolikhet), på kostnadssidan finns tidsåtgången (alterna
tivkostnader) för att formulera yrkanden, övertyga andra om värdet av
dessa, utse förhandlare mm; ju större sådana transaktionskostnader en
anställd tar på sig, desto högre kan han sätta sannolikheten för framgång och
desto större blir då den förväntade personliga intäkten.

En förutsättning för att den anställde skall känna det motiverat att agera är
ofta att den "nettovinst" han - eller hon - väntar sig inte alltför mycket
avviker från den nettovinst andra kan tänkas göra - t.ex. de som inte deltar i
aktionen utan enbart inväntar och tillgodogör sig resultatet ("free riders").
Detta är det klassiska problemet med s.k. kollektiva varor 12: det uppstår ett
slags spel situation där eventuella initiativtagare anpassar sina insatser till vad
vissa andra (inte) bidrar med. Det leder lätt till art färre ställer upp och att de
som gör det agerar med mindre kraft; sannolikheten för att en organisering
för gemensam förhandling skall komma till stånd minskar då.

Det principiella problemet är tydligen detsamma oavsett om det är fråga
om individuella aktieförvärv eller gemensam organisering på grundval av
arbetet: enskilda anställda tenderar att underdimensionera sina individuella
insatser eftersom den eftersträvade slutprodukten (Lex. bättre arbetsmiljö)
är en kollektiv vara. Om de sammanlagda insatserna räcker till en påverkan



utöver den rena marknadslösningen bestäms från fall till fall.

En skillnad mellan de båda ansatserna är emellertid att medan aktieför
värv av de anställda kan leda fram till en inflytande position som ~ när den väl

uppnåtts - ger ett inflytande över al/a frågor i företagets verksamhet, så kan

en kollektiv organisering på basis av arbetsinsatsen på ett helt annat sätt
skjuta in sig på specifika frågor. I så måtto framstår "aktieförvärvsmetoden"

som ett trubbigare instrument än "arbetsinsatsrnetoden" när det gäller att

uppnå vissa väl avgränsade önskemål i fråga om Lex. innehållet i anställ

ningsa vtaIet.

Här finns också en tidsaspekt. Oavsett om de anställda söker påverka den
rena marknadslösningen genom aktieförvärv eller kollektiva framstötar i

egenskap av arbetare uppstår frågan: skall organisationen upplösas (aktierna

säljas) när det omedelbara syftet nåtts? Varför inte?

Huvudfrågan gäller sannolikheten för att det eller de avtal som uppnåtts
genom sådana aktioner blir bestående och efterlevs av motparten om

organisationen skulle upplösas. Hos motparten/arbetsgivaren finns alltid ett
incitament att försöka sänka kostnaderna för avtal med de anställda

samtidigt med en önskan om största möjliga handlingsfrihet när det gäller att

utportionera förmåner till vissa anställda. Det kan finnas sätt att fördela

förmåner bland de anställda, som splittrar dem, undergräver deras inbördes

solidaritet och därmed försvårar en ny "rnotorganisering".

Inför sådana perspektiv kan de anställda ha anledning att permanenta sin
organisation på lämplig aktivitetsnivå - efter det inledande uppbyggnads

och förhandlingsskedet som rimligtvis krävt extra stora insatser av dem. De

fackliga insatserna får dimensioneras med hänsyn till den bedömda risken för

avsteg från avtalet, svårigheterna att upptäcka sådana avsteg från arbetsgiva

rens sida och avstegens tänkbara ekonomiska konsekvenser för olika

anställda. Allmänt gäller att ju större risken.desto större svårigheterna och

desto större konsekvenserna, desto större styrka bör organisationen ha 

även om den är av enfrågekaraktär.

Nu inträffar emellertid det intressanta, att sedan denna organisation väl
bildats så minskar naturligtvis transaktionskostnaderna (för organisering och

förhandling), när en ny ojärnvikt eller ett nytt missnöje kommer upp till

diskussion bland de anställda. En viktig faktor här är att det börjat växa fram

en kompetens bland dem som är förtroendemän i organisationen. Det kan

också bli så att just därför att denna organiserade kompetens väl etablerats så

kommer andra, tidigare utan framgång väckta frågor upp till förnyad

prövning. -- Detta resonemang gäller mutatis mutandis också fallet när

personalaktier förvärvats i inflytandesyfte.

På detta sätt kan en facklig organisation i företaget etableras och växa.
Växandet fortsätter intill den punkt, där den lokala fackliga organisationen

på marginalen producerar precis så mycket kollektiva varor (i form av

"rättvist" fördelade förbättringar i anställningsavralen) som den anställde

känner motsvarar hans -- eller hennes - bidrag till organisationen (i tid
och/eller pengar). 1.1

I det föregående har vi diskuterat olika alternativ för de anställda när det
gällt för dem att komma åt olika typer av konstaterad ojärnvikt i produktions
systemet genom lokalt agerande. Genom att avdela resurser för gemensamt

agerande kan de anställda i princip skaffa sig ett inflytande över både risken
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för arbetslöshet och risken för en otillfredsställande arbetsmiljö etc. En
facklig organisation (eller en personalorganisation för aktie ägande ) kan
komma att etableras - med reaktioner från motparten/arbetsgivaren - som

småningom finner en form vid vissa tänkta marginalvillkor.

Vad är det då som egentligen bestämmer dessa marginalvillkor' Ett sätt att
analysera den frågan är att - efter förebild av Williamson (a a kap 4) och med
anknytning till kap. 1 - utgå från ett transaktionskostnadsperspektiv på valet
av anställningskontrakt.

Så länge man håller sig inom ramen för individuella auställniug-avtal i en
värld av osäkerhet kan man, enligt Williamson , tänka sig fvra olikt. varianter:
"(J) avtal nu om fullgörande av den specifika arbetsuppgiften X i framtiden:
(2) avtal nu om fullgörande av arbetsuppgiften X, om förutsättningen
(händelsen) ei är för handen i framtiden; (3) vänta tills tiden är inne och då
sluta avtal om den lämpliga (specifika) arbetsuppgiften X: och (4) avtal nu
om rätten (för anställaren. R.E.) att välja eller begära att få en specifik

arbetsuppgift x utförd, som då ingår som en av flera i en större mängd valbara

arbetsuppgifter X" (Williamson , a.a., s 64).

Avtalsvariant I kan omedelbart avföras från listan därför att den inte
medger någon löpande anpassning till de omvärldsförändringar som hela
tiden äger rum i den värld av osäkerhet vi här utgår ifrån. Det innebär att
omförhandlingar hela tiden måste ske - med åtföljande hiiga transaktions
kostnader.

Avtalsvariant 2 tar hänsyn till detta anpassningsproblem. Arhetsgivaren
går med på att betala viss lön om den anställde, om omvärldssituationerna
ej ... en skulle aktualiseras, fullgör arbetsuppgifterna X, . .X n . Att någorlun
da fullständigt förteckna (alla) tänkbara framtida marknadstillstånd etc. är
dock också ett resurskrävande arbete. Vilka möjligheter har den anställde att
bedöma konsekvenserna för t.ex. företagets lenebetalningsförmåga av att
olika "states of nature" eller omvärldssituationer föreligger') Och hur skall
man komma överens om att ett visst "state of nature" faktiskt foreligger' Ett

likartat problem uppstår när det gäller att fastställa om t.ex, arbetsuppgift X2

faktiskt har utförts enligt avtal. Även denna avtalsvariant är. som synes,
förknippad med avsevärda transaktionskostnader. även om den medger en
bättre anpassning av arbetsinsatserna.

Om avtalsvariant 2 syftar till att i ett slag reglera förhållandena för den
anställde, så bygger avtalsvariant 3 på tanken att man fortlöpande omför

handlar "så nära" arbetsuppgiften som möjligt. Huvudproblemet här är.
enligt Williamson. risken för opportunistiskt beteende särskilt bland anställ
da med "karaktärsarbetsuppgifter" ("idiosyncratic jobs"). Om en anställd

skulle lyckas få sig tillerkänt att just hans insats lett till sänkta kostnader eller
ökade intäkter skulle han kunna begära full ersättning vid en omförhandling
och hota med att i annat fall lämna företaget.

Eftersom den anställde inte gärna kan avtvingas några löften 0111 att inte
bete sig på detta sätt, återstår bara ett sätt att lugna arbetsgivaren, nämligen
att den anställde betalar denne ett slags försäkringsbelopp (dvs i praktiken
går ned i löneanspråk) redan i samband med anställningen. På detta sätt
löper den anställde risken att själv få bära cn betydande del av transaktions
kostnaderna (som här är riskkostnader pil grund av ofullständiga kontrakt).
Frågan är om den anställde verkligen är bäst skickad att ta ansvaret för



osäkerheten, med tanke på alla de svårförutsebara ting som kan inträffa.

Man kan misstänka att denna avtalsvariant inte är den som ger de lägsta

transaktionskostnaderna.

Avtalsvariant 4 eliminerar i princip behovet av omförhandlingar. Här
överenskommer arbetstagaren och arbetsgivaren från början om en uppsätt

ning arbetsuppgifter som - till fastställda lönesatser - är beordringsbara. Men

förr eller senare inträffar händelser som gör det nödvändigt att omförhandla

även ett avtal av denna typ. Då återuppstår de problem som vi redan tagit upp

under varianterna 2 och 3. Det är därför svårt att se att variant 4

representerar något eget alternativ.

Gemensamt för de ovan diskuterade avtalsvarianterna är att de gäller

individuella anställningsavtal mellan företaget och personer på den yttre

arbetsmarknaden. Nu kan man emellertid lätt tänka sig att olika anställda

och anställningssökande kan se fördelar i ett gemensam r agerande. Olika

allmänna aspekter på anställningsavtalet kan fördelas till olika personer för
studium och gemensam diskussion, vilket kan sänka transaktionskostnader
na (förhandlingskostnaderna). Detta är naturligtvis mycket svårare att göra

med specifika aspekter på olika arbeten, men det ligger -- eller kan

åtminstone ligga - transaktionskostnadsvinster i en ordning, där en ma joritet

av de anställda accepterar något slags jämförande poängsättning av olika
uppgifter i företagets bejattningsbeskrivningor: om lönestrukturen på detta

sätt kommer att gälla tjänster snarare än personer minskar uppenbarligen

behovet av förhandlingar - och omförhandlingar för alla övriga - när någon
ny person anställs.!" Återigen har vi att göra med en kollektiv vara, som

denna gång är "sänkta transaktionskostnader (för förhandlingar)".

På detta sätt uppstår en s.k. intern arbetsmarknad'? i företaget. Mot ett
utbud av olika väldefinierade tjänster med sina företagsspecifika grundegen

skaper står en efterfrågan på dessa från ett antal anställda (och ännu ej

anställda). Befordran kan ske genom att en person flyttar in i en högre tjänst,

utan att hela personallönestrukturen behöver omförhandlas. Och skulle
någon få problem med tolkningen av anställningsavtalet kan man tänka sig

att det vore lämpligt att hålla någon specialist på detta område, som också

kunde Lex. omarbeta ett kollektivavtal på grundval av elen lösning man
funnit.

Förekomsten av lokala tjänstestrukturer aveletta slag får många intressan
ta konsekvenser. Med tiden blir de anställda alltmer "internaliserade" i det

valela företaget. Om arbetsgivaren ser det som något positivt kan han
påskynda den utvecklingen genom att inrätta fler "omdornestjänstcr" och

färre "rutintjänster" samt genom utbildningssatsningar. Den anställde

gynnas på detta sätt men betalar naturligtvis samtidigt ett pris i form av ett

ökat beroende.

Innebörden av allt detta är, väsentligen, att det finns transaktionskostnads
vinster att göra för en kollektivt opererande grupp av anställda (anställnings

sökande) när det gäller att förhandla fram löner, anställningsavtal, befatt

ningsbeskrivningar och personalpolitiska åtaganden från arbetsgivarens

sida. Nu kunde man tänka sig att denna grupp, sedan själva "avtalsoperatio

neri" väl genomförts, upplöstes. Om så sker eller ej beror på hur starka de
krafter är som tenderar att på olika sätt urholka innehållet i de ursprungliga
avtalen. Om tvister oavbrutet uppstår om hur avtalen skall tolkas (om
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händelsen e kan sägas ha inträffat eller inte etc.) kan både de anställda - och
arbetsgivaren - ha intresse av att någon på permanent basis företräder deras
intressen. Arbetsgivaren kan ju också minska sina transaktionskostnader
genom att förhandla med en "specialist" jämfört med att tvisteförhandla
individuellt med varje anställd. Utgår vi - än en gång - från den allmänna
jämviktslösningen i kap.I, så kan vi säga att lika väl som företagets uppkomst
och organisation bör ses som ett svar på frågan hur marknadssystemet
hanterar osäkerhet, så bör uppkomsten aven arbetarfacklig organisation i
företaget i första hand ses som ett svar på frågan hur man billigast kan hantera
osäkerhet på arbetsmarknaden.

Vi anser detta vara ett utomordentligt viktigt konstaterande. Det betyder
att det i själva jämviktslösningen i vår modifierade modell av ett marknadssys

tem under osäkerhet kan förekomma organisationer bland de anställda av

typen fackliga organisationer. Deras uppkomst förutsätter inte ojämvikter av
de slag vi ovan diskuterat, Lex. arbetslöshet. Inte heller förutsätter deras
uppkomst att det finns rena förhandlingsvinster av monopoliseringstyp att
göra. Poängen är bara att det kan vara praktiskt och kostnadssänkande för

båda parter att på olika sätt organisera avtalsbildningen på s.k. interna
arbetsmarknader (Freeman-Medoff, 1984, kap. 1).

En helt annan sak är att sedan lokala fackliga organisationer av dessa skäl
väl uppstått, så får också diskussionerna och konflikterna om t.ex. lönenivån

ett annat utgångsläge än vad som skulle ha varit för handen om avtalsbild
ningen hade varit helt individualiserad. Den lokala fackliga organisationen
kan då spela ett annat spel mot arbetsgivaren, aktivera andra hot än annars
etc. Vidare kan olika lokala fackliga organisationer finna det förenligt med
sina medlemmars intressen att i vissa frågor samverka regionalt, branschvis.
förbundsvis och t.o.m. på riksnivå. Ju mer allmänna, dvs desto mindre
företagsspecifika. frågorna är, desto troligare är det att de anställda kan

tänkas vilja driva sina intressen i bredare organisationer på högre nivåer.

Men dessa aspekter återkommer vi till senare i den historiska genomgång
en. Här har vi nu att besvara den tidigare ställda frågan vad som bestämmer
marginalvillkoren för den lokala fackliga organisationens agerande - dvs hur
långt "det lönar sig" att organisera sig. Den fundamentala insikt som
genomgången av transaktionskostnadsmotivet för facklig organisering ger
oss är att det inte finns en utan flera uppsättningar av marginalvillkor när det
gäller omfånget av den fackliga verksamheten. Den första uppsättningen av
marginalvillkor kan vi kalla allmänjämviktsvillkoren för facklig organisering:

här handlar det enbart om att finna de samhällsekonomiskt mest fördelaktiga
formerna för avtalsbildning; det handlar inte om nivån på lönerna eller
avtalsvillkoren i övrigt. 16. På denna grund kommer insatser att göras tills
sänkningen av transaktionskostnaderna (för att uppnå ett visst givet förhand
lingsrnål) exakt motsvarar värdet av de förlorade arbetsinkomsterna.

Den andra uppsättningen av marginalvillkor kan vi kalla parts-intressent
villkoren för facklig organisering: här handlar det om att - på basis aven
organisation som redan existerar - söka främja den enskilda medlemmens
intressen utöver intresset av lägsta möjliga transaktionskostnader för själva

avtalsbildningen . Dessa intressen kan gälla att minska risken för arbetslös
het, önskan om en bättre arbetsmiljö eller högre lön eller bättre avtalsvillkor
i övrigt. På denna grund kommer insatser att göras tills ökningen av



transaktionskostnaderna exakt motsvarar värdet av de förväntade, bättre
arbetsvillkoren.l"

Utifrån denna distinktion av grunderna för gemensamt agerande bland de
anställda blir det lättare att se hur eventuella aktieförvärv bland de anställda
kommer in i bilden. Tidigare har vi ju presenterat aktieförvärv och
organisering enligt "arbetsinsatsmetoden" som alternativa vägar för de
anställda att nå ett inflytande utöver vad som kan fås på individuell väg. Det
bör nu stå klart att detta inte gäller i den del som har att göra med
transaktionskostnadssänkande organisering för gemensam avtalsbildning i
fråga om anställningar. 18 Här är det ju fråga om att ta det allra första steget
från en heltigenom individualiserad förhandlingsordning till en med kollekti
va inslag.

Alternativa inflytandevägar är dessa "metoder" alltså först när partsintres
sen skall hävdas och en facklig organisation redan existerar. Det är med denna
utgångspunkt som avvägningarna har att ske om "nästa fackliga medlems
krona" skall satsa på aktieförvärvsmetoden eller kanaliseras till en utökad
facklig verksamhet på basis av arbetsinsatsen.

Till en början kan man tänka sig att de anställda räknar med en större
avkastning på en satsning på den redan påbörjade vägen: här finns
kompetens och dessutom kan de resurser som medlemsavgifterna utgör
specialdestineras till vissa frågor. Aktieförvärv framstår som jämförelsevis
okänt, kompetens måste kanske köpas in, helt nya frågor öppnar sig för
medlemmarna; dessutom ter sig sträckan ganska lång fram till ett aktieinne
hav som ger något verkligt inflytande.

Småningom måste man emellertid räkna med att avkastningen på utökad
"traditionell" facklig verksamhet avtar. Då kan aktieförvärv bli intressantare
som ett komplement för att nå ett inflytande i frågor som tidigare inte varit
förhandlingsbara, t.ex. ett inflytande över utbildningsverksamheten. Men
även då kommer det att dra resurser att utveckla ny facklig kompetens.

4.1.6. Modifikation 5- kompletterande organisationer 2/
politiska systemet och offentliga sektorn

Aktieförvärv i arbetsstället och fackligt arbete i företag och på högre nivåer
är inte de enda medel som står de anställda till buds för att skaffa sig ett
inflytande i företaget. Ett annat medel är den medborgerliga rätten att bilda
s.k. politiska partier och låta dessa verka för ens sak på grundval av
rösträtten. Reglerna för hur rösträtten kan utövas, partier bildas, en nationell
- och kommunal-lagstiftande församling sammankallas etc. och de faktiskt
verkande partierna med sina representanter och väljare utgör tillsammans det
politiska systemet i ett samhälle. Hur dessa regler, t.ex. rösträttsreglerna, kan
utformas har diskuterats i kap. 2.

Det är genom det politiska systemet som medborgarna ytterst bestämmer
vilka allmänna lagar som skall gälla för all ekonomisk verksamhet och
därmed också på vilka områden enskilda personer kan reglera sina mellanha
vanden genom avtal på - och utanför - marknaden.l" I en formell mening
skulle man därför kunna säga att det politiska systemet är överordnat det
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ekonomiska. Men i verkligheten är de inbördes sambanden mellan de båda så
mångförgrenade och starka att ett sådant betraktelsesätt ter sig vanskligt.

Låt oss istället titta närmare på dessa inbördes samband. l den rena
rnodellekonomi, som presenterades i kap. l, utgick vi ifrån att alla

resursfördelningsbeslut fattades på marknader - utan att alls ifrågasätta om
medborgarna via det politiska systemet vore beredda att "leverera" den
uppsättning av lagar som möjliggör en sådan universell marknadslösning. Vi
måste nu ställa och pröva den frågan.

Vi börjar med att konstatera att redan när vi introducerade osäkerhet i vår
politiklösa modellekonomi. så tenderade s.k. företag att bildas med en
uppbyggnad liknande aktiebolagets. l ett nästa steg pekade vi på att de s.k.
interna arbetsmarknader, som kunde bildas inom företagen innehöll argu
ment för bildandet av lokala kollektiva, fackliga organisationer; ytterligare

argument för detta var de anställdas önskan att förhindra - eller häva 
ojärnviktstillstånd i ekonomin som t.ex. arbetslöshet. Man kan tänka sig att

de flesta av dessa förändringar reglerats genom avtal mellan parterna - på
och utanför marknaden; och i den mån förändringarna förutsatt lagstiftning
förutsätter vi att denna kommit fram via det politiska systernet.r'' Vårt
modifierade modellsystem med företag och lokala, fackliga organisationer

befinner sig i allmän jämvikt.

Nu inträffar plötsligt en störning i systemet, som råkar i oiamvikt med en
omfattande arbetslöshet. Hur kan människorna reagera och hur kommer de
att reagera? Vi antar att arbetslöshetsrisken är helt slumpmässigt fördelad,
dvs ingen anställd har större möjligheter än någon annan att förutse om han
eller hon - kommer att bli utan arbete.

Den rena marknadslösningen är lätt att skissera: önskemålet om inkomst
trygghet utlöser en efterfrågan på försäkringar mot inkomstbortfall i sam
band med arbetslöshet; på grundval av försäkringsgivarnas och -tagarnas
uppskattningar av sannolikheten för arbetslöshet beräknas en försäkrings
premie. som betalas ur lönen; en premiehöjande komplikation är förekoms
ten av frivillig arbetslöshet i samband med att någon söker efter ett annat
arbete.:"

Erbjuder det politiska systemet någon möjlighet för de anställda som
betalar denna försäkringspremie att reducera premien? Om en majoritet av
de anställda betalar premien och samtidigt genom sina politiska representan
ter utgör en majoritet i riksdagen kan de verka för en lag som gör
arbetslöshetsförsäkringspremien till ett obligatorium för alla anställda. De
kan också verka för att premien får formen aven skatt som tas ut av alla
inkomsttagare. dvs även av personer utan anställning. och för att verksamhe
ten övertas av statsmakterna.

Ett annat sätt att reducera premien vore att reducera sannolikheten för
arbetslöshet över huvud taget. Det kan tänkas ske genom att de anställda
mobiliserar en politisk majoritet för en offentlig ekonomisk politik som
särskilt inriktas på att förhindra arbetslöshet. Vi tänker här främst på allmänt
verkande ekonomisk-politiska medel av typen finanspolitik och valutapolitik
men även pil arbetsmarknadspolitiken. Någon garanti för att man på denna
väg verkligen lyckas reducera risken för arbetslöshet finns ej.

Men ambitionerna bland de anställda inför hotet om arbetslöshet kan
sättas högre än så. Antag exempelvis att en majoritet av de anställda kan enas



om ett krav på anställningstrygghet. Vi ger här detta krav innebörden att när

en anställd" varslas om uppsägning så utlöses omedelbart en klausul som gör
arbetsgivaren skyldig att omförhandla hela bemanningssystemet på ett

sådant sätt att alla kan beredas fortsatt anställning. En sådan inskränkning i
arbetsgivarens handlingsfrihet verkar med all säkerhet höjande på kapital
kostnaderna - och därmed på de totala produktionskostnaderna. I sin

egenskap av konsument kan alltså medborgaren ha anledning att förhålla sig
avvaktande till en politisk majoritet för ett krav på anställningstrygghet.

Det gäller i än högre grad om vi höjer ambitionsnivån ännu ett steg och
tänker oss ett krav på "timtals-anställningstrygghet", dvs alla skall ha rätt att

också arbeta vidare det antal veckotimmar de en gång anställts för. Också en
sådan ordning utlöser omförhandlingar och vältrar över kostnaderna på
riskkapitalinnehavare och konsumenter. Hur stor denna övervältring blir
beror bl.a. på i vilken mån de anställda själva är beredda att bära någon del av
anpassningsbördan genom att acceptera en lägre lönenivå, vilket urholkar
inkomsttryggheten. som ju var det första mål, som tidigare uppställdes.
Önskemålen om "full inkomst" och "full sysselsättning" står tydligen i ett
komplicerat inbördes samband.

Vår uppgift här är inte att diskutera detta samband. Vi har endast med ett
exempel velat illustrera hur sammansatt den process är, varigenom grupper
av människor söker adekvata anpassningsåtgärder när ojämvikter uppträ
der; med adekvata menar vi här de åtgärder som representerar lägsta möjliga
sammanlagda inforrnations-, transaktions- och riskkostnader. Utöver de

anpassningsmöjligheter , som erbjuds av det rena modellsystemet och dess
modifikationer med "utland och "organisationer". så erbjuder det politiska
systemet ännu en. Detta komplicerar naturligtvis anpassningsprocessen och
ger den enskilda människan fler handlingsalternativ att beakta. Men det är
viktigt att slå fast att det inte föreligger någon principiell skillnad mellan de
handlingsalternativ som går utom respektive genom det politiska systemet:
utgångspunkten är hela tiden densamma - att finna det alternativ som

representerar lägsta möjliga transaktionskostnader (inkl risk- och informa
tionskosrnader). Här blir det betydelsefullt att minnas att fysiska personer
inte bara agerar direkt genom det politiska systemet utan även indirekt

genom juridiska personer, dvs organisationer såsom företag, arbetsgivareor
ganisationer och fackliga organisationer på olika nivåer.r' Valet av väg är
fortfarande en lämplighetsfråga.

När det gäller arbetslösheten kan vi nu konstatera att en ren inkomstbort
fallsförsäkring teoretiskt sett är möjlig utan vare sig fackliga organisationer
eller politiskt systern. Önskar de anställda däremot påverka (höja) sannolik
heten för fortsatt anställning kan detta bli svårare att uppnå i individuella
anställningsavtal. Kan samordnade sådana avtal - till dels i form av

kollektivavtal med en facklig organisation - erbjuda arbetsgivaren någon
besparing som kan omvandlas i en mer "uthållig" anställningspolitik? Om
detta ej är möjligt - eller anses otillräckligt - blir frågan om ett större
kollektiv av anställda vill ta på sig transaktionskostnaderna för att via det

politiska systemet (ink! sina egna organisationer) försöka lagfästa kriterier
för anställning och avskedande som minskar sannolikheten för arbetslöshet.
Här kommer frågan upp till prövning mot starka konsumentintressen och
arbetsgivarintressen . så transaktionskostnaderna kan bli avsevärda.
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Hittills har vi endast diskuterat hur de anställda med olika medel skulle
kunna reducera risken för arbetslöshet. Om det framstår som alltför kostsamt
att eliminera den helt - vilket är troligt - blir nästa fråga vad som kan göras för
att de som råkat illa ut snarast möjligt kan återinträda i arbetskraften.

Om medborgarna anser sig ha ett gemensamt ansvar för den uppkomna
situationen kan åtgärder vidtas genom gemensamt inrättade organ för t.ex.
vidareutbildning. Vi kallar dessa organ den offentliga sektorn. Genom den
offentliga sektorn - stat, primärkommuner och landsting - sker resursfördel
ningen dels när det rena modellmarknadssystemet av allokeringsteoretiska
skäl får svårigheter att lösa vissa uppgifter (t.ex. på grund av transaktions
kostnaderna för att via marknaden organisera ett nationellt försvar och en
effektiv skola), dels då medborgarnas önskemål och värderingar av andra
skäl- Lex. fördelningsmässiga - pekar i en annan riktning är vad som anges
av den rena marknadslösningen (se även kap 1, sID).

Hur kommer då frågan om aktieförvärv bland de anstallda in i detta
sammanhang') Ökar eller minskar sannolikheten för sådana aktieförvärv 

för sysselsättningens skull eller för andra syften - sedan vi nu introducerat det
politiska systemet i modellen? Det är svårt att svara på del. Liksom tidigare
representerar sådana aktieförvärv en möjlighet för den anställde att små
ningom lokalt vinna ett visst inflytande över företagets personalpolitik i vid
mening; att alla andra anställda samtidigt gör det i sina företag är dock
fortfarande av mindre intresse för den enskilde eftersom det kan fördyra hans
konsumtion.

Men en viktig ny faktor har tillkommit med det politiska systemet:
möjligheten att argumentera för t ex aktieförvärv bland de anställda utifrån

delvis andra utgångspunkter än de som de anställda själva finner det naturligt

att använda i sina individuella livssituationer. I kap. 2 har vi försökt göra det
troligt att människors förmåga att fungera väl i rollen som medborgare
påverkas positivt av deras allmänna kompetens och förmåga att se och förstå
hur ekonomi och politik hänger samman i vårt samhälle. Hela vårt
obligatoriska skolsystem bygger till icke ringa del på den iden. Vi utbildar
våra barn och ungdomar både för demokrati och effektivitet.

Frågan är dock om det inte skulle vara möjligt att vidareutveckla

demokratin i vårt samhällssystem genom att vidareutveckla utbildningen

också för de människor som efter avslutad grund- eller gymnasieskola går
direkt ut i arbetslivet. Den vidareutvecklingen skulle kunna få stöd i
aktieförvärv bland de anställda. Genom att de innehade en kvalificerad
minoritetspost av aktier i sitt företag skulle det finnas anledning för de
anställda att dels hålla sig underrättade om varför aktiekursen förändras. dels
att diskutera vad som skulle kunna göras åt saken.

En sådan situation kan inte undgå att sakta men säkert motivera många
(om än inte alla) anställda till den sorts kompetensuppbyggnad. som ett
ständigt frågande, diskuterande och agerande alltid ger upphov till. Det är
ofrånkomligt - och naturligt - att en sådan kompetensutveckling ger de
anställda ett ökat inflytande i företaget - och att detta inflytande i sin tur
påskyndar den fortsatta kompetensutvecklingen. Men från vår utgångspunkt
är detta inflytande en tänkbar konsekvens av ett minoritetsaktieägande bland
de anställda, inte det primära motivet för den enskilde att förvärva aktier i sitt



"eget" företag; det hindrar inte att inflytandet kan vara ett viktigt sekundärt
motiv för personalaktieägande.

Vår utgångspunkt - utförligt redovisad i kap 2 - är ju att en kompetensut
veckling av antytt slag kan lämna väsentliga bidrag till demokratiutveckling
en genom att göra alla anställda bättre skickade att ta ställning också i
medborgarrollen, dvs den politiska processen. På samma sätt som vi räknar
med att vanlig skolutbildning har starka s.k. externa effekter - dvs positiva
verkningar av A:s utbildning på B och C och andra, och på våra möjligheter
att utnyttja komplicerade besluts- och samordningssystem, som kommer alla
tillgodo, men som A (av transaktionskostnadsskäl) inte tar hänsyn till i sin
privata utbildningskalkyl - kan vi räkna med att en sådan "förlängd
utbildning" har likartade effekter. Av samma skäl måste vi dock också räkna
med att den enskilde anställde i princip inte tar hänsyn till just dessa effekter när
han eller hon - funderar på att förvärva aktier i sitt eget företag. Det gäller
fullt ut i den rena marknadslösningen - också sedan den utökats med företag
och andra organisationer - men med det politiska systemet erbjuder sig alltså
en möjlighet att ta även sådana hänsyn - det visar ju redan uppbyggnaden av
våra offentliga skolsystem. Därutöver förekommer ju en avsevärd offentlig
subventionering av annan postgymnasial utbildning. I samma perspektiv och
anda kan man se frågan om offentliga bidrag till aktieförvärv bland de
anställda.

Var subventionsgränsen skall ligga för subventionering av sådana
personalaktieförvärv är svårt att säga. I kapitel 2 har 3-4procent av företagets
totala aktieröstetal framlagts som en tänkbar gräns. Bakom detta ligger en
föreställning att de anställdas aktieinnehav måste vara tillräckligt stort för att
aktieavkastningens utveckling skall påverka deras privata ekonomi och för
att deras växande kunskaper skall kunna ge dem ett inflytande. Vad som
skulle kunna hända om de anställdas aktieinnehav blev större kan vi bara
gissa. I den mån övriga aktieägare fick se sitt inflytande över företagets mål
och verksamhet minska, skulle de begära högre riskersättning än tidigare.
Företagets finansiering skulle därmed fördyras. I den mån "personalägarna"
utnyttjade sitt större inflytande till att ge sig själva förmånligare anställnings
avtai än tidigare skulle det höja produktionskostnaderna och därmed komma
i strid med konsumentintresset. Ännu en fråga är hur incitamenten till
förkovran förändras när inflytandet växer. Och hur förändras rollen för den
(eventuella) fackliga organisationen (som grundar sitt inflytande på medlem
marnas arbetsinsatser), när ett inflytande växer fram baserat på kapitalinsat
ser? Konkurrerar dessa inflytandekanaler med varandra - eller kompletterar
de varandra?

Mot personalägandets demokratiaspekter står en rad effektivitetsaspek
ter, som vi får anledning att återkomma till.

4.1.7. Sammanfattning

I den oproblematiska modellekonomi från kapitel 1, som är vår startpunkt,
äger människor aktier i de företag, där de tror sig nå högsta möjliga
avkastning. Någon gång kan detta råka vara det företag, där han eller hon-
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samtidigt är anställd. Men det finns ett argument mot sådant personalägande
av aktier - risken att en svag lönsamhetsutveckling för företaget drabbar

både lönen och avkastningen på kapitalet ("dubbla risken"). Det finns dock
även ett särskilt argument för aktieinnehav i det egna företaget - den

anställde kan tänkas ha större kunskaper om företaget än utomstående och
skulle därmed löpa mindre risk för obehagliga överraskningar.

Ingenting förändras i denna argumentbild. när vår ekonomi öppnas mot
omvärlden. Riskerna i ekonomisk verksamhet kan då tänkas öka, men
"dubbla-risken-argumentet" och kunskapsargumentet påverkas rimligtvis i
olika riktning.

I nästa steg introduceras möjligheten av arbetslöshet i modellekonomin. I
den mån förvärv av aktier i det egna företaget kan ge de anställda ökade
möjligheter att anpassa sig till en eventuell arbetslöshet innebär detta ett
incitament till personalägande av aktier. Men hur stort aktieinnehav
förutsätter det? Och hur många är beredda att bidra, om de som inte bidrar
ändå blir delaktiga i förmånerna') Och hur påverkas incitamenten om de
bidragsvilliga har skiftande uppfattningar om arbetslöshetens orsaker och
beständighet') - Likartade argument kan hävdas i en situation, där de
anställda är missnöjda med Lex. arbetsmiljön.

Så långt har argumenten för och emot ett personalägande av aktier
tillämpats på en värld utan Lex. fackliga organisationer. Vårt nästa steg blev
därför att undersöka varför sådana organisationer över huvud uppstår. Vi
fann att det fanns transaktionskostnader att spara genom att bilda sådana
organisationer bl. a. för att upprätta - och upprätthålla - anställningsavtal och
befattnings- och lönestrukturer.

Så länge missnöjet bland de anställda gäller förhållanden direkt kopplade
till själva anställningen synes en sådan organisation på basis av arbetsinsatsen
mest ändamålsenlig. Men om de anställda önskar utöva ett visst intlytande
även över verksamhetens organisation och teknologi kan detta vara ett
incitament till aktieförvärv. Frågan är var varje ny "rnedlernskrona' ger
störst avkastning - i traditionellt fackligt arbete eller i form av personalägda
aktier. Kvar finns naturligtvis hela tiden "dubbla-risken-argumentet" mot
och "kunskapsargurncntet" för.

I ett sista steg utökar vi det kollektiv, som har anledning att anlägga
synpunkter på frågan om personalägande av aktier, till att gälla alla

röstberättigade medborgare. Kan alla de människor som icke är anställda i
ett visst företag verkligen ha anledning att fundera pa om det vore någon
poäng med att de anställda i detta företag förvärvade aktier där') Ja, om

sådana aktieförvärv skapade incitament bland de anställda art utok:a sina

kunskaper om faktorer av betydelse för företagets fortsatta utveckling (och
därmed dess anställnings- och lönebetalningsförmåga) och i tid diskutera,
föreslå och vidta anpussningsåtgiirder: det skulle kunna förbättra marknads
systemets effektivitets- och stahilitetsegenskaper , vilket alla skulle ha glädje
av. Men dårutover finns ett argument för personalägande av aktier 
kompctensargumentet-: som bygger p{1 tanken att ökad kompetens bland de
anställda i Lex. ekonomiska frågor ökar deras kompetens i rollen som
medborgare, J u större kompetens bland dem som röstar och agerar i
politiken, desto bättre kan deras politiska preferenser verkligen komma till
uttryck. Desto bättre fungerar då den politiska demokratin (från kapitel 2).



4.2. "Storägande av aktier i en modifierad modellvärld

Låt oss nu en sista gång återvända till vår decentraliserade modellekonomi

och repetera de förändringar av de ursprungliga förutsättningarna som en

efter en fördes in i modellen i föregående avsnitt. Men utgångsläget är här i

ett avseende ett annat än i det förra avsnittet: vi tänker oss nu att inkomst- och
förmögenhetsfördelningen är ojämn och frågan gäller uppkomsten och

utvecklingen av "storägande" - ej personalägande - av aktier i den

modifierade rnodellvårlden; det gäller alltså enskilda fysiska personers

sammanlagda aktieinnehav i flera - eller ett enda - aktiebolag.i"

4.2.1. Modifikation A - en ojämn inkomst- och
förmögenhetsfördelning

För Jämförbarhetens skull tänker vi oss nu att det är samma typ av renodlad,

sluten marknadsekonomi som tidigare - utan intresseorganisationer och

offentlig sektor - som vi har framför oss. Genomsnittsinkomsten är också

densamma, men inkomstfördelningen är alltså ojämn - och, delvis som ett

resultat därav, förmögenhetsfördelningen. Hur kan detta tänkas påverka

förekomsten av storägande av aktier?

Frågan ger oss anledning att erinra om aktiens speciella ege nskaper som ett
av flera olika förmögenhetsobjekt i ett renodlat marknadssystem. I kap l har

vi försökt visa hur aktien uppstått som svar på en efterfrågan på organisatio

ner som kan producera till låga kostnader under osäkerhet; aktiebolagets

aktieinnehavare bär en viss risk och har därutöver tilldelats vissa formella
möjligheter att kontrollera sitt risktagande via stämma och styrelse ("infly

tande"). Den som väljer att placera ett sparande i aktier måste därför

uppenbarligen ha en benägenhet att - mot en godtagbar ersättning - bära

risker 25 Det är ett nödvändigt villkor, men inte alltid tillräckligt. Allmänt är

det rimligt att tänka sig att ju högre sparande en person åstadkommer, desto

troligare är det att en viss, given riskbenägenhet faktiskt leder till förvärv av

aktier. Det betyder inte att riskbenägenheten i sig - som är en psykologisk

storhet - är beroende av sparandets storlek. Men omfattningen av den risk en

person tar med sina penningplaceringar är en funktion av hela hans - eller
hennes ~- s. k. portfölj av placeringar.

Genom att placera en del av sitt sparande på en vanlig bankräkning kan en
person motväga risktagandet i den andra del av placeringen som sker i aktier

och för portföljen som helhet få en risknivå som exakt motsvarar hans - eller
hennes _.riskbenägenhet .26 När sparandet/förmögenheten ökar växer poten

tialen för aktieplaceringar och vi kan tänka oss att när en persons

förmögenhet blir mycket stor så ökar denna potential mycket snabbt.

Bankspararidet klarar då alla tänkbara risker på aktiesidan . och samtidigt

möjliggör de allt större aktieplaceringarna en spridning av inköpen på olika

branscher och bolag. vilket medverkar till att minska den sammanlagda

risken. En alternativ. riskreducerande strategi för en storägare kan vara att
koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag för att därigenom nå en
minoritets- (eller rentav majoritets-j position för inflytande i stämma och
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styrelse. Om en spridnings- eller koncentrationsstrategi skall väljas torde
bl.a. bero bl.a. på placerarens kunskapsmässiga förutsättningar. I detta
avsnitt 4.2 kommer vi dock inte närmare att gå in på sambanden mellan
aktieägande och ägarkompetens. Dessa tas upp särskilt i avsnitt 4.3.6.1.

Inom en given, ojämn personlig fördelning av förmögenheter slumpar vi
nu ut en likaledes ojämn fördelning av riskbenägenheten. Vi får en stor grupp
av människor med förmögenheter på och kring mediannivå med en
riskbenägenhet på och kring mediannivå. Vi får vidare små grupper med små
förmögenheter och höga respektive låga riskbenägenheter och likaledes små
grupper med stora förmögenheter och hög respektive låg riskbenägenhet.
Men den för oss intressanta gruppen är den med mycket stora förmögenheter
och mycket hög riskbenägenhet. Det är här vi kan vänta oss att "storägarna"
av aktier finns. 27

Hur förändras då denna fördelning av aktieinnehaven över tiden? Det
beror bl.a. på hur inkomsterna - både löne- och kapitalinkomsterna 
förändras. Finns det några skalfördelar i aktieförvaltning? Och finns det
någon anledning att tro att storägare av aktier är mer lyckosamma än Lex.
småägare när det gäller att nå en hög avkastning på placeringarna? Men
förändringarna i fördelningen av aktieinnehaven beror också på arvs-,
arvsskatte- och skattesystemet i modellekonomin. Slutligen spelar de
aktieägande personerna själva en roll: den som ärver en aktieförmögenhet
har inte nödvändigtvis samma riskbenägenhet som arvlåtaren osv.

Vi kan dock inte här fördjupa oss vidare i detta. Vi konstaterar att en
ojämn inkomst- och förmögenhetsfördelning genererar en liten grupp av
stor ägare av aktier - och en stor grupp av aktieägare i en skala från
medelstora till små aktieägare.

4.2.2. Modifikation B - internationellt ekonomiskt utbyte
äger rum

Vi har tidigare - i avsnitt 4.1.2. - försökt visa vilken väldig omställning det
innebär i modellekonomin att öppna den helt mot omvärlden, särskilt om
den som den svenska är liten och bara har att anpassa sig till de relativpriser
som råder i omvärlden. Ett av dessa priser är räntan på bankplaceringar, ett
annat är "priset på risk", dvs premien eller ersättningen för riskbärande i
form av aktieinnehav.

Om det uppstår skillnader mellan bankräntan (och riskpremien) i modelle
konomin och dess omvärld kommer dessa enligt teorin att utlösa kapitalflö
den, som stabiliseras när skillnaderna utjämnats. Men just aktier kan röra sig
över nationsgränserna även av andra skäl, nämligen om uppfattningarna om
ett företags framtid är mycket olika hos aktieintressenter i olika länder; vi
kan naturligtvis uppfatta dessa skillnader i optimism som skillnader i den
förväntade avkastningen.

'Allt annat lika' måste vi alltid tänka oss att det är dyrare att förvärva aktier
utomlands än hemmavid. Likväl representerar tillskottet av placeringsmöj
ligheter i omvärlden en utökad möjlighet till riskspridning i aktieförvärven.
Om storägarna utnyttjar den möjligheten kommer deras ägande i olika
hemmaföretag att "förtunnas".



Samtidigt får nu omvärldens många aktieintressenter motsvarande möj
ligheter att sprida sina risker genom att investera i modellekonomin. Om
omvärlden skulle utnyttja denna möjlighet i stor skala kan det bli dyrare för
modellekonomins aktieinnehavare att skaffa sig ett verkligt ägarinflytande i
bolag, där utlänningar gått in. Det kan i sin tur leda till att inhemska storägare
koncentrerar eller för sina aktieinnehav till ett mindre antal företag för att
uppnå ett sådant riskreducerande inflytande.

Öppnandet av vår modellekonomi mot omvärlden kan tydligen ge
anledning såväl till "förtunning" som "förtjockning" av de inhemska
storägarnas aktieinnehav. Någon dominerande tendens kan vi inte förutse i
den enkla resonemangsmodell vi här prövat.

4.2.3. Modifikation C - marknadsojämvikter och storägande
av aktier

I föregående avsnitt diskuterade vi om och hur en ojämvikt på Lex.
arbetsmarknaden i form av arbetslöshet kunde motivera aktieförvärv bland
de anställda som ett sätt att påverka sannolikheten att de själva blev ställda
utan arbete. Finns det några likartade, tänkbara ojämviktssituationer, som
kan tänkas påverka potentiella stor ägare av aktier att utöka eller minska,
förtunna eller koncentrera sina aktieinnehav?

Den kopplingen är inte lätt att se. Möjligen kan man tänka sig att en
ekonomi med efterfrågeöverskott på varu- och/eller arbetsmarknaden
("inflationsekonomi") tenderar att göra bankplaceringar relativt mindre
intressanta än aktie placeringar , som kan antas mer inflationsresistenta.
Denna påverkan borde emellertid träffa alla upplysta aktieägare och inte
utlösa några särskilda anpassningsåtgärder hos storägare av aktier. En rimlig
utgångspunkt vore att tänka sig att ojämviktssituationer som hotade avkast
ningen på redan gjorda aktieplaceringar skulle kunna föranleda sina
aktieägare till "motåtgärder" av olika slag- men hur ser de hoten ut och vilka
är motåtgärderna?

4.2.4. Modifikation D - kompletterande organisationer

Hittills har våra modifikationer av modellekonomin under 4.2 skett inom
ramen för en helt decentraliserad marknadslösning med enbart företag. Nu
introducerar vi också möjligheten av samordning av intressen i andra
organisationer såsom arbetsmarknadsorganisationer och politiska partier.
Hur kan det tänkas påverka storaktieägandet?

Det beror, än en gång, på hur storaktieägarna uppfattar de risker för
försämrad aktieavkastning som andra organisationer kan skapa. Om de Lex.
uppfattar fackliga organisationers verksamhet som en sådan risk kan det ge
dem anledning att söka samarbete sinsemellan för att skapa ett "mothot" .

Mer allmänt konstaterar vi att modellekonomin utsätts för en väldig
omskakning när denna organiseringspotential introduceras. Låt oss tänka oss
att den organisering som nu inleds i modellekonomin kan betraktas i två
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skeden. I ett första skede tänker vi oss att den ojämna inkomst- och

förmögenhetsfördelning som karakteriserar modellekonomin accepteras av

de flesta. När enskilda personer söker samverka i egenskap av anställda eller

kapitalägare, konsumenter eller medhorgare så sker detta utifrån precis
samma utgångspunkter som tidigare: det gäller för den enskilde att nå största
möjliga behovstillfredsställelse för en viss, given resursinsats i tillverkning

och samordning. Skillnaden jämfört med tidigare är att människorna nu har

möjlighet att använda sig också av andra allokeringsmetoder än marknadens
(och företagets), nämligen lösningar med kollektiva heslut på olika nivåer. Så
länge denna utvidgning av modellekonomin endast gäller frågan om vad so 111

lämpligen produceras och distribueras i marknadens respektive andra former

ser vi organiseringen som ett allokeringsfenomen 2 H

I ett andra skede tänker vi oss att det uppstår en medvetenhet ho, ett stort
antal människor om inkomst- och förmögenhetsfördelningens utseende i
stort samt om deras egen inplacering däri. De som av olika skäl är missnöjda

- eller nöjda - med sin inkomst- och förmögenhctsposition kan sedan försöka

organisera sig samman med andra som har liknande önskemål eller
värderingar för att förhättra - respektive försvara - sina positioner. Denna

intresseorganisering tar olika former och sker på olika nivåer och i olika stora
kollektiv beroende på vilket intresse det gäller, Lex. ett avtalsintresse eller en

lagstiftningsfråga. I dessa sammanhang betraktar vi de organisatoriska

strävandena som fördelningspolitiska fenomen.

I verkligheten är det ofta svårt att skilja det allokeringsmotiverade

organiserandet från det fördelningspolitiska. När vi i föregående avsnitt

diskuterade den lokala fackliga organisationen var dock utgångspunkten

heltigenom allokeringsteoretisk. När sedan flera organisationer söker sam

verka i löneförhandlingar och hildar förhund hlir det mer naturligt alt se detta

som en fördelningspolitisk strävan. Trots dessa svårigheter att hålla isär

allokerings- och fördelningsaspekter på de kompletterande organisationerna
anser vi distinktionen vara värdefull.

Den understryker det viktiga i att man hetraktar också fackliga organisa
tioner, kapitalagarföreningar (arhetsgivareorganisationer) och politiska par

tier som organisationer för allokering av resurser. I kapitel 1 har vi

presenterat ett allmänjämviktssystem först utan och sedan med företag. Här

har vi nu utvidgat detta system till att innefatta även fackliga organisationer,
kapitalägarorganisationer och politiska organisationer och därigenom fått ett
komplett allmänjämviktssystem. Ett nyckelbegrepp är även här trallsaktions

kostnader (inkl informationskostnader och riskkostnader). I föregående
avsnitt 4.1. har vi försökt visa hur den lokala fackliga organisationen kan

förklaras utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv. Det är inte svårt att ur

samma perspektiv tänka sig att det för många aktieägare kan vara intressant

att tillsammans utse - och avlöna - en "kapitalfacklig" företrädare och

specialist, som hjälper dem att övervaka företagsledningen och dess
risktagande.r" Det politiska systemet, slutligen. kan ges en likartad tolkning:
det billigaste - och i vissa fall enda - sättet att organisera viss produktion (som

Lex. försvar och grundforskning) är att medhorgarna gemensamt kommer

överens om att utse - och avlöna - specialister som gör arbetet: de är
politikerna och byråkraterna. Eftersom alla medborgare inte har samma

önskemål delar man upp sig i olika s. k. partier för att driva just sina önskemål



med större framgång. Det är lockande att genast tolka detta som ett utslag av

fördelningspolitiska strävanden. Men man måste komma ihåg de speciella

villkoren för produktion i offentlig regi. Det kommer ut en produkt (säg,

försvarstjänster) som "alla" helst skall vara nöjda med (till skillnad från

marknadslösningens individualiserade utbud). Det är därför naturligt att

bestämningen av denna produkt sker genom en avvägning e.ler kompromiss

av olika intressen, så att så många som möjligt får vara med och yttra sig. I

stället för individuella beslut har vi här regler för kollektivt beslutsfattande.

Dessa regler vilar ofta på förutsättningarna en person-en röst och

majoritetsbeslut .1<1

I en värld, där mänruskoma var helt tillfreds med den inkomst- och

förmögenhetsfördelning, som uppstod genom detta kompletta allmän

jämviktssystem , måste vi se hela beslutsprocessen först och främst som en

allokeringsprocess. Men annorlunda blir det alltså när vissa grupper uppfat

tar sina positioner i inkomst- och förrnögenhetsfördelningen" som orätttvisa

~ eller hotade eller möjliga att förbättra. Då får allokeringsprocessen vid sin

sida alltmer av ett [ordclningsspel, där intressen formeras och förs fram med

taktiska eller strategiska syften. Då blir också analysen svårare.

Vad finns då att säga om storaktieägarnas roll i detta kompletta allmän
jämviktssystem? VI har tidigare pekat på hur aktieägare kunde tänkas känna

sin avkastning hotad av t.ex. lönekrav som framförts av fackliga organisatio

ner. Sådana intressekonflikter före kommer såväl lokalt som på andra nivåer,

beroende på hur de olika intressena väljer att organisera sig. I det enskilda

aktiebolaget borde ett sådant hot föranleda slutsatsen bland aktieägarna att

aktiernas utdelning och värdetillväxt kunde komma att bli lidande och några

skulle sälja sina innehav ("exit"). Kursen skulle då sjunka och bolaget erfara

en finansiell fördyring om man övervägde en nyemission. En alternativ

anpassningsåtgärd vore att flera aktieägare tog kontakt med varandra,

överenskom att sälja ut sina samlade aktieinnehav i bolaget och om att

meddela företagsledningen denna avsikt - för vidare befordran till de

anställda. Ett sådant hot om "exit" kunde tänkas vara mer verkningsfullt mot

lönekraven än en omedelbar aktieförsäljning.Y

Ett sådant gemensamt agerande är dock ingalunda problemfritt. Det drar

resurser för den enskilda aktieägaren att samla en grupp till gemensamt

agerande, och om aktionen skulle lyckas blir också de som inte deltagit i den

delaktiga i avkastningen: det är det redan omnämnda "frce-rider"-proble

met. Därför är det inte troligt att de små aktieägarna väljer en sådan

anpassningsåtgärd .

Mer sannolikt är det att en stor aktieägare har incitament att agera. Ilan
eller hon - drabbas mer av lönekraven än småaktieägaren. har lägre

transaktionskostnader och kan SJälv tillgodogöra sig en relativt stor del aven

eventuell framgång i konflikten med de anställda. Och än en gång kan

småaktieägarna tänkas vara med på noterna, solidarisera Sig med de stora

aktieägarna i bolaget och bli delaktiga i eventuella framgångar i kontlikter

med de anställda.

I ett nästa steg kan nu de anställda hota med strejk och aktieägarna 

genom företagsledningen ~ med lock-out eller LO.m. avsker 3.1 För att göra

strejkhotet än Iller drabbande för aktieägarna kan dc anställda i ett bolag ta

kontakt med de anställda i ett annat bolag och pröva 0111 man kan agera
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gemensamt. Ett sådant agerande kan underlättas om löner och anställnings

villkor i övrigt är någorlunda enhetliga mellan de anställda i olika bolag;

fackliga organisationer på branschnivå ~ förbund - kan då bildas.

På ett eventuellt strejkhot från ett helt förbund kan nu aktieägarna uppdra
åt företagsledningarna ("arbetsgivarna") att ta ännu ett steg och bilda en

organisation för flera - eller alla - branscher och sedan utestänga än fler från

arbete. Det kan i sin tur föranleda fackförbunden att komma samman även

de för att sätta än mer på spel genom strejkhot i flera - eller alla ~ branscher.

På detta sätt kan mycket stora, kompletterande löneförhandlingsorganisa

tioner bildas på arbetsmarknaden som ett resultat av ett fördelningspolitiskt

spel. Om en majoritet av de anställda i ett stort antal företag ser möjligheten

till en väsentligt större reallöneökning genom en sådan operation kan de väl

vara beredda att bära transaktionskostnaderna för en gemensam förhand

lingsgrupp. Men vad skall ske när förhandlingen avslutats') Skall gruppen

upplösas och riks- och förbundsnivåföreträdarna helt lämna över till de
lokala fackliga organisationerna, vilkas verksamhet mer gäller bevakning av

lönestrukturen än reallönemvd»? Vad väljer arbetsgivarna för strategi')

Svaren på dessa frågor beror i hög grad på hur man på ömse håll uppfattar
riskerna för att det ekonomiska systemet genom olika mekanismer kan

komma att urholka den avtalade reallöneförändringen. Antag exempelvis att

de träffade avtalen bland en majoritet av medborgarna bedöms äventyra den
s.k. samhällsekonomiska balansen. Då kan krafter sättas i rörelse genom den

offentliga ekonomiska politiken - t.ex. genom en devalvering av valutan 

som i sin tur kan utlösa reaktioner hos löntagarna. Det kan alltså finnas

behov av ett slags eftervård av ett löneavtal, vilket kan motivera att

åtminstone en del av den fackliga löneförhandlingsgruppen på förbunds- och

riksnivå bevaras också mellan själva löneförhandlingarna. Genom att ta på

sig kostnaderna för en sådan organisation kan många anställda känna sig

mindre oroliga för sin framtida löneutveckling än annars. Likartade argu

ment kan motivera arbetsgivarorganisationer även på dessa nivåer.

Men penninglönen - eller, för den delen. reallönen - är bara en del i den
uppsättning av förmåner, rättigheter och skyldigheter, som utgör anställ
ningsavtalet. Hit hör även frågor om bl.a. arbetstider, möjligheter till
personalutbildning och medinflytande på olika områden. I vissa situationer

kan det vara intressant för stora grupper av löntagare att organisera
"övcrlokala' förhandlingar också i sådana frågor; förekomsten av perma

nenta, fackliga organisationer på löneområdet på bransch- respektive
riksnivå minskar naturligtvis extrakostnaderna för sådana förhandlingar på

andra områden; behovet av facklig eftervård synes knappast mindre ifråga
om t.ex. medbestämmande- och personalutbildningsavtal.

Alltså, för att utöka sina förmåner och minska sin otrygghet i olika
avseenden bildar de anställda - och arbetsgivarna - förhandlingsorganisatio

ner. För en medlemsavgift köper de förhandlingstjänster av anställda

ombudsmän, som småningom utvecklar en betydande specialistkompetens.
Av många skäl är det svårt för medlemmarna att bestämma värdet av det

förhandlingsarbete som utförs av dessa ombudsmän. Det kan därför vara

svårt för den individuella löntagaren att veta hur mycket "förhandlings- och
eftervårdstjänster" han - eller hon - skall köpa. Den ekonomiska principen

borde ju vara att utöka "beställningen" till den punkt eller till det belopp. lid



vilket förhandlingsvärdet av den sist utlagda medlemsavgiftskronan är exakt
en krona. Men i verkligheten är det ofta nästan omöjligt att se något samband

mellan den individuella avgiften och det gemensamma resultatet. Kalkylen

kompliceras ytterligare av att detta resultat också kommer den tillgodo, som
över huvud icke betalar någon medlemsavgift! Än en gång har vi att göra med
en kollektiv vara - det gemensamma förhandlingsresultatet- och därmed

med ett "free-ridert'-problern: många kan väntas avstå från att betala och

ändå få del av eventuella förmåner. Det skulle innebära att organisationen
blev underdimensionerad jämfört med den storlek den skulle ha fått om alla

hade låtit sina önskemål (preferenser) direkt bestämma, utan att snegla på
möjligheterna att lura andra att betala för dem.i"

Den ekonomiska teorins "lösning" på detta problem är att utnyttja andra
allokeringsmetoder än den öppna marknadslösningen. dvs i detta fall

frivilliga köp av förhandlingstjänster. Denna andra metod är det politiska
systemet med dess regler om kollektivt beslutsfattande som ger en majoritet
möjligheten att stifta lagar som blir gällande för alla - ett slags allmängiltigt

kontrakt. Men en facklig organisation har ingen sådan lagstiftningsrätt. Den
minoritet (eller majoritet) av de anställda som ändå finner det värt att betala
avgiften till facket kan genom information och vädjanden och moraliska
påtryckningar söka förmå de övriga att också betala sin del.

Men det finns en annan möjlighet att locka fler att bidra till finansieringen
av förhandlingsansträngningarna. Det är att introducera "vanliga", privata

varor eller tjänster som fackliga förmåner vid sidan om de kollektiva varor
som t.ex. medinflytande. som ändå är förhandlingarnas huvudområde De
kan gälla (billiga) försäkringar, banklån eller rabattköp e.d.: de skapar vad
Olson kallar "selektiva incitament" (Olson, a.a., kap 5) för den enskilde att

bli medlem i organisationen. Det betyder naturligtvis inte att detta faktiskt
räcker till för att åvägabringa att alla blir medlemmar; och de som blir det blir
nu samtidigt medlemmar även i en inköpsorganisation!

Det vi hittills sagt om framväxten av fackliga och andra intresseorganisa
troner har grundats i en ren teorimodell utan direkt anknytning till

verkligheten. l verkligheten ser vi dock att stora fackliga organisationer med
en mycket hög (80-90 %) medlemsfrekvens existerar - utan alltför stora
inslag av selektiva incitament. Det måste då förklaras av faktorer utanför
modellen, t.ex. historiska och ideologiska traditioner inom arbetarrörelsen.

Nu behöver inte den fackliga "produktionen" begränsa sig till avtal på
olika nivåer. Man kan också tänka sig att centrala huvudorganisationer
skaffar sig en roll i det politiska systemet som kravformulerare och
påtryckare i samband med lagstiftning av olika slag. Det gäller naturligtvis i

första hand lagar på arbetslivets område, där fackets medlemmar och
ombudsmän får antas ha särskild kompetens. Men det är inte svårt att tänka
sig åtskilliga andra lagstiftningsornråden , som kan sägas ha beröringspunkter
med arbetslivet, dess förutsättningar eller olika allmänna fackliga strä
vanden.

01/1 det redan finns en kompetent kår av fackliga ornb.idsrnän och om
extrakostnaderna för att de även driver politiska krav utöver de ursprungli
gen rent fackliga avtalsönskemålen är begränsade så kan det vara en
intressant kanal för åtskilliga medborgare att göra sig hörda i den politiska
processen - utöver sitt deltagande via partisystemet. För den enskilde kan de

I'
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relativa påtryckningskostnaderna på politiken indirekt via en intresseorga
nisation vara lägre än om han - eller hon - går direkt till sitt parti med samma
önskemål. Transaktionskostnaderna för att driva vissa intressen i den
politiska processen kan säkert ibland bli lägre om de drivs via facklig"
organisationer än i gängse kanaler.

Det är viktigt att ha detta perspektiv klart för sig när man bedömer de
fackliga organisationernas roll i den politiska processen. Det handlar om
relativa kostnader för att föra fram intressen, inte om konspiration och
illegitimt inflytande, som en del tycks me na.:'

Vad har då allt detta att göra med förekomsten av storägande av aktier':' Vi
har tidigare i detta avsnitt konstaterat att ett litet antal storägare av aktier
sannolikt har större incitament - och lägre tr ansaktionskostnader - för att
bilda ett "kapitalägarfack' än ett stort antal småaktieägare . Detta konstate

rande torde gälla hela vägen fram till en riksomfattande organisation,
efterhand som den fackliga organisationen växer i omfång.

Argumenten för att arbetarfackliga organisationer också på "överlok al"
nivå kan behöva permanentas för att sköta eftervården av träffade avtal torde
- mutatis mutandis - gälla även "kapitalfuckliga" organisationer som då blir
förbunds- respektive riksarbetsgivareorganisationer. Liksom de fackliga
organisationerna kan även arbetsgivareorganisationerna skaffa sig avsevarda
möjligheter att agera för sina intressen via det politiska systemet. Och liksom

i det förra fallet får huvudmännen bakom arbetsgivarna därigenom särskilda
möjligheter att utöka sitt inflytande i den politiska processen En viktig
skillnad mellan de båda grupperna av huvudmän finns emellertid i den
ojämna fördelningen av aktieinnehaven mellan aktieägarna inbördes. Stora
och mycket stora aktieägare torde ha särskilda möjligheter att vinna gehör

för sina åsikter när arbetsgivarnas handlingsprogram skall formuleras och
anhängiggöras i politiken. Det kan inte uteslutas att detta bidrar till att
differentiera konkurrensförhållandena mellan enskilda medborgare i poli
tiken.

Så långt de "kapitalfackliga" strävandena på arbetsmarknaden genom
arbetsgivareorganisationer. Vi har beskrivit 'voicevrnöjligheten , som förut
sätter att de stora aktieägarna behåller sina aktier. Men det finns också en
alternativ strategi, särskilt för de stora aktieägarna, att möta hot mot
avkastningen på deras kapital eller mot deras ställning i andra avseenden.
Denna alternativa strategi är hotet att sälja ut stora aktieinnehav och därmed
ställa bolaget utan större, "ansvarsfulla" ägare, som är beredda att verkligen
utöva en monitorfunktion i företaget. Det skulle pressa kurserna och därmed
sannolikt även föranleda andra ägare till försäljningar. Sådana aktioner

skulle naturligtvis inte göra bolagen ägarlösa: det finns alltid köpare till
någon kurs. Men aktionerna - och redan hotet om dem - skulle åstadkomma
avsevärda komplikationer i de berörda bolagens liv. Det är det som ger
styrka åt denna strategi.

Verkan av ett sådant hot begränsar sig inte till anställda och företagsled
ning, utan böljar lätt vidare till kommunala och regionala myndigheter. Här
finns ännu en möjlighet för storaktieägaren att spela ett spel i den politiska

processen. Det är också den som förts fram i kap 2, där vi försökt gestalta hur
den enskilda aktieägandekoncentrationen kan tänkas hota den politiska
demokratin. Också för innehavarna av stora förmögenheter är frågan om



påverkan i den politiska processen yttterst en fråga om relativa (trans

aktions-) kostnader för att verka via olika kanaler. Det förefaller troligt att en

liten grupp av stora aktieägare i en ekonomi skulle ha lättare att avpressa det

politiska systemet olika önskade åtgärder än en stor grupp av små och

medelstora aktieägare; de sistnämnda kan ju aldrig med samma effekt

mobilisera hotet om 'exit' på aktiemarknaden.

Vad som nyss sagts är dock endast hypoteser. Det är endast genom att
empiriskt undersöka storägarnas beteende i politiken som dessa kan
bekräftas eller förkastas.Vi kommer till denna undersökning i följande

avsnitt.

Genom tillkomsten av den kompletterande organisation som är det
politiska systemet bildas en möjlighet för de fördelningspolitiska intresse

grupper, som kan komma all uppstå, att genom skaller av olika slag påverka

inkomst- oeh förmögenhetsfördelningen (inkl aktieägandet) I stället för att

här föra en helt allmän diskussion om skattesystemet och aktiesparandet har

vi dock valt att förlägga också den till nästa avsnitt, där den faktiskt förda
politiken ]J'] dessa områden i Sverige sedan 1900-talets bör an tas upp.

4.2.5, Sammanfattning

När vi överger vår "gamla" förutsättning att inkomst- och förmögenhetsför

delningen är jämn ökar sannolikheten för att modellen skall härbärgera

storaktieägare enligt vår definition. Alla aktieägare förutsätts ha en viss

lägsta riskbenägenhet (eller, om man så vill, högsta riskaversion), vars

storlek varierar helt slumpmässigt bland aktieägare med olika stora innehav.

Detta är en inledande statistisk kommentar, utan några kopplingar till den

kompetens som olika aktieägare kan tänkas utveckla i sin agarroll.

När vår modell med storägande öppnas mot omvärlden ändrar osäkerhe
ten än en gång karaktär. Men hur det påverkar förutsättningarna för

uppkomsten av storaktieägande jämfört med andra ägarstrukturcr är svårt

att säga. Allmänt gäller att utländskt aktieägande i modellekonomin tunnar

ut storaktieägandet där, samtidigt som storågarinnehav av aktier i utlandet

rimligtvis drar resurser från inhemskt ägande.

Uppkomsten av kollektiva organisationer av olika slag i den modifierade
modellekonomin leder fram till vad vi här kallat "det kompletta al1mänjäm

viktssvstemet" . Liksom alla andra har "storaktieägarna" här att försvara sina

intressen. Det kan ske genom arbetsgivareorganisationer ,som kan förhandla
för deras intressen med motparten men också verka via den politiska

processen. Men en "storaktieägare" kan också driva sina intressen direkt

gentemot det politiska systemet. säg mot kommunen i en enföretagsort.

Uppkomsten och vidareutvecklingen av ett storaktieägande bland fysiska
personer beror naturligtvis också i hög grad av skattesystemet i modcllekono

min. Istället för att försöka konstruera ett sådant system i modellen tar vi

kortfattat upp den faktiskt förda skattepolitiken i Sverige sedan 1900-talets
början i följande avsnitt och försöker visa på dess samband med det

storaktieägande som uppstått.
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4.3 "Storägande ' och personalägande av aktier i Sverige

Sa långt teorimodellen ~ med de modifikationer VI företagit för alt närma oss

verkligheten. I detta avsnitt skall vi ta steget över dit fullt uLVår analyriska

utgångspunkt är alltjämt ett allmimiiimviktssvstem, kompletterat med organi
sationer av tidigare redovisat slag. Våra frågor är: hur kan man förklara att

koncentrationen av aktieägandet bland fysiska personer i vårt land vid början

av 1980-talet är så pass stark/" oeh personalaktieägande så litet förekomman

de') För att få någon djupdimension i svaret på dessa frågor måste vi söka oss

bakåt i tiden åtskilliga år, närmare bestämt till mitten av ISOO-talet . när

industrialiseringen av Sverige började på allvar. Vi måste undersöka hur

aktieägandet som fenomen kom igång genom industriella verksamheter som

initierades och - i vissa fall ~ växte. Vi måste utreda hur sådana verksamheter

så starkt kom att förknippas med vissa personer och familjer och vi måste

följa arbetarrörelsens kamp för rättvisa och demokrati och undersöka varför

aktieägande bland de anställda aldrig blivit något intressant medel för

inflytande och fortbildning.

I detta arbete kan vi alltså utgå ifrån den allmänna järnviktsmodell. som

utvecklats i kap l, kompletterad med intresseorganisationer och ett politiskt

regelsystem. Men det perspektiv som tidigare anlagts har i huvudsak varit

statiskt: det har gällt att söka modellteoretiska svar på frågor som 'varför(inns

företag', 'varför är så många av dem aktiebolag', 'varför finns det fackföre

ningar och arbetsgivareföreningar ' , osv vid en given tidpunkt, I det följande

måste vi utvidga analysramen och anlägga ett dynamiskt perspektiv, dvs ett

perspektiv där syftet är att studera hur olika verkliga företeelser - i detta fall

storägandet av aktier bland fysiska personer och personalaktieägandet .

uppstår och förändras över tiden. En annan avgörande skillnad är att vi i det

följande har att utgå från verkliga, historiska förhållanden. Det är ett långt

och händelserikt skede vi vill beskriva och analysera. Det är för att bättre

kunna orientera oss i detta ofta svåröverblickbara spel som vi hela tiden

behöver ha våra modellansatser att falla tillbaka på.

4.3.1 Utgångspunkterna

Med vår givna analysverktygslåda färdas vi nu mer än ] 00 år bakåt i tiden i

Sveriges ekonomiska historia. Statistiken över förhållandena före 1870 är

knapphändig och osäker. Några betydelsefulla iakttagelser kan likväl göras.

Denförsla gäller jordbrukets dominerande roll i Sveriges ekonomi vid mitten

av 1800-talet:år 1840 räknar man med att över i'\0 procent av befolkningen·

totalt drygt 3 miljoner - försörjde sig på jordbruk med binäringar mot 8-9

procent på verksamhet i industri (inkl gruvor) och hantverk; till handel och

samfärdsel var bara ca 2 procent av befolkningen knutna (Carlsson, 19i'\0, s

210). Det som fanns av industriföretag i någon skala - vid sidan om

hantverket i stad och land - var järnbruk, verkstäder och sågverk (dock ännu
inga ångsågverk). Ungefär en tiondel av befolkningen bodde vid denna tid i

städer. Några fackliga intresseorganisationer fanns inte, men väl ett slags

producentföreningar - skråväsendet ~ med arbetsgivarna/mästarna i nyckel-



roller. Det politiska systemet toppades av den gamla ståndsriksdagen, där

adeln och prästerskapet (inkl skolstaten) med 0,39 resp 0,60 procent av
befolkningen var de två högsta politiska stånden; de två övriga var
borgerskapet med valda företrädare för städernas ämbetsmän, hantverkare
och köpmän samt bondeståndet, vars huvudmän utgjorde 54-55 procent av
hela befolkningen'? (Samuelsson, 1968, s 150), Till dem som icke var

representerade i denna riksdag, där omröstningen skedde ståndsvis, hörde

de fortfarande rätt fåtaliga industrianställda men också deras herrar,
"brukspatronerna", vilka senare gick under benämningen "ofrälse stånds
personer" .

En andra iakttagelse vi kan göra beträffande de ekonomiska och sociala
förhållandena i Sverige under förra delen av 1800-talet - eller, säg, från

mitten av 1700-talet fram till 1840 - gäller deras relativa oföränderlighet. År
1750 - liksom 1840 -- var ca 80 procent av befolkningen verksam inom
jordbruket och redan då var ca 8 procent sysselsatta inom industri (inkl
gruvor) och hantverk och 2 procent inom handel och samfärdsel (Carlsson,
a.a.). En viktig förändring var dock ökningen i absoluta tal av jordbruksbe
folkningen, såväl bönder som egendomslösa, till följd av hi.a. skiftesrefor
mer och hemmansklyvningar. "Bondeklassen började ohjälpligt splittras i
rika, välbärgade, hyggligt bärgade och fattiga - och längst ner på skalan
ökade antalet inom de verkliga underklasserna, torparna, backstugusittarna,
så småningom statarna, tjänstehjonen, de stora grupperna av vandringsarbe
tare , ofta undersysselsatta, ofta helt arbetslösa" (Samuelsson, a.a., s 167).
Aven på orter med hantverk och industri kunde skillnaderna i inkomst,
förmögenhet och status mellan patroner, mästare och anställda vara väldiga.
Men det politiska systemet gav de missgynnade små möjligheter att reagera,
och impulserna utifrån var länge rätt obetydliga - vare sig det gällde ekonomi

eller ideologi.

Men småningom, efter 1840, började likväl impulser göra sig gällande som
sätter igång en förändringsprocess som, särskilt från 1870 fram till tiden för
första världskrigets utbrott, innebar väldiga omställningar inom den svenska
ekonomin -- inte minst i ljuset av det tidigare stillaståendet. Denna tredje

iakttagelse bildar startpunkt för den följande skildringen av aktieägandets
utveckling i vårt land de senaste hundra åren.

Den förnämsta av dessa impulser var den ökade efterfrågan från omvärlden
1850 och därefter på varor som Sverige kunde tillhandahålla till konkur
renskraftiga priser. Det gällde inte minst timmer (sågade och hyvlade
trävaror): mellan 1846/50 och 1866/70 ökade den svenska timmerexporten
med 400 procent -- till England, Frankrike, Belgien och Nederländerna.
Stigande virkespriser under 1850-talet och ny teknik i form av ängsågen
stimulerade till företagsbildningar. "Producenterna var vanligtvis småbruka
re eller bönder som antingen sålde avverkningsrätten på skog till uppköpare
eller avverkade själva under vintermånaderna och sålde timret. I Norrland
var dessa köpmän ofta privata och oberoende företagare, även om de för sin
finansiering var starkt beroende av de stora handelshusen i Stockholm och
Göteborg, särskilt när handeln växte (i handelshusen fanns redan)
betydande kännedom om och erfarenhet av de nya marknaderna. De visste
vilka dimensioner och kvaliteter som efterfrågades i olika länder och kunde
anpassa sin produktion därefter. .. Kontakter med importörer agenter och
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handelshus fanns alltså redan. Betydelsen av dessa törhållanden kan

knappast överskattas" [Carlsson, a.a., s 226-229]. Ä ven som finansiärer

spelade handelshusen en viktig roll vid mitten av ISOO-talet, clil bankväsendet

ännu var föga utvecklat.

Med den begreppsbildning. som introducerades i kap l, kan vi konstatera
att en förutsättning för att efterfrågesignalerna från omvärlden alls uppfång

ades, tolkades och omvandlades till nya affärer och företag var dessa

"handelns män", som kunde nedbringa informations- och transaktionskost
naderna oerhört jämfört med alternativet att skogsbönderna själva börjat

exportera. Lägger man därtill dessa "handelskapitalisters' beredskap att

delvis bära även de finansiella riskkostnaderna så blir det än mer tydligt

vilken avgörande roll de måste ha spelat för att vidareutveckla industrialise

ringen i vårt land; om vi låter tillverkningen och exporten av järn och stål

bilda basen för själva igångsättandet av industrialiseringsprocessen. så var

det just i denna verksamhet som de första handelshusen skapades·- ofta av

utländskt ursprung.f" De direkta produktionskostnadernas nivå var självfal

let viktig för att förklara Sveriges konkurrensförmåga som trävaruexportör.
Men minst lika viktigt var att de indirekta produktionskostnaderna (sarnord

ningskostnaderna) kunde hållas nere genom aktörer som redan verkade i

ekonomin.

Också ifråga om spannmål (särskilt havre) nåddes Sverige av signaler om

kraftigt ökade exportmöjligheter från början av 1850-talet. Och även på

detta område spelade "handelns män" en huvudroll både för att uppfånga

och förmedla dessa signaler till producenterna och för att administrera och

finansiera utskeppningarna.

Efterfrågeökningarna utifrån ifråga om timmer och spannmål vid denna

tid spelade en särskild roll genom att de medverkade till att delvis överbrygga

den då svaga utvecklingen av vår export av järn och stål. Därutöver hade

denna lokala expansion en rad betydelsefulla verkningar. Överströmningen

av arbetskraft från jordbruket till sågverksindustrin var samtidigt en

övergång från självhushållning till "inköpshushållning" , där inköpen bildade

underlag för transaktioner som hela tiden utvidgade marknadshushållning

ens sfär. Det gällde även jordbruket - småbönder likavi-il som storjordbruka

re - vars exportinkomster användes för inköp av maskiner, reparationer och

annat som i sin tur blev underlag för nya företagsbildningar.

Därutöver utlöste den spirande industrialiseringen en efterfrågan på bättre

kommunikationer för att sänka transaktionskostnaderna (inkl transportkost

naderna) och på lagar och förordningar som kunde medverka till att sänka

t.ex. de finansiella kostnaderna (risk kostnaderna). Men om järnvägsutbygg

naden kom igång snabbt. så skulle den nya företagsformen ta mer tid på sig.

"År 1848 utgavs en förordning 0111 aktiebolag. Den synes emellertid inte ha

fått någon betydelse på ett kvarts sekel. I den mån aktiebolag överhuvud

bildades före 1870-talets slut, synes främst grundarna själva och några fil dem

närstående personer ha inträtt som aktieägare. Först under 187()· och

1880-talen blevaktiebolagsbildandet mer allmänt. Men ännu vid tiden för det

första världskriget var många av aktiebolagen alltjämt rätt utpräglade

familjebolag" (Samuelsson, 1965, s Lxl }.

Vilka stod då för kapitalförsörjningsfunktionen gentemot företagsamhe
ten under detta skede? Vid sidan om köpmännen. som redan nämnts (och



SOIlJ också förmedlade utländskt kapital) nämner Gårdlund "större inkomst

tagare inom fria yrken samt högre ämbetsmän" som riskvilliga finansiärer;

Dahmen nämner även godsägarna.f" Men många företag beskrev också en

bana, där företagsledaren/-grundaren sakta men säkert genom självfinan

siering byggde ut verksamhetens omfattning, något som underlättades av att

priskonkurrensen vid denna tid var rätt svag i många branscher. Betydande

förmögenheter kunde också byggas upp på många håll. Men riskerna var

likväl avsevärda. Marknaderna var små och köpkraften begränsad. "Ett

industriellt företag av något format riskerade därför att få svårt att avsätta

sina produkter. Aven rent temporära svårigheter kunde bli ödesdigra,

eftersom likviditeten i den tidens företag i regel var dålig och penning- och

kapitalmarknaden otillräckligt organiserad". (Dahrnen, 1953, s 12). Banker

nas roll som finansiärer var rätt begränsad vid mitten av 1850-talet och

årtiondena närmast därefter.

Med de många företagsbildningar som under dessa år utlöstes av bl.a. den
ökade exportefterfrågan följde naturligen förändringar i samhällets sociala

struktur. De nya företagarna blev en växande grupp, som i kraft av sina

förmögenheter och sin ställning i övrigt, begärde ett ökat po.itiskt inflytande.

Det kunde de inte få i den gamla ståndsriksdagen, där många av dessa s.k.

ofrälse ståndspersoner inte var representerade.

Systemet för politisk representation förändrades med 1866 års represerita
tionsreform. "För de indirekta valen till den första kammaren gällde den

graderade skala, som tillämpades vid landstings- och stadsfullmäktigevalen.

de förmögna grupperna fick härigenom i denna kammare en stark överrepre

sentation, som markerades så mycket mer som en god förmögenhetsställning

fordrades för valbarhet. För rösträtt till andra kammaren krävdes en

årsinkomst på minst 800 kronor - ett för tiden högt belopp - eller att man

ägde fastigheter, som var taxerade till lägst 1000 kronor. Endast män hade

rösträtt. .. vid det första andrakammarvalet saknade 75 procent av den

manliga befolkningen rösträtt" (Samuelsson, 1968, s 155-156).

I den mån de nya grupper av industriarbetare, som utgjorde "den andra
sidan" av den sociala strukturförändringen, efterfrågade ökat politiskt

inflytande för sin del blev sålunda det reformerade politiska systemet en stor

besvikelse. "Förrnögenhetsstrecket kom att verka så att den nya riksdagen

jämsides med att ge ökat utrymme för. .. de grupper som bar upp den

begynnande industrialiseringen öppnade portarna för de besuttna böndernas

politiska frammarsch ... Den nya arbetarklass, som stod inför sin framväxt

... tilläts inte att i Sveriges riksdag tala för sig själv" (ibid).

4.3.2. Industriell expansion och facklig och politisk
mobilisering från 1870-talet

"1870-talet markerar början på Sveriges industriella genombrott. .. Under

1870-talet genomfördes en omfattande investeringsverksamhet inom snart
sagt alla sektorer av industrin, liksom i järnvägs- och bostadsbyggande ...

Den snabba utvecklingen ... (förklaras återigen lättast av) landets förmåga att
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tillfredsställa utlandets efterfrågan på svenska exportvaror från en begränsad

del av ekonomin. Men den förmågan var avhängig av att Sverige under de

föregående decennierna omvandlats och förberett sin ekonomiska utveck
ling, t.ex. på jordbrukets område, att undervisningen och utbildningen hade

fått en relativt hög standard, även internationellt sett, att kommunikationer
na utvecklats ... att den svenska järnhanteringen sedan länge hållit på med att

omställa sin produktion till större och mer rationella enheter och att

näringslagstiftningen hade moderniserats och de gamla förordningar. som

reglerade näringslivet, hade upphävts." (Jörberg, 1966, s 31-37)

Det bildades nya företag, främst aktiebolag, som aldrig förr i början av
1870-talet. Redan 1872 var 45 procent av alla industriarbetare verksamma i

aktiebolag. Till en början var det mest större företag som utnyttjade

aktiebolagsformens möjligheter att bredda sin riskkapitalbas. Småningom

kom dock även medelstora och mindre företag att alltmer välja denna
företagsform - och antalet aktiebolagsbildningar växte ytterligare kring

sekelskiftet. År 1912 var nära 80 procent av de industrianställda verksamma i

aktiebolag (ibid, s 26).

Vi har redan konstaterat att företagsbildarna, särskilt i början, främst var

handelns folk. Men vilka var de nya arbetarna? "Vad det nu kom att gälla var

i mindre grad stora gruppers förmåga att själva finna sysselsättning och

inkomst och mer ett relativt litet antal företagares möjligheter att snabbt och

billigt få arbetskraft till sina nya verksamheter. Hade Sverige omkring

1800-talets mitt varit det land med uteslutande relativt besuttna och
välbärgade bönder med egna gårdar, såsom man vid lovsångerna till den

gamla modernäringen ofta tycks föreställa sig, då hade industrialiseringen

säkerligen försvårats och fördröjts. Trögheten att lämna ett jordbruk, som
gav en hygglig bärgning och en självständig ställning, för ett otryggt, ofta hårt

och illa avlönat arbete i de uppväxande industrierna skulle självfallet ha varit
stor, för att inte säga total. De som vandrade över var heller inte bönderna,

utan människor från jordbrukets underklasser, fattiga, underförsörjda, och

undersysselsatta. För dem stod valet mellan att gå till den nya industrin. att
emigrera till Amerika eller att stanna i en hopplöshetens tillvaro av nöd och

svält" (Samuelsson, 1968, s 184).

"Kvantitativt sett", skriver Dahmen. "fanns det alltid arbetare att få.
Företagarnas politiska maktställning, stödd bl.a. på rösträttens in

komststreck, var överlag, och inte minst gentemot arbetarna. också mycket

stark. Staten gjorde få maktanspråk gällande på det industriella området och
var genomgående företagarvänlig både i största allmänhet och vad beskatt

ningen beträffar. Företagarna behövde inte heller i högre grad ta några

allmänpolitiska hänsyn ... De representerade en av den politiska makten,
som de delvis själva utövade på olika vägar. inte bara accepterad utan också
gynnad klass" (Dahrnen, 1953, s 20).

Företagarna utnyttjade sin handlingsfrihet till att bilda nya riskfyllda
industri företag - som naturligtvis också var riskfyllda för arbetarna i just det

företaget och samtidigt ofta utgjorde ett hot mot t.ex. etablerade hantverka
re. 1 sin lönesättning kunde företagaren/arbetsgivaren alltid utgå från eller
hänvisa till alternativlönen för den som önskade "återgå till jordbruksarbe

te". Och när företagssatsningarna lyckades kunde stora förmögenheter
bildas hos den nya företagarklassen. "Föreställningar om utslagning av



flertalet och rikedomarnas hopande i fåtalets händer fann här en bördig

jordmån att växa i" (Samuelsson, 1968, s 183)

Arbetarnas protester mot otrygghet, "olöner" och orättvisor av annat slag

tog sig från omkring 1870 och framåt uttryck främst i "strejker, demonstra

tioner och organisationsbildande" (Cederqvist , 1980, s 11). I Stockholm

dominerades den första strejkvågen 1869-74 av hantverkarna, som också

uppvisade den högsta strejkaktiviteten under hela perioden fram till 1909.

De oskolade arbetarna - t.ex. hamnarbetare, åkeriarbetare. renhållningsar
betare, grundläggare och bergsprängare - hade en betydligtlägre strejkakti

vitet än hantverkarna. Fabriksarbetarna hade en relativt låg strejkaktivitet

även om den ökade efter sekelskiftet - till skillnad från de båda andra

gruppcrnas" (ibid, s 124).

En strejk ~ eller, rättare, verkningarna på t.ex. anställningsvillkoren aven
strejk - är i hög grad att uppfatta som en kollektiv vara: oavsett om en

arbetare själv deltar i strejken eller inte så blir han ~ eller hon ~ delaktig i ett

eventuellt positivt utfall; det finns därför anledning för den enskilda

arbetaren att överväga sin eventuella medverkan i en strejk. En huvudfråga

är därvid vad som kan sägas om sambandet mellan hans _. eller hennes 

medverkan och strejkens utfall. Är sambandet starkt är det ett argument för
medverkan. och tvärtom.

Allmänt gäller att ju mindre den potentiella gruppen av strejkande är,

desto starkare - och mer synligt - blir detta samband. Desto större blir då

incitamentet för den enskilda arbetaren att inte hålla sig undan. Hantverkar

nas arbetsplatser var också betydligt mindre än fabriksarbetarnas, och därför

är hantverkarnas initielIt högre strejkaktivitet precis vad vi borde vänta oss

utifrån denna allmänna synpunkt på grunderna för kollektivt agerande
(Olson, a.a., kap 1).

En annan. närbesläktad aspekt gäller informations- och transaktionskost
naderna för att få fram en opinion för och överenskommelse om strejk. "De

små arbetsplatserna var troligen lättare att bearbeta med agitation än de

stora fabrikerna och de stora arbetsplatserna bland oskolade arbetare"

(Cederqvist , a.a .. s 128). Det bidrar också till att förklara den redovisade

utvecklingen.Men också om vi tänkte oss att hantverkarnas och fabriksarbe

tarnas arbetsplatser vore like stora, finns det ännu en anledning varför man

skulle vänta sig att strejkaktiviteten var högre bland hantverkarna. Argu

mentet har att göra med de alternativa möjligheterna till sysselsättning och

inkomst för olika arbetarkategorier inför beslutet om en strejk, som i värsta

fall skulle kunna bestraffas med ett avskedande. Ju högre alternativvärde en

anställd har i en annan, sannolik anställning, desto mindre sårbar är han

rimligtvis i sin nuvarande verksamhet; desto mindre risk löper han då om han

t.ex. medverkar i en strejk. Ty medan hantverkarna i princip hade möjlighet

att ta anställning i den växande industrin, som alltid led brist på yrkesarbeta

re. så var alternativen för de oskolade arbetarna och fabriksarbetarna säkert
mindre lockande - t.ex. att återgå till ett arbete i jordbruket.

Men även själva produktionsprocessens karaktär hade sin betydelse.
"Väsentligt är att hantverkarna var den minst förtryckta arbetarkategorin i

industrialiseringens början: de utsattes visserligen för en successiv utslagning
av yrkena, men inte för den förändring av själva produktionsprocessen som

övriga strata. De utsattes inte, som arbetarna i fabrikerna, för delning av
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arbets processen, vilket i sin tur förde med sig att de inte utsatttes för krav på
ökat tempo på samma sätt som oskolade arbetare. De behärskade produk

tionsprocessen och bestämde därmed arbetstakten själva. Deras ställning

gentemot förmän och mästare var på så sätt stark" (ibid, s 127). Med andra

ord - arbetarna var mycket lättare utbytbara än hantverkarna.

"Situationen förbättrades verkligen inte av att de nya arbetarfamiljerna i

stor utsträckning korn från jordbrukets mest utsatta underklassgrupper utan

möjligheter att stäila några krav, utan tillgångar och rättigheter.. Säkerligen

var till en början också samhörigheten mellan de nya arbetarna, den inbördes

beredvilligheten till hjälpsamhet, ofta dåligt utvecklad. De korn från skilda

trakter, hade skilda dialekter och skilda traditioner. .. " (Samuelsson, 1968, s

203-204).

Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att del tog tid för dc "nya

industriarbetarna" att omvandla sina individuella synpunkter, önskemål och

preferenser beträffande löner, arbetsvillkur mm till gemensamt, eller

kollektivt, formulerade och organiserade opinioner. "De första fackliga

organisationerna bildades på 1870-talet, främst bland yrkesarbetarna (hant

verksarbetarna: RE) ... Av de omkring 260 fackföreningar som fanns år 1890

var två tredjedelar organisationer för yrkesarbetare. Först under 1800··talets

sista år blev medlemsantalet i de icke yrkesutbildade arbetarnas fackföre

ningar större än medlemsantalet i yrkesarbetarnas fackföreningar" (Korpi,
1978, s 75).

Litet förenklat kan vi säga att det är strejkerna som producerar fackföre

ningarna ~ och inte tvärtom. Det gäller att pil något sätt bevaka de resultat,

som uppnåtts genom strejkerna, vilket kan ske genom att man bildar en

organisation som dels utbildar personer med någon "avtalsläsarkompctens",

dels förmår hålla strejkhotet permanent så att inte de kollektiva avtalen

gradvis atomiseras till villkor som i realiteten kommer de individuella

marknadslösningarna nära, Strejkförsök och strejker kan betraktas som en

trial-and-crror-proccss, varigenom arbetarna småningom vinner insikt i de

ofta osäkra och svåröverskadliga villkor som gäller, när den enskilde

arbetaren skall ta ställning till sin medverkan i produktionen av kollektiva

varor (som Lex. en höjd lönenivå, bättre arbetsvillkor). Vi syftar Lex. på

erfarenheter av hur utfallet aven aktion har ett positivt samband med hur

många som deltagit eller på erfarenheter av hur vissa kostnader istället

minskar när de bärs av fler. Men den strikt privatekonomiska kalkylen av

beslutet att strejka eller bilda en fackförening är, svår som den är, inte

nödvändigtvis den enda utgångspunkten. Det kan också finnas - eller växa

fram - en medvetenhet hos den enskilda arbetaren om att den intressekon

flikt han - eller hon ~ är indragen i har en klar struktur, där både

motståndarna och "medspelarna" är lätta att urskilja. När en insikt växer

fram hos honom att hela den allt större gruppen av fabriksarbetare egentligen

hela tiden är föremål för en systembestämd utsugning av företagens

aktieägare och direktörer- och att alltfler arbetare är på väg att inse samma

sak - så uppstår en klassmedvetenhet som underlättar mobiliseringen av

gemensamma resurser för protest och organisering.

Den tolkning av "spelplanen och spelarna" i det framväxande industrisam

hället som tillhandahölls av framför allt Karl Marx gav huvudrollerna åt de

löncanställda arbetarna och deras eviga motståndare, de besuttna tabriksä-



gama. Konsumenterna - b!.a. arbetarna i egenskap av konsumenter 
spelade en mer blygsam roll i Marx tolkningsschema, den politiska processen
likaså. I Marx föreställningsvärld koncentrerades intresset i stället till den
process, varigenom de som ägde produktionsmedlen - kapitalisterna - sög ut
det mervärde som rätteligen bort tillfalla lönearbetaren och därmed proleta
riserade honom eller henne. Proletärens lön blev i marknadsekonomin 
b!.a. till följd av den ständiga "reservarmen av arbetslösa" - naturligen sådan
att den räckte till för att "reproducera" arbetskraften, resten tog kapitalister
na hand om. Det ekonomiska spelet framställdes som ett nollsummespel, där
den ena partens förlust var den andras vinst. Att de anställda till antalet var
långt fler än sina besuttna motståndare hade föga betydelse för spelutgången:
låg lön och usla arbetsvillkor var vad det privatkapitalistiska produktionssys
temet hade att erbjuda lönearbetarna inom överskådlig tid.

På längre sikt fanns det emellertid en utväg ur förtrycket, enligt Marx. När
industriarbetarproletariatet hade blivit tillräckligt stort kunde en organiserad
politisk samverkan inom dessa grupper leda till ett framgångsrikt maktöver
tagande - en "proletariatets revolution". I samband därmed kunde produk
tionsmedlen (aktier, lånekapital, fastighetskapital m m)omvandlas till all
män egendom - socialiseras - och utsugningen av arbetarna bringas till ett
slut. I detta framtidssamhälle skulle arbetarna själva ha den politiska makten
och därmed alla möjligheter att sörja för sin egen välfärd i produktionslivet.

Så här hundra år efteråt kan vi konstatera att denna marxistiska "tolkning
av spelplanen" verkligen bidrog till att skapa en klassmedvetenhet i den
växande skaran av framförallt icke-yrkesutbildade industriarbetare. Här
hölls bilden fram aven synlig "syndare" - de besuttna och deras enskilda
anställnings- och äganderätt - och här fanns också löftet om en befrielse från
"kapitalismens ok". Här fanns till och med ett löfte att en grupp av
organisatörer av denna befrielse skulle träda fram; förutsättningen för allt
detta var att industriarbetarna insåg sin klassamhörighet och höll ihop.

Om strejkverksamheten uppammade bildandet av fackföreningar, så blev
dessa i sin tur snart initiativtagare till bildandet aven politisk organisation.
"Förutsättningarna för att kunna åstadkomma något låg i en stark och enig
organisation. Det kortsiktiga agerandet med syfte att erhålla bättre ekono
miska villkor sågs samtidigt som ett (av flera) agitations- och mobiliserings
mede!. ... Den mål-medel-diskussion som fördes i fackföreningarna ... kan
sammanfattas i nedanstående bild." (Cederqvist, a.a., s 67-68)
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Figuren behöver knappast kommenteras. Det säger dock en del om
styrkan i den växande klassmedvetenheten redan på 1880-talet, när Ceder
qvist pekar på "den nästan bergfasta tro man hade (bland fackföreningsfol
ket, RE) på att en gång erövra den politiska makten i samhället, vilken finns
som en underton i diskussionerna" (ibid , s 68).

"Bland de omkring 70 organisationer som stod faddrar när Sveriges
socialdemokratiska Arbetarparti bildades år 1889 fanns inte mindre än 50
fackföreningar. .. Under loppet av 1890-talet förlorade de opolitiska och
liberala grupperna kampen om fackföreningarna, som blev socialistiska ... Ar
1898 slöt sig förbunden samman i Landsorganisationen." (Korpi, a.a .. s 75)

Vid sekelskiftet var drygt 10 procent av männen i industri och hantverk
samt i tjänstesektorn fackligt organiserade. Åren 1900 till 1907 som var
högkonjunkturår , tredubblades förbundens medlemsantal.

Det blev dags för arbetsgivarna att reagera mot den politiska mobilisering
som inletts inom arbetarrörelsen. En landsomfattande strejk hade faktiskt
organiserats 1902 till stöd för kravet på allmän rösträtt. Samma år bildades
Svenska arbetsgivareföreningen (ibid, s 76-77).

Varken detta faktum eller den internationella ekonomiska kris som
utlöstes 1907 - med avsevärda negativa verkningar på Sveriges ekonomi 
kunde dock förhindra att ännu ett steg togs i den politiska demokratiserings
processen. "En lag om allmän rösträtt för män vid andrakammarval hade
antagits 1907 och "vilade" grundlagsenligt till 1909 års riksdag, då den
slutgiltigt antogs. Samtidigt reformerades kommunalvalen, men mindre
demokratiskt. En fyrtiogradig skala med rösträtt efter inkomst fastställ
des ... " (Samuelsson, 1968, s 207).

"Det industriella samhället var i nästan allt olikt det gamla, agrara
samhället. Det var ett rörligt, ständigt och snabbt föränderligt samhälle med
stora förskjutningar i yrken och sysselsättningar, i teknik och geografisk
fördelning, i inkomster, standard och maktpositioner. Visst hade stora
förändringar, inte minst sociala, försiggått också i det förindustriella
samhället: ståndsbegreppets gradvisa upplösning, uppkomsten av jordbru
kets underklasser, byten av produktionsmetoder. Men de hade gått långsamt
- och själva grunden, själva referensramen, hade i stort sett förblivit
densamma årtionde efter årtionde, sekel efter sekel. Skillnaderna mellan
stormaktstidens bondesamhälle och det tidiga 1800-talets bondesamhälle var
förvisso stora. Men de var ändå långt mindre än skillnaderna mellan låt oss
säga 1868 och 1908 års Sverige" (ibid, s 226).

Alltså - det inbrytande, nya med industrialiseringen är bl.a. osäkerheten
och företagarrisktagandet. som ofta hanteras av handelns folk i aktiebolagets
form. För år 1913 redovisades 9 266 arbetsställen i industristatistiken. Ca 40
procent av dessa arbetsställen ägdes av aktiebolag, men över 75 procent av de
drygt 350 000 arbetarna inom industrin, dvs 275 000 man, var anställda i
aktiebolag (ibid, s 219). Aktiebolagsformen hade utbrett sig snabbt.

För många av de nya löntagarna i de framväxande företagen känns kraven
på organiserad samverkan och disciplin i massproduktion ovana, och
riskerna för nya instruktioner, omplaceringar och arbetslöshet är alltid
närvarande. Ett sätt att möta dessa krav och risker är organiserad samverkan
i fackföreningar. Vi ser detta som ett i grunden ekonomiskt motiverat



beteende: många - men till en början långt ifrån alla -lönear betare tar på sig
transaktionskostnaderna för att bilda en organisation som kan minska
riskkostnaderna (och informationskostnaderna) för dem. När den processen
väl startat "finner" man att det finns ännu ett forum, där lönearbetarna kan
verka för sin sak - nämligen den politiska processen. Vi uppfattar även
arbetarnas intresse för denna väg till ett inflytande som ekonomiskt
motiverat i så måtto att principen allmän och lika rösträtt borde kunna fås att
gynna de växande lönearbetargrupperna; vi tänker oss också att dimensione
ringen av arbetarnas politiska insatser mellan direkt partiarbete och påtryck
ningar genom fackföreningarna ytterst är en fråga om resursanvändning.
Med viss rätt kan vi därför säga att vårt politiska system egentligen är

tramsprunget ur ekonomiskt fördelningstaktiska överväganden bland (i detta
fall) de framväxande lönearbetargrupperna: om det industriella genombrot
tet hade kommit senare, hade också rösträttsreformen gjort clet! Och om inte
den lättillgängliga och lockande marxistiska "tolkningen av spelplanen"
förelegat hade det kollektiva, klassbaserade organiserandet av lönearbetar
na också försenats.

Vi anser dessa vara betydelsefulla observationer. I kap 2 och tidigare här i
kap 4 har vi presenterat det politiska systemet - byggt bl.a. på principen om
allmän och lika rösträtt - som exogent eller utifrån givet. Här uppfattar vi
istället detta system, dess utformning och tidpunkten för dess införande, som
en återspegling av de erfarenheter, reaktioner och förväntningar som olika
grupper i samhället har på det ekonomiska området. Det politiska systemet
representerar en möjlighet - bland andra - för olika gruppn (och vissa fall
personer) att driva intressen. Vi tilldelar ibland det politiska systemet ett
slags överhöghet gentemot det ekonomiska systemet. Det är rätt - i den
begränsade meningen att det är genom det politiska systemet som de avtal
och förändringar bestäms, som ytterst reglerar det ekonomiska livet. Men
det är samtidigtfel, därför att det sätt på vilket varje politiskt system (inkl vad
vi tidigare kallat "politisk demokrati") fungerar samtidigt beror av vilken roll
det faktiskt tilldelas av människorna i samhället. Och vilken roll det politiska
systemet tilldelas beror dels på i vilken utsträckning olika, stora intressent
grupper uppfattar "den partipolitiska vägen" som en pålitlig väg till
inflytande för just dem, dels - i ett vidare perspektiv - på dess legitimitet bland
de potentiellt röstande medborgarna. Legitimiteten i ett politiskt system
baserat på principen en medborgare/en röst beror rimligtvis i hög grad av att
flertalet väljare verkligen känner sig övertygade om att alla väljares röster
vägs in i den politiska processen med samma "poängtal": det är naturligtvis
samma föreställning som den som ligger till grund för vårt konkurrensargu
ment för "ekonomisk demokrati". - Ju större legitimitet som tillskrivs det
politiska systemet, desto fler frågor kommer att föras upp på dess agenda.
Desto viktigare blir det då att de som i egenskap av väljare - och "politiska
arbetare" mellan valen - har att ta ställning till dessa frågor, gör det på
grundval av goda kunskaper om t.ex. olika ekonomiska sammanhang i vårt
samhälle: det är samma föreställning som den som ligger bakom vårt
kompetensargument för "ekonomisk demokrati". Det säger sig självt att
välinformerade lösningar på olika samhällsfrågor i sin tur kan medverka till
att befästa legitimiteten hos det rådande politiska systemet.
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4.3.3. Det demokratiska genombrottet och aktieägandet i
Sverige under 1920-talet

År 1909 lyckades fackföreningsrörelsen organisera en storstrejk. Samma år

infördes allmän rösträtt för män till andra kammaren. Arbetarrörelsens

fackliga och politiska mobilisering fortskred. Vid det första valet efter

rösträttsreformen, 1911, fick socialdemokratin 64 mandat och fyra år senare

var partiet det största i andra kammaren.

Men några definitiva segrar var det verkligen inte fråga om. "(Stor)strej

ken varade i en månad. Arbetarna förlorade. Nederlaget var stort. LO:s

medlemstal halverades. Det tog ett decennium att återvinna förlusten"

[Korpi, a.a., s 77]. Och visserligen åstadkoms en del socialpolitiskt reformar

bete under de fyra riksdagarna från 1909 - t.ex. folkpensionen 1913. Men

trygghetsfrågorna i stort och den sneda inkomst- och förmögenhetsfördel

ningen hade arbetarrörelsen ännu inga politiska möjligheter att bearbeta

utifrån sitt program. 1908 tjänade den genomsnittliga bolagsdirektören åtta

gånger så mycket i inkomst som industriarbetaren, och då skall man minnas

att ingen som helst progression i beskattningen ännu förekom. Ett mått på

skevheten i förmögenhetsfördelningen är att I promille av förmögenhetsägar

na stod för 25 procent av den privata förmögenhetssumman. [Samuelsson,

1968, s 224-225].

"I den mån det inom arbetarrörelsen fanns rent revolutionära tendenser ...

visade själva storstrejken för de mer kunniga och vidsynta att revolutionen

inte var vägen. Arbetarrörelsen hade blivit en maktfaktor. Men dess makt

var inte tillräckligt stor för att den genom revolt och revolution skulle kunna

överta styrelsen. Sammanhållningen var otillräcklig, när påfrestningarna

blev stora, uthålligheten för dålig, numerären för liten ... med 1909 års

rösträttsreform hade den längre men tryggare vägen till ett maktövertagande

eller i varje fall till ett avgörande inflytande på samhällets omdaning inifrån

öppnats. Att välja den vägen stämde också bäst överens med den allt starkare

framhävda principiella anslutningen till demokratin och parlamentarismen"

[ibid.].

Så kom det man brukar kalla det demokratiska genombrottet 1918. En
koalition av socialdemokrater och liberaler genomförde den allmänna

rösträtten för män och kvinnor och avskaffade den kommunala fyrtiogradiga
rösträttsskalan.

Alla lönearbetande kvinnor och män fick nu - oberoende av inkomst och

förmögenhetsställning - möjlighet att i en politisk process genom röstning

och annan politisk aktivitet - verka för sina krav och önskemål ifråga om

produktionens och arbetets villkor och inkomsternas fördelning m m. Vår

nästa uppgift blir nu att undersöka vilka krav och önskemål som faktiskt

formulerades av arbetarrörelsen i politiken genom socialdemokratin från

1920, då partiet för första gången bildade regering. Här gäller det specifikt

krav och åtgärder med konsekvenser för vad vi tidigare kallat "iigarfrågan",

I någon mån har vi föregripit denna diskussion i kapitel 2, där vi tagit upp

frågan om vilket intresse bl.a. socialdemokratin sedan just 1920-talet visat

beträffande de problem som döljer sig bakom våra valda aspekter "kornpe

tensargumentet" respektive "konkurrensargumentet". Men den genom

gången gällde debatten och programskrivningarna. de långsiktiga attityder-



na , i dessa frågor. l det följande vill vi istället försöka ge en bild av hur dc

industrianställdas faktiska erfarenheter och "positionsfrarnflyttandets" prak

tiska begränsningar spelat roll i dessa sammanhang.

Som den elementära drivkraften bakom hela det samhällsspel vi önskar

skildra betraktar vi de nya, växande industriarbetargruppernas efterfrågan på

föriindring- av lönn och arbetsvillkor för egen del och, i ett vidare och längre

perspektiv, av utbildningsmöjligheter, skattesystem och socialförsäkringar

för alla (grupper). I valet av strategi för "bästa möjliga utfall" av denna

efterfrågan på förändring finns måhända två skilda aspekter att beakta: i

vilket tidsperspektiv skall förändringen efterfrågas _. ett långt eller ett kort? 

och hur mycket resurser skall satsas på "[iirandnng nu" respektive avdelas

för organisatoriskt arbete för "större förändring längre fram "'1 Sambanden

me llan dc båda dimensionerna är uppenbara för envar: ägnas huvudintresset

åt de kortsiktiga lönefrågorna i Lex. en facklig organisation. blir det mindre

resurser över både för långsiktig kravforrnulering och organisationsarbete,
även om det i praktiken aldrig blir fråga om någon renodling av det korta eller

långa perspektivet l organisationens verksamhet. Så Lex. kan en långsiktig

facklig strategi för kompetensutveckling inte formuleras utan goda insikter i

karaktären hos de kortsiktiga intressemotsättningarna mellan anställda och
arbetsgivare.

Självklart skulle vi också vänta oss ett samband mellan, ii ena sidan, de
slags förändringar som efterfrågas aven grupp och, å andra sidan. deras
uppfattning om - och tolkning av _. den omgivande verkligheten. Så Lex.

förefaller det rätt naturligt att de industriarbetandes "förändringsefterfrå
gan" före och kring sekelskiftet huvudsakligen kom att inriktas på förbätt

ringar av lön och andra anställningsvillkor - så svåra som förhållandena

många gånger var. Människorna ute i de nya och växande aktiebolagen

önskade först och främst höja sin låga konsumtionsstandard.

Det är mot den bakgrunden vi bör se den s.k. decemberkompromissen 1906
mellan SAF och LO. I denna erkände LO arbetsgivarnas rätt att fritt anställa
och avskeda arbetare samt att leda och fördela arbetet (då §23, senare §32 i

SAF:s stadgar), i utbyte mot att arbetsgivarna erkände den fackliga

organisationsrätten. För arbetstagarna gällde det sedan främst att se till att
man blev fler, inte att styra in på nya intresse- och förhandlingsomraden som

t.ex. arbetsorganisation.

Den rättighetsfördelning mellan arbetstagare/fackförening och arbetsgiva
re/företagsledning som överenskoms 1906 har i allt väsentligt blivit bestående
intill denna dag 4

! Vi kan tolka detta så att den "förändringsefterfrågan" som

strax efter sekelskiftet av arbetarna riktades mot arbetsgivarna - och som då

var helt inriktad på kortsiktiga frågor (lön etc som inte ställde några anspråk

på förändringar i vare sig företagsledningens eller arbetstagarnas eget

kompetensområde (i meningen "rättighetsområde")) - egentligen i överras
kande ringa grad har ändrat karaktär. Och då har ändå en hel del hänt under

de åttio åren sedan 1906: utöver rösträttsreformerna 1909 och 191R har det

fackliga organiseringsverket fortskridit och kommit att innefatta såväl
kvinnorna som tjänstemännen, varvid organisationsgraden stigit till över 90

procent - mot ca 30 procents anslutning bland manliga arbetare 1906.

Denna oföränderlighet i kompetensfördelningen mellan fack och företags
ledning är naturligtvis samtidigt ett uttryck för i vilken utsträckning de
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industriarbetandes "förändringsefterfrågan" kommit att gälla akticagandct ,
nämligen mycket litet. Betraktar man denna nästan sekellånga period utifrån
ett marxistiskt perspektiv och tar man socialdemokratins programmanska
önskningar i ägarfrågan i beaktande kan man tycka alt arbetarrörelsen har
hunnit en väldigt liten väg på alla dessa år. Men man kan välja ett annat,
intressantare perspektiv och ställa frågan i vilken utsträckning den uteblivna
förändringen i kompetensfördelningen mellan fack och företagsledning har
kompletterats av förändringar på angränsande områden och i vilken uistrack
ning dessa förändringar i sin tur faktiskr har kunnat tillfredsställa de
arberandes önskemål i högre grad än en "förandringsefterfrågan" som hela
tiden inriktats på en förändrad kompetensfördelning i företagen. [ det
följande skall vi utgå ifrån att utvecklingen av de anställdas attityder i
ägarfrågan bestäms - och bör bestämmas av hur deras prcfcrense i

tillgodoses i verkligheten av olika "lösningar" på frågan snarare än av hm
verkligheten förhåller sig till partiprogrammet. 42

Låt oss nu återvända till 1920. På våren tillträder den första socialdc.nok ra
tiska ministären med bräckligt parlamentariskt underlag. Den fackliga
organiseringsgraden bland manliga arbetare inom industri och hantverk har
nu stigit till ca 40 procent; bland kvinnorna, som nu också börjat röra på sIg.
har organisationsprocenten på samma område nått talet femton.

Vilka förändringar i ägarfrågan kan lönearbetargrupperna nu tänkas ha
efterfrågat - med någon rimlig chans till resultat? Hur såg situationen ut ute 1

företagen?
Erik Dahmen har pekat bl.a. på den ökade utsatthet för internationell

konkurrens som den svenska industrin råkade ut för efter första världskriget.
"Med en tillspetsning kan det sägas att svårigheterna före kriget i första hand
låg i att organisera en tillverkning och kombinera olika projekt samt i att
förmå folk att köpa industrivaror överhuvud, medan det efter kriget framför
allt gällde att konkurrera med andra företag på en marknad, där priserna hela
tiden pressades, samtidigt med att arbetskostnaderna ökades i samband med
en genom lagstiftning förkortad arbetstid. Inflation under kriget hade till
råga på allt starkt försvagat företagens finansiella ställning ... " [Dahrnen ,
1953, s 22].

Bland företagarna/arbetsgivarna utlöste denna pressade situation anpass
ningsåtgärder av olika slag, t.ex. rationaliseringar och organisationsföränd

ringar, som ofta hade amerikanska förebilder. Vi kan säga att den tilltagande
internationaliseringen av de svenska företagens marknader utlöste rationali
seringsansträngningar som rimligtvis ökat de anställdas osäkerhet om sina
arbeten (jfr avsnitt 4.1.2 och 4.2.2).

Till denna ökade osäkerhet bidrog också att det vid denna tid kom
mängder av nya varor på marknaden. " ... därmed blev mycket av det gamla
föråldrat och konkurrensodugligt. .. som några exempel bland många på nya
varor kan nämnas nya stållegeringar. bl.a. rostfntt stål, hårdmetaller,
baserade på pulvermetallurgins framsteg, nya typer av verktyg och industri
maskiner, inte minst elektriska och pneumatiska, flygmaskiner, bilar och
omnibussar av helt annan typ och effektivitet än de äldre mer primitiva,
lättmetaller och hela rader av produkter som kunna göras av lättmetall,
radioapparater, elkylskåp och hushållsapparater av många olika slag ... "[i
bid, s 23]. Exemplen kan mångfaldigas. Denna formliga omruskning av



industristrukturen pågick i stort sett under hela 1920-talet:'Inte mindre än

nära en tredjedel av de företag som voro i verksamhet vid krigets slut, lade

ner sin verksamhet under 1920-talet och början av 1930-talet. Därtill kom en

mängd rekonstruktioner efter konkurser eller ackord ... Mest uppmärksam

mad blev företagsdöden i järnindustrin ... verkstadsindustrin .... glasindu

strin, sågverksindustrin, tegelindustrin, textilindustrin, garveriindustrin och

den kemiska industrin. "[ibid., s 25]

Också för en industriarbetare med måttliga insikter i - ocb entusiasm för
marxinspirerade förvarningar om hur det privatkapitalistiska produktions

systemet, nationellt och internationellt, kunde drabba arbetarklassen genom

att skapa arbetslöshet och allmänt otrygga arbetsförhållanden borde mellan

krigstiden ha erbjudit ett enastående åskådningsmaterial. "Ett fundamentalt

karakteristikum för hela mellankrigsperioden var en bestående, relativt hög

arbetslöshet även under de bästa konjunkturåren. Fackförbundens arbets

löshetsprocent höll sig i medeltal för året omkring 10 % under åren 1928 och

1929 likaväl som 1937-39 ... "{Lundberg, 1953, s 72-73] Enligt de fackför

buridsuppgifter. som låg till grund för LO:s arbetslöshetsstatistik (som
startade 1911), var arbetslösheten 1921 så hög som 26 procent och 1933 hela

23 procent. [Holmberg, 1963, s 31].
Denna permanenta, registrerade massarbetslöshet och de 11 oro den måste

ha skapat också hos dem som inte själva för tillfället var arbetslösa, borde

rimligen ha bidragit till att hos många industriarbetare och andra utlösa en

efterfrågan på förändring av de rådande ägandeförhållandena inom indu

strin. Till detta kom alla de påfrestningar som låg i de omflyttningar mellan
yrken, regioner, företag och arbetsuppgifter inom företaget som den snabba

strukturomvandlingen krävde. Som förhållandena var under 1920-talet

måste många industriarbetare ha ställt frågor om möjligheterna till ett eget

inflytande över förändringsprocessen - eller åtminstone till ett alternativ.

Men just denna utsatthet utlöste naturligtvis samtidigt en helt annan
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efterfrågan på förändring. I ett kort tidsperspektiv gällde det att få minskad

otrygghet på arbetsmarknaden och i ett iinnu kortare att få upp lönen och

därmed levnadsstandarden.

Hur uppfångades och vidarebefordrades denna "förändringsefterfrågan"
av industriarbetargruppernas talesmän i det stora samhällsspelet? Vilket

"för ändringsutbud" hade det spirande svenska industrisamhället att erbju

da') Och vilken roll fick vad vi här kallat "ägarfrågan" i sammanhanget')

Låt oss återvända till utgångsläget våren 1920, när alltså den första

socialdemokratiska ministären tillträder. Man gör sig knappast skyldig till

någon överdrift om man påstår att i samma ögonblick som socialdemokratin

- som representant för arbetarrörelsen - intog regeringsställning. s,\ föränd

rades naturligt nog inriktningen och utnyttjandet av dess politiska och övriga

påverkansresurser. Sedan man nu valt - och fått - den politiska demok ratin

som överordnad konkurrensarena gentemot borgerligheten gällde det först

och främst att erövra - och behålla' - regeringsmakten Och eftersom denna

sattes på spel vart fjärde år gällde det att ta upp och driva "förändringsfrå
gor" som var välfärdspåverkande i ett relativt hrett kortsiktigt perspektiv.

Fåtaliga är de som inte snabbt reagerar positivt på en utlovad eller inträffad

reallöneökning. Avtal eller lagar och ekonomisk politik, som minskar

arbetslösheten och otryggheten på arbetsmarknaden (utan att kostnaderna

blir alltför kännbara) skapar också politisk prestige. Helt annorlunda är det

med eventuella politiska reformer i ägarfr ågan - vare sig dc är riktade mot
etablerade kapitalister eller för alternativa lösningar. Här handlar det kanske

om att förändra den grundläggande riskfördelningen i det ekonomiska

systemet. Effekterna av sådana reformer är inte bara otydliga och avlägsna

fö , den enskilde arbetaren. Det är också fråga om genuina kunskapspro

blern , som inte sällan går över i "trosfrågor" och kanske i svåra politiska
motsättningar.

Utifrån ett perspektiv som detta ter det sig egentligen rätt logiskt att den
första socialdemokratiska regeringen som en av sina första åtgärder deklare

rade ett slags långsiktiga ambitioner i ägarfrågan genom att tillsätta den s k

socialiseringsutredningen med Rickard Sandler som ordförande. Visst fanns

det viktiga frågor att utreda - t. ex. den beträffande järnvägarnas förstatligan

de - men en än viktigare funktion för utredningen var antagligen att ge

regeringen arbetsro att ta itu med det mer kortsiktiga förändringsarbetet;

den funktionen fyllde utredningen för övrigt så väl, att den fick arbeta vidare

ända till 1935.

Men även om socialdemokratin efter första världskriget inte kom att föra

en politik som direkt syftade till att förändra ägarförhållandena i det enskilda

näringslivet, så utesluter det självfallet inte att den politik man faktiskt kom

att föra indirekt kunde få verkningar av betydelse för aktie ägandets

omfattning och struktur. Låt oss därför på nationalekonomers vis indela de

(ekonomisk-)politiska åtgärderna i stabiliseringspolitiska, allokeringspolitis

ka och fördelningspolitiska åtgärder - väl medvetna om svårighe terna att dra

klara gränser mellan dem":' och diskutera dessa verkningar.

Med stabiliseringspolitik menar man i dag en offentlig politik syftande till
hög och jämn ("full") sysselsättning, stabil prisnivå och balans i utrikeshan

deln. På 1920-talet såg dock statsmaktens prioriteringar annorlunda ut. Trots

den rekordhöga arbetslösheten 1921-22 gick stabiliseringspolitiken·· tidigare



vanligen benämnd konjunkturpolitiken - då ut på att återupprätta guldmynt
foten vid förkrigsparitet. Och fastän arbetslösheten under återstoden av
årtiondet låg över 10 procent (bland de fackföreningsanslutna), så gick

konjunkturpolitiken samtidigt "ut på att upprätthålla guldmyntfoten och det
viktigaste medlet var diskontot" (Bergström, 1969, s 28-29). Erik Lundberg
har kommenterat den ekonomiska politik, som de skiftande regeringarna
tvingades föra under det politiskt instabila 1920-talet: "det var karakteristiskt
för ett penningsystem under guldmyntfot, att man egentligen inte tänkte och

arbetade med uppställda mål för den ekonomiska politiken. Målet var helt
enkelt - och det behövde inte uttalas - att föra en sådan ekonomisk politik,
att guldmyntfoten kunde upprätthållas. Det fina med guldmyntfoten var just,

att centrala myndigheter och riksbank ställdes inför så smil problem som

moiligt. Automatiken var förhärskande och ett minimum av aktivt ingripan

de var idealet" (Lundberg, a.a., s 239).

Detta får naturligtvis inte tolkas så att det inte förelåg någon "efterfrågan
på mindre arbetslöshet" eller "på mildrade konsekvenser av rådande

arbetslöshet" bland industriarbetarna. "Att socialdemokratin kunde uträtta
så litet på 1920-taJet berodde nog främst på att den hade de maktpolitiska
förutsättningarna emot sig. Efter upplösningen av koalitionen med liberaler
na fanns det inte majoritet i riksdagen för några betydelsefulla reformer. De
socialistiska partierna hade ännu mycket svag förankring i de stora befolk
ningsgrupperna på landsbygden ... Denna höga arbetslöshet försvagade
arbetarrörelsens ställning i samhället och minskade fackföreningarnas för
handlingsstyrka på arbetsplatserna. De svaga socialdemokratiska minoritets
regeringarna kunde inte uträtta någonting positivt, som skulle ha förmått öka
partiets politiska stöd. Tvärtom ledde de politiska kompromisserna till att

olusten spred sig i arbetarleden. Valdeltagandet stagnerade under dessa år"
(Korpi, a.a.. s 96).

Blotta tanken att industri anställda, organiserade arbetare skulle kunna
börja skaffa sig möjligheter att småningom påverka sin risksituation på
arhetsmarknaden genom aktieförvärv på LO-, förbunds- eller klubbnivå
föreföll under 1920-taJet oändligt avlägsen, Likväl var det i aktiebolagen 

återigen bekräftade genom lagar av 1895 och 1910 - som en stor del av den
industriella omvandlingen ägde rum; samordningen dem emellan skedde
verkligen i hög grad via marknaden - som i vår ursprungliga modell i kap 1.
Men arbetet på att bilda vissa motkrafter mot - eller, om man så vill,
komplement tiJl- den rena marknadslösningen i form av fackliga organisatio
ner fortsatte: bland manliga arbetare inom industri- och hantverk samt inom
tjänstesektorn steg den fackliga organisationsgraden från drygt 40 procent

1920 till ca 60 procent 1930 (ibid., s 76).

Industriförbunden fortsatte att befästa sin ställning inom LO jämfört med
yrkesförbunden "sedan LO-kongressen år 1912 (har) varit vägledande för
organisationsarbetet. Det starka motståndet från yrkesförbunden gjorde
(dock) att deras betydelse endast gradvis har minskat ... ". Av LOs 47
medlemsförbund i början av 1930-talet var 9 yrkesförbund. Av medlemmar

na i LO var 1933 färre än en femtedel anslutna till yrkesförbund. "Huvudar
gumentet för en övergång till industriförbund var att en sådan skulle öka LOs
styrka i avtalsförhandlingarna; det ansågs vara en svaghet hos arhetstagarna
att tlera av deras förbund i många avtalsförhandlingar stod emot en fast och
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enhetligt organiserad arbetsgivarepart" (Ullenhag, 1971, s 20).

Åtskilliga decennier hade nu gått sedan de första fackföreningarna
bildades. Då handlade det om att överhuvudtaget få ihop några medlemmar

till en sådan organisation; en resurs kunde då vara det förtroende och den

respekt en yrkesutbildad (hantverksarbetare ) kunde känna för en annan, och

organisationsprincipen blev yrkesförbund. Samtidigt som deras medlemsan

tal och slagstyrka växte strömmade ny, icke-fackutbildad arbetskraft in på
arbetsmarknaden. Här fanns en möjlighet att ytterligare utöka medlemsnu

merären för ännu större slagstyrka - genom att man bildade gemensamma

industriförbund. Men omvandlingen blev tidvis smärtsam: "för många var

det nära nog omöjligt att tänka sig hur samarbetet mellan olika yrkesgrupper

skulle kunna utvecklas inom ramen för en och samma fackliga organisation"

(Carlson, 1969, s 90).

Men så skedde alltså, även om det tog tid 4 4 Man kan undra hur de
anställda medlemmarna ute i företagen på litet längre sikt påverkades av den
gradvisa övergången till en förhandlingsordning, baserad på industriför

bundsprincipen. Hur förändrades de anställdas "efterfrågan på förändring"

av denna övergång? Vi har här en stor och intressant fråga, på vilken det

naturligtvis inte finns något "riktigt" svar. Utifrån våra tidigare resonemang

kring transaktionskostnader och gruppbildning kan vi konstatera att en

växande majoritet av LO-medlemmarna under 1920-talet uppenbarligen

ansåg att en bredare organisationsbas ökade förhandlingsstyrkan och sänkte

kostnaderna per medlem för centralt arbete med förhandlingar och andra

fackliga och politiska frågor. Att man senare hållit fast vid industriförbunden

måste tydas så att en majoritet av LOs medlemmar också ansett att facket
med denna organisation också "levererat" välfärdsförbättringar på ett

tillfredsställande sätt.

Det för oss tillbaka till frågan hur "välfärdsefterfrågan" kan tänkas ha

förändrats genom övergången till industriförbundsprincipen. Allmänt gäller

att ju fler medlemmarna är i en intresseorganisation, desto snävare blir den
krets av önskemål som är gemensam för alla medlemmar ~ och som därmed
kan göras till föremål för gemensamma förhandlingar. Önskemål ("föränd

ringsefterfrågan") som är specifika för endast minoriteter bland medlemmar
na hamnar naturligen vid sidan om.

Ur ett sådant perspektiv förefaller det rimligt att tänka sig att övergången

från ett större antal mindre yrkesförbund till större industriförbund medver

kade till att lyfta fram frågor såsom lönenivå. allmänna anställningsvillkor,
avtalslagstiftning etc samtidigt som mer specifika frågor gällande arbetsorga
nisationen , arbetsmiljön, teknikvalet etc inom enskilda fabriker eller yrken

blev mindre förhandlingsrelevanta. Det blev. uttryckt i andra ord, relativt
kostsamt att låta Lex. förbundsledningen ta upp förhandlingar om olika

lokala, specifika krav beträffande t.ex. arbetsorganisationen; hur skulle
dessa krav sorteras fram mellan de olika lokala facken inom förbundet?

Satsningen på industriförbundsprincipen bidrog antagligen starkt till att ge
den svenska fackföreningsrörelsen en mer centralistisk karaktär än den
annars skulle ha fått. Vi utgår ifrån att detta också ger uttryck för vad en

majoritet av medlemmarna önskat. I ett tidigare avsnitt, 4.1.5. har vi

redogjort för hur en lokal arbetstagarorganisation kan ha en uppgift i att



medverka i utformningen av befattningsbeskrivningar etc och därmed skapa

förutsättningar för en lönebildning utan individuell lönesättning. Men vi har

inte sagt något om hur en sådan ordning kan tänkas påverka incitamenten för

den enskilde anställde att utöka sin kompetens för att få högre lön; inte heller

har vi sagt något om vad slags kompetens han - eller hon - i så fall kunde
tänkas vara intresserad av att skaffa sig. Innan vi går in på frågan vad en

omvandling mot en industriförbundsbaserad organisation kan tänkas ha

betytt i detta sammanhang måste vi något diskutera dessa incitaments- och

kompetensproblem.

En rimlig utgångspunkt kan vara att den enskilde anställdes incitament att

utöka eller förändra sin professionella kompetens samvarierar positivt med
hans eller hennes - möjligheter att själv tillgodogöra sig resultatet i form av

t.ex. en löneökning. Den möjligheten är rimligtvis störst i en värld med helt

individualiserad lönebildning. Genom att samordna sina individuella intres

sen med sina arbetskamraters kan dock den anställde - som vi redan visat 
delvis omvandla anställningsavtaler så att det beaktar olika slag av risker till

lägre kostnader än vad som hade varit möjligt vid helt individualiserade

anställnings avtal. Härigenom får den enskildes anställningsavtal dels en

allmän, gemensam del, som reglerar hanteringen av olika uppdykande
händelser, dels en individspecifik del, som beskriver den anställdes arbets

uppgifter i förhållande till arbetsgivaren (och arbetsorganisation. arbetsmiljö

etc). Mellan dessa delar av avtalet föreligger ett komplicerat beroendeförhål

lande. För att inte de gruppintressen som ligger bakom den gemensamma

delen av avtalet skall såras och för att inte förhandlingskostnaderna

(transaktionskostnaderna) skall öka finns det anledning för det lokala facket

att försöka finna typnormer även för den individspecifika delen av avtalet.

En sådan normering underlättas av att man ser till arbetsuppgifter snarare än

kompetens.

Mellan det lokala facket och arbetsgivaren växer det så fram uppsättningar
av dels förhandlingskriterier och -regler , dels befattningsbeskrivningar. Hur

de anställda skall fördelas på de olika befattningarna blir sedan i viss mån

fackets sak. Det kan inte uteslutas att en sådan ordning medverkade till att

minska enskilda anställdas incitament att skaffa sig en större yrkeskompe

tens, eftersom kopplingen mellan kompetensutvidgningen (och den tillhö

rande ansträngningen) och lönekonsekvensen blev så pass otydlig; i den mån
en kompetenshöjning för en arbetare resulterade i en höjd lönebetalnings

förmåga för hela företaget fick "vår" arbetare räkna med att dela på

frukterna av sina insatser med sina medarbetare - och vice versa när dessa

utökade sin kompetens med positiva resultat. Förekomsten aven uppsätt
ning av alternativa befattningar med andra arbetsuppgifter och andra

kompetenskrav kan dock samtidigt ha ökat incitamenten något till riktade

insatser för kompetenshöjning - med facket som initiativtagare.

Totalt sett tror vi att övergången till industriförbundsorganisering dels höjt
kostnaderna för drivandet av rent lokala fackliga frågor (arbetsorganisation

mm), dels medverkat till att minska incitamenten för individuella kompe

tenshöjande insatser - jämfört med om man hållt fast vid yrkesförbundsprin

cipen. Den växande medlemsnumerären i förbunden har tvingat fram en
större enhetlighet i yrkanden och överenskommelser, och centraliseringen av
förhandlingsverksamheten mm har lämnat mindre kvar åt de decentralisera-
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de, lokala klubbarna. Jämfört med förhållandena under en tänkt yrkesför

bundsprincip skall nu ännu fler vara med och dela på frukterna av

individuella kompetenshöjande insatser - med svagare incitament som

resultat.

Att incitamenten försvagats betyder inte att de eliminerats. Inte heller

innebär de beskrivna förhållandena att utvecklingen varit icke önskvärd. Vi

har här endast velat dra fram och tydliggöra en fråga som sällan ställts i

samband med den fackliga organisationsutvecklingen i Sverige sedan första

världskriget, nämligen om och hur valet av organisationsprincip påverkat
incitamenten för kompetenshöjande insatser bland medlemmarna. En närlig

gande fråga, som vi senare kommer in på, gäller hur inriktningen av de

kompetenshöjande insatserna kan ha påverkats av bl.a. centraliseringen av

samordningen av den fackliga verksamheten i vårt land. Det kan finnas

beröringspunkter mellan den frågan och "personalägarfrågan". Utan att

föregripa den diskussionen skall vi här endast illustrera beröringspunkten

eller sambandet mellan den anställdes kompetens som arbetare och som

potentiell (del- jägare utifrån vissa erfarenheter från just 1920-talet och

1930-talet. Vi syftar på den livliga småforetagsbildning, som under denna tid

följde i den redan omnämnda företagsdödens spår, och närmare bestämt på

det förhållandet att så många av dessa nya företag grundades av arbetare. "Vi

fingo efter det första världskriget en mycket bredare rekryteringsbas för

företagsgrundare . Tidigare hade handelns folk stått för de flesta företags

grundningarna. Efter kriget kommo i stället arbetare, förmän, verkmästare,

ingenjörer med lägre utbildning i förgrunden. Alltsedan 1920-talet har i

själva verket det alldeles övervägande flertalet nya industriföretag startats av

dessa senare grupper. .. Denna utveckling berodde inte bara på att utrymmet

för småföretag ökades, utan också på att ifrågavarande nya folkgrupper

växte i storlek och fingo ökad ekonomisk styrka liksom också större

erfarenhet av industriellt arbete, högre bildningsnivå och ofta också bättre

utbildning, t.ex. i yrkesskolor och dylikt. I själva den industriella utveckling

ens natur låg en höjning av de bredare folklagrens allmänna standard och.
därmed skapades också en bredare bas för rekryteringen av företagsgrunda

re. Förr kändes bristande avancemangsmöjligheter för en arbetare, förman,

verkmästare eller lägre tjänsteman inte som någon anledning att starta egen

rörelse, men så småningom blev detta ofta fallet. Det hade en gång varit

ganska naturligt, att de arbetare, som flyttade från lantbruksarbete eller

hantverk till fabriksarbete, inte genast kunde tänka på någon egen industriell

företagsbildning, men för en senare generation industriarbetare låg det

mycket närmare till hands att göra det. Det är också karakteristiskt, att man i

industrigren efter industrigren finner hur arbetare och likställda uppträda

som företagsgrundare i allt större utsträckning allteftersom industrigrenen i

frflga blir äldre och större.

Den omständigheten att det svenska samhällets ekonomiska och sociala

omdaning så småningom förde arbetarklassen in som grundare av nya

industriföretag satte sin prägel på företagsbildningen bl.a. på så sätt, att de

nya företagen inte bara startade i liten skala utan i regel också förblevo små.

Till att börja med var den nya tidens företagare i regel mindre kapitalstark än

äldre tiders och därtill kom att han i regel hade både mindre möjligheter och

mindre lust att låna mycket pengar för att få till stånd en snabb expansion. De



:
y rkc eller sysselsättning omedelbart Ant. företagsgrundare %
före företagsgrundandet i företag startade

1919-1939

Tekniker 116 3
Företagsledare i industrien 34 1
Företagsledare i handel, inköps- oeh 11

försäljningschefer handelsresande
m. fl 380

Högre tjänstemän ... .. . 52 2
Arbetare oeh likstallda .. 1 476 41

Därav:
Lägre tjänstemän .. 296 8
Hantverkare 113 3
Arbetare 1067 30

Övriga och okända. 1 479 42

Summa 3537 100

nya företagsgrundare , som kommo från arbetarklassen, voro ofta mer rädda

för att låna mycket pengar än äldre tiders företagsgrundare. Under mellan

krigstiden bestämdes företagens tillväxtmöjligheter därför av möjligheterna

att finansiera en tillväxt med egna medel i högre grad än vad fallet var

tidigare. Härvidlag spelade för övrigt inte bara den rent finansiella sidan av

saken stor roll. Det är nämligen också tydligt, att tanken på att driva ett större
företag ofta låg en arbetare-företagsgrundare ganska fjärran. Han ville helt
enkelt inte göra försöket att bygga upp någon större organisation. Han ville i

stället själv kunna överblicka det egna företaget och själv delta i den dagliga

produktionen. Många av de nya företagen startades vidare helt enkelt därför

att vederbörande företagsgrundare saknade annat arbete eller riskerade att

bli utan arbete. Många kom mo med andra ord till för att grundaren ville ha
ett levebröd" (Dahmen , a.a., s 41-43).

I ett senare avsnitt poängterar Dahmen den ekonomiska innebörden av de
nya "arbetarföretagen", Under 1930-talets dåliga år ökade nyföretagsbild

ningen, något som inte hänt under tidigare dåliga år: Vidare bidrog

arbetarföretagen till att höja industrins självförsörjningsgrad genom att de

sällan ägnade sig åt export utan oftare åt importsubstitution. För det tredje
bidrog dessa företag till att öka konkurrensen (ibid., s 44).

Därmed avslutar vi - tills vidare - vår diskussion om kompetensutveckling
en bland arbetare i och utanför facken, mot en bakgrund aven ytterligt passiv

stabiliseringspolitik. Fördes det då någon aktiv fördelningspolitik av framför

allt de socialdemokratiska ministärerna under 1920-talet~ Hur utformades

egentligen den skattepolitik som nu, efter det demokratiska genombrottet,
skulle börja omfördela resurser från de besuttna grupperna till de sämst
ställda') Fick den några avläsbara verkningar på "storagarfrågan" resp.
"personulägarfr ågan"~

När vi nu introducerar även ett skattesystem i vår verkliga 1920-talsversion

av ett allmän jämviktssystem. kompletterat med organisationer, så komplice

ras den analytiska bilden av ägarfrågan avsevärt. En första fråga gäller
skatternas påverkan pil möjligheterna att bilda - eller utöka - stora
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aktieinnehav i stora företag." Bakom denna efterfrågan på stora aktieinne
hav ligger ytterst dels en "ren" förmögenhetsfördelning (och bakom den, en
inkomstfördelning), dels - hos dessa personer - en fördelning av riskaversion
och av "penningplaceringskompetens" av olika slag.:" Frågan är sedan hur
den kort- och långsiktiga värdeutvecklingen kan väntas bli hos bolagsandelar
(aktier) jämfört med andra tänkbara förmögenhetsobjekt. Om den sist

nämnda frågans svar i hög grad beror av hur bolagens vinster och reserver
beskattas, så hänger den förstnämnda efterfrågan självfallet också ihop med
hur utdelningen på dessa aktier och värdet av eventuella aktieinnehav
beskattas hos fysiska personer.

Utgår man, som Roland Spånt, från den taxerade nettoförmögenheten vid
beskrivningen av förmögenhetsfördelningen bland hushållen, så visar det sig
att 50 procent av den totalt taxerade nettoförmögenheten 1920 innehades av
de 1 procent rikaste hushållen.V" Nästan en femtedel av denna summa
disponerades i sin tur av den rikaste hundradelen bland dessa hushåll.v'"
Räknar vi sedan samman de taxerade nettoförmögenheterna bland de 20

procent rikaste hushållen 1920 visar det sig att summan utgör den totala,
taxerade nettoförmögenheten i riket, dvs övriga 80 procent av hushållen

saknade en positiv, deklarerad nettoförmögenhet.
En bidragande förklaring till den mycket ojämna förmögenhetsfördelning

en var naturligtvis att någon förmögenhetsskatt överhuvudtaget inte före
kom före 1910. Progressiviteten i inkomstskatten var samtidigt mycket låg;
summan av de direkta statliga och kommunala inkomstskatterna understeg 5
procent av BNP 1912 (Rodriguez, 1981, s. 110). Bolagsskatten gällde länge
enbart vinsten, men från 1910 skulle även bolagens utdelningar beskattas;
1912 motsvarade (den direkta) bolagsskatten drygt 1 procent av BNP. (För
fullständighetens skull kan nämnas att den indirekta skatten samma år
motsvarade 3,6 procent av BNP)48 (ibid).

Varken den som var - eller tänkte sig att så småningom bli - storägare av
aktier behövde känna sig särskilt skattemässigt pressad omkring 1920. Den
vidare utvecklingen av skatterna under 1920-talet innebar ingen större
förändring i detta avseende. "De första åren efter skattereformen 1919 (då
skatteskalan gjordes rörlig R.E.) karakteriserades aven snabb ökning av
inkomst- och förmögenhetsskatten ... Under senare hälften av l920-talet
sänktes emellertid uttagningen av den statliga direkta beskattningen. Även
kommunalskatterna gick under denna tid långsamt nedåt" (ibid., s 28).

Bolagsskatten var visserligen under hela 20-lalet (och tidigare)
progressiv". men de belopp som utgick i skatt ökade ungefär i samma takt
som bruttonationalprodukten (se not 4:48, tabell). Tar man också hänsyn till
att det faktiskt ägde rum en avsevärd produktionsökning under 1920-talet 
och relativt sett en ännu större ökning i bolagssektorns förädlingsvärde - så
måtte bolagsskatten i proportion till detta foriidlingsvårde faktiskt ha minskat
under detta årtionde. Till detta kan ett par bolagsskattereformer ha bidragit:
"1926 upphävdes skatten på vinst som inte utdelades utan fonderades hos
bolagen" och 1928 avskaffades kedjebeskattningen, dvs "aktiebolag befri
ades från skattskyldighet för utdelning från svenska bolag" (ibid .. s 29).

Vi sammanfattar frågan om skattepolitiken och storägandet av aktier
under 1920-talet med att konstatera att någon aktiv fördelningspolitik ännu
inte kunde föras av de arbetarstödda regeringarna:; "beskattningens roll



borde vara att finansiera den offentliga verksamheten .... inte att omfördela
inkomster och förmögenheter" (ibid .. s 31). Och de förändringar av
skattesatserna som faktiskt genomfördes bidrog på intet sätt till att försvåra
stora innehav av aktier, snarare tvärtom - genom den lindriga beskattningen
av aktiebolagen.

Vår andra fråga kring fördelningspolitiken gäller dess verkningar på vad vi
här kallat "personalägarfrågan". Vi kan kort konstatera att någon sådan

"fråga" aldrig formulerades under 1920-talet. Efterfrågan på förändring

inriktades i stället på minskad arbetslöshet, löneökningar och fortsatt facklig
mobilisering för ökad förhandlingsstyrka. Frågan vilka möjligheter som
skulle kunnat vinnas för de anställda genom att de gjorde sig - eller gjordes
till delägare i "sitt" företag kunde måhända ha väckts i samband med den
offentliga utredning om 'industriell demokrati' som - efter initiativ av Ernst
Wigforss - förelades riksdagen 19235° ; rätten för de anställda att i egenskap

av aktieägare ta del av information om företagets förhållanden kunde ha varit

ett alternativ till de s.k. driftsnämnder (för information) som förelogs - och
avvisades - av riksdagen. Men så skedde alltså inte - kanske uppfattades

aktieägande bland arbetarrörelsens uppmarscherande medlemmar som ett
otillåtligt sympatibevis gentemot de utsugande "kapitalisterna", som man
dessutom inte ansåg sig ha råd med.i"

Ändå kunde man kanske hypotetisktjöreställa sig att arbetarrörelsen efter
det demokratiska genombrottet kunde ha initierat en diskussion om hur
demokrati och välfärd bäst kunde vidareutvecklas genom t.ex. utbildning
med utgångspunkt i den anställdes position i arbetslivet (aktiebolaget), dess
utsatthet och status. Förklaringen till att så inte skedde under 1920-talet kan
ha varit att "efterfrågan på förändring" då gällde andra, mer angelägna

reform områden . Ett sådant område var skolan. "Folkets breda lager - främst
barnen i de obesuttnas familjer - uteslöts länge från skolgång eller hade
mycket ofullständig sådan. Industrialiseringen undanröjde efter hand till stor
del de svåraste yttre hindren för detta: de långa skolvägarna och den allra
svåraste fattigdomen. Landsbygdsproletariatet sögs nämligen upp av den
framväxande industrin, flyttade till tätorter och fick en - om inte trygg - så
dock tryggare försörjning. Det inre motståndet mot skolgång - de berördas

egna bristande motiv för att skaffa sig kunskaper - bröts främst genom den
ideologiska påverkan som de snabbt framväxande folkrörelserna stod för"
(Isling, 1980, s. 185).

År 1922 framlade 1918 års skolkommission förslaget om en för alla
gemensam sexårig bottenskola, som skulle ersätta den gamla (3-åriga)

förberedande folkskolan, från vilken en minoritet gick vidare till läroverk.
Förslaget fälldes dock i riksdagen av den borgerliga oppositionen. Det är
ofrånkomligt att ett förslag av denna typ och omfattning har en fördelnings
politisk dimension. Det handlade om att försöka demokratisera skolan.
något som i sin tur kunde förväntas befästa och vidareutveckla den politiska
demokratin. Men lika viktig är, enligt min mening, den allokeringspolitiska

aspekten på olika utbildningspolitiska reformförslag. Varje nation har alltid
att överväga hur produktiviteten och realinkomsterna i ekonomin som helhet
skulle kunna höjas genom förändringar i människornas kompetens. I vårt
inledningskapitel har vi sökt visa hur just behovet av att möta och hantera
osäkerhet och risk leder över i uppkomsten av vissa organisationer (typ
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aktiebolaget). Organisationerna består i sin tur aven mängd olika avtal, som

alla står i ömsesidigt samband med kompetensen hos parterna. Förändras
kompetensen hos någondera parten så förändras avtalet (Lex. anställnings-).
Här finns en viktig diskussion att föra om hur ett ekonomiskt system kan

skapa incitament för utvidgning av kompetenser - också i en värld med en

fullständigt utjämnad inkomst- och förmögenhetsfördelning. "Allmän-järn

vikts-optiken", kompletterad med ett långsiktigt, dynamiskt seende, kan

hjälpa oss att upptäcka vissa sådana samband som fördunklas när diskussio

nen förs utifrån ett statiskt renodlat omfördelningspolitiskt perspektiv.

I denna rapport betraktar vi kompetensförändringar hos enskilda männis
kor -- eller kollektiv - som en metod bland andra att höja välfärden och

kanske utveckla demokratin. Kompetensuppbyggnaden börjar i skolan och

slutar i princip när en människa dör. Däremellan kommer kompetensupp

byggnaden i arbetslivet. Hur har den diskuterats och vidareutvecklats inom

svensk arbetarrörelse - efter det i detta avseende händelsefattiga 1920-talet?
Det återkommer vi till.

4,3.4 Agarfrågan under 1930-talet.

Så långt kan vi konstatera att 1920-talet bjöd på föga av politisk påverkan av

vare sig "storägarfrågan' eller "personalägarfrågan". Några direkta, riktade

åtgärder, ägnade att försvåra eller underlätta aktieägandet bland olika

grupper vidtogs ej. Varken stabiliseringspolitiken, fördelningspolitiken eller
allokeringspolitiken fick några konsekvenser av synlig betydelse för ägarfrå
gan. Och den fortsatta fackliga organisationsutvecklingen enligt industriför
bundsprincipen tenderade att leda in den fackliga efterfrågan på lönefrågor
snarare än på ett lokalt inflytande, som kanske skulle kunna vinnas genom ett
personalägande av aktier. Vad hände då på 1930-talet')

Låt oss bara först slå fast att indelningen av vår historieskrivning i jämna
årtionden inte grundar sig på några analytiska överväganden om trendbrott
etc. I ett viktigt avseende inleds 1930-talet som en direkt fortsättning av

1920-talet: arbetslösheten ligger 1930 kvar över 10 procent, når 1933, som

redan sagts, 23 procent och går mot decenniets slut åter ned mot 10
procentsnivån. :;2 Men hur skulle arbetslösheten bekämpas') Vilken roll ansåg

arbetarnas företrädare att "aktie agarfrågan" spelade för arbetslösheten?

Inte heller förmögenhetsfördelningen mellan hushållen tycks ha föränd
rats nämnvärt mellan 1920-talet och 1930-talet. Om de 1 procent rikaste
hushållen 1920 ägde 50 procent av alla hushålls deklarerade nettoförmögen

het var motsvarande siffra 47 procent 1930 och 42 procent 1935. Sådana
förändringar var för små för att "synas på gatan". Såg socialdemokrater och

andra något samband mellan aktieägarfrågan och förmögenhetsfördelning
ens utseende')

En liknande fråga kunde ha gällt sambandet mellan främst "storägarfrå
gan " och elen politiska demokratin: hur utnyttjade de stora aktieägarna sitt

ägande till att befästa eller utöka sin politixka maktställning (kärnan i vårt

"konkurrcnsargument")" Eller man kunde inom arbetarrörelsen ha rest
h ågor knng sambandet mellan "personalägarfrågan" och den politiska



demokratin: om nu t.ex. valdeltagandet var högre bland dem som i egenskap

av aktieägare var med och styrde och ställde i fCl _.agen , varför arbetade då

inte socialdemokratin på att leda också sina an'vngare in i sådana ägarposi

tioner?

Vi kan kort sammanfatta svaren på dessa fyra frågor med att konstatera att

någon "akticägarfråga" inte heller under 1930-talet lät sig formuleras i den

politiska kampen. För det första var det säkert utomordentligt svårt att visa

hur åtgärder riktade mot eller för aktieägande inom olika grupper kunde

tänkas höja välfärden för en majoritet; vid denna tid hade man ännu dåliga

samlade kunskaper om hur aktieägandet faktiskt var fördelat bland olika

fysiska och juridiska personer och ännu dåligt grepp om aktiemarknadens

och -ägandets nationalekonomiska roll. För det andra fanns det uppenbarli

gen en stor känslighet inom den borgerliga oppositionen mot alla reformförs

lag från vänster, som andades kollektivisering; det hade valkampanjen - bl.a.

kring en föreslagen arvsskatt - inför det s. k. kosackvalet 1928 visat. För

socialdemokratin som aktivt reformparti var det viktigt att kunna föra sin

politik i regeringsställning. Då gällde det att inte ta för stora risker med

direkta reformförslag på aktieägandets område (om det till äventyrs hade

funnits några).

Inte heller inom den fackliga grenen av arbetarrörelsen framfördes under

1930-talet några synpunkter eller krav på åtgärder gentemot aktieägarnas

krets. Här var det allt överskuggande intresset arbetsmarknaden själv och

fackföreningsrörelsens egna organisationsfrågor. Men fackföreningsrörelsen

började nu bli så stor att den började få en roll även i det politiska spelet. Ett

synligt uttryck för detta var tillkomsten av lagarna om kollektivavtal och

arbetsdomstol 1928 - ... "den ur facklig synpunkt mest uppseendeväckande

händelsen under 1920-talet ... Lagarna stiftades trots ett mycket demonstra

tivt och kraftigt motstånd från fackföreningsrörelsens sida. Man fruktade att

lagarna egentligen syftade till att klavbinda de fackliga organisationerna och

göra det omöjligt för dem att fritt verka för att tillvarata medlemmarnas

intressen. Lagarnas tillskyndare å sin sida ansåg det nödvändigt att få till

stånd en lag som klarlade arbetsmarknadsparternas rättigheter och skyl

digheter. .. Händelserna vid tillkomsten av dessa lagar påverkade starkt

fackföreningsrörelsen till ett långsiktigt politiskt engagemang" (Carlson,

a.a., s 44).

Detta engagemang fick naturligtvis också näring av den snabba ökningen i

arbetslösheten efter 1930 _. med de tragiska händelserna i Ådalen 1931 som

ett slags kulmen. Samma år "samlades Fackföreningsinternationalen till

kongress i Stockholm. Man antog därvid ett näringspolitiskt program som är

intressant just från den synpunkten att man accepterade tanken på att kunna

påverka sysselsättningen också inom ett kapitalistiskt system ... Det var

därför föga märkligt att Landsorganisationen, dess förbund och lokalavdel

ningar engagerade sig helhjärtat i valkampanjen 1932 för det parti (socialde

mokraterna: RE) som hävdade möjligheten att komma till rätta med

arbetslösheten genom politiska åtgärder" (ibid, s 47); vi återkommer strax

till dcssa atg~irdcr.

Det omedelbart viktiga med valutgången 1932 för fackföreningsrörelsen
var att de socialistiska partierna för första gången fick en knapp majoritet i

vill jarkårcn och att en socialdemokratisk minoritetsregering kunde bildas
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genom en krisuppgörelse med det dåvarande bondeförbundet. Redan detta
pekade på att den "politiska omvägsproduktion via facket som så många
arbetare satsat på kunde ge resultat. Den känslan måste ha vuxit när

arbetslösheten under de närmast följande åren faktiskt minskade avsevärt.
Valutslagen 1936 och, särskilt, 1938 kan ses som bekräftelser på det växande
förtroendet för socialdemokratin.

Samtidigt fanns här ett växelspel mellan den fackliga och politiska grenen
av arbetarrörelsen. När det visade sig att den fackliga samverkan småningom
hjälpte fram resultatsinriktade arbetarregeringar blev detta ett argument för
än fler att gå med i facket - och att rösta. Bland män inom industri och
hantverk samt inom tjänstesektorn steg organisationsgraden från 60 procent
upp emot 80 procent 1940. I själva verket "stod 1940 bara ett par procent av
de organiserade arbetarna utanför LO" (Korpi, a.a., s 77). Siffran 80 procent
förklaras av den betydligt långsammare organisationsutvecklingen på tjänste
mannasidan. Här blev dock just 1930-talet den egentliga startperioden. År

1931 bildades DACO - De Anställdas Centralorganisation - på den privata
sidan och 1937 TCO - Tjänstemännens Centralorganisation - på den
offentliga sidan. År 1940 har organisationsgraden bland dessa grupper nått ca

25 procent.

Bland kvinnorna inom industri-, hantverks- och tjänstesektorn låg den
fackliga organisationsgraden under 1920-talet kring blott 15 procent. Men
även för dem innebar 1930-talet en acceleration: 1940 hade organisationsgra
den stigit till uppemot 50 procent (ibid., s 76).

Utan att här fördjupa oss närmare i hur den ekonomiska depressionen, den
mellanfackliga konkurrensen och andra faktorer medverkat till den fortsatta
fackliga expansionen under 1930-talet, konstaterar vi att "efterfrågan på
förändring" under denna tid i hög grad fortsätter att kanaliseras via de
fackliga organisationerna. Jämfört med denna händelseutveckling är för
skjutningarna i sympatier mellan partiblocken små. Inom fackföreningsrö

relsen formuleras och mobiliseras vissa önskemål (eller preferenser) utifrån
den enskilda människans anställningskontrakt: hur kan man minimera risken
att kontraktet upphör på grund av arbetsbrist (arbetslöshet), hur kan man
maximera lönen, hur kan man säkerställa ett önskat arbetsinnehåll. att
arbetsgivaren håller sina utfästelser, att arbetslösheten - om den väl skulle bli
ett faktum - föranleder ekonomisk kompensation och blir så kortvarig som
möjligt. Vi gissar att transaktionskostnaderna för att samordna sådana
önskemål- och i vissa fall föra fram dem i politiken - uppfattats som relativt
låga när samordningen skett genom särskilda organisationer; i ett allmänpoli
tiskt sammanhang hade just dessa önskemål måhända blivit mindre synliga.

Men samtidigt måste man ha klart för sig att fackföreningsrörelsens
medlemmar inte kan driva alla sina intressen med samma styrka - även om de
så skulle önska. Det finns en "inomorganisatorisk målformuleringslogik" ,
vars karaktär bestäms av det grundläggande önskemålet om en stor numerär
för stor förhandlingsstyrka. I samband med vår tidigare diskussion av dessa
frågor under 1920-talet har vi redan pekat på utvecklingen mot industriför
bund och på hur förbundens och centrala LO:s uppgifter alltmer kom att

koncentreras till lönepolitik.
Under 1930-talet löpte den fackliga organisationsutvecklingen på LO

sidan i stort sett vidare längs samma bana. Industriförbunden blir ännu litet



viktigare, samtidigt som lönepolitiken diskuteras alltmer intensivt. Redan
under 1920-talet hade "LO som organisation genom kongressuttalandena
accepterat en lönepolitisk ideologi som innebar att LO inte bara borde sträva
efter att på varje punkt få ut så höga löner som möjligt utan företrädesvis
inrikta sig på att hjälpa de sämst ställda grupperna ... Det är dock av vikt att
understryka att alla måste ha varit medvetna om att ideologin inte i någon
större utsträckning kunde genomföras i praktiken. LO saknade helt enkelt
(enligt stadgarna) de medel som skulle kunna möjliggöra en löneutjäming"
(Ullenhag a.a., s 32).

Särskilt vid 1936 års LO-kongress kommer frågan upp på nytt om
"socialistisk (solidaritetsbetonad) lönepolitik, syftande till att i första hand
bistå de lägst avlönade arbetaregrupperna" (ibid., s 34); det sker i en motion
från metallindustriarbetarförbundet , som landssekretariatet också ställer sig
positiv till. Det verkligt betydelsefulla med 1936 års kongress var emellertid
att "den uttalade sig i princip för att den önskvärda löneutjämningen
förutsatte en ökad centralisering, som måste medföra att förbundens makt
beskars." (ibid. s 36).

Om det stora antalet medlemmar, samlade bakom en central förhandlings
aktör , gav en betydande förhandlingsstyrka, så ställde denna sammanhåll
ning i sin tur sina krav på målformuleringen - och en del av medlemmarna.
LOs l5-mannakommitte, som tillsattes av 1936 års kongress, skriver så här i
avsnittet "Fackföreningsrörelsens uppgifter" i sitt betänkande "Fackföre
ningsrörelsen och näringslivet" inför 1941 års LO-kongress: "Fackförenings
rörelsen måste betraktas som en fara för sin egen sammanhållning, om det
inom arbetarklassen själv uppstår en mer markerad skillnad i löner och
sociala förmåner. Landsorganisationen bör därför ha sin uppmärksamhet
riktad på dessa företeelser. .. De svagare grupperna bör stödjas i sina
organisationssträvanden och i försöken att vinna en bättre ekonomisk
ställning. Där detta icke är möjligt med uteslutande fackliga medel, bör
landsorganisationen i samarbete med politiska och samhälleliga institutioner
föreslå socialpolitiska åtgärder, som kunna vara ägnade att skydda de svaga
och sämre ställda arbetarna" (citat ur Ullenhag. a.a., s 41).

I klartext betyder detta att LO centralt kunde tänka sig att ställa
förhandlingsyrkanden som kunde ge låglöneförbund en förmånligare löneut
veckling än vad som skulle fallit ut vid förbundsvisa förhandlingar. Men det
kunde i sin tur ~ beroende på omständigheterna - resultera i andra problem:
om löneanspråken på vissa håll översteg företagens lönebetalningsförrnåga
kunde arbetslöshet bli följden eller företagen söka pressa kostnaderna på
andra sätt, som påverkade den anställdes arbetsförhållanden negativt;
samtidigt fanns naturligtvis den positiva möjligheten att den anställde kom
att ställas inför högre krav, som verkade utvecklande på honom - eller
henne.

I kapitel 1 har vi framställt anställningsavtalet som ett avtal som bl.a.
fångar upp osäkerhet av olika slag genom att specificera parternas åtagan
den; vi konstaterade att alla risker dock inte helt kunde avtalas bort. I avsnitt
4.1 visade vi hur den anställdes riskbild modifierades av tillkomsten aven
lokal facklig organisation; lönesättningen kunde byggas på tjänstebeskriv
ningar snarare än personliga egenskaper, övervakningen av arbetsgivarens
förmåga att fullfölja sina åtaganden förbilligas etc. Hur påverkas då bilden
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teoretiskt av att centrala löneyrkanden börjar formuleras med det uttalade

syftet att f'örbåttra de lågavlönade LO-gruppernas ställning utan att man

därvid direkt tog hänsyn till de enskilda företagens lönebetalningsförmåga?

Genom sin lokala fackliga organisation och via sitt förbund har alltså den

enskilde anställde i viss mån delegerat ansvaret för formuleringen av sitt

löneyrkande till LO centralt. Förhoppningen är naturligtvis att löneökningen

därigenom skall bli högre än vad som kunnat uppnås genom lokala eller

förbundsvisa förhandlingar - frågan är bara vad som sker utöver loneforand

ringen; det gäller särskilt låglönegrupperna, om man nu centralt systematiskt

"yrkar upp" dessa. Jämfört med rent lokala förhandlingar, där varje nkande

baseras på en bedömning av den lokala motpartens löncbctalningsforrnaga.

måste rimligtvis en centraliserad förhandlingsordning öka osäkerheten om

utfallet för alla: bland de högavlönade grupperna ökar risken att löneökning
arna blir mindre stora och bland de lågavlönade risker för arbetslöshet.

Genom den gemensamma fackliga organisationen valde man alltså 1941 bl. a.

för sammanhållningens skull att satsa på en lönepolitik som på kort sikt

ofrånkomligen måste drabba några medlemmar.

Om så skedde, menade 15-mannakommitten, var det statsmakternas
uppgift att vidare "skydda de svaga och sämre ställda arbetargrupperna" 

om inte "uteslutande fackliga medel" räckte till. Betänkandet hade inte

mycket konkret att säga om vilka medel som i så fall borde användas - frågan

var ju också helt ny. Låt oss likväl något kommentera frågan. En första

synpunkt är denna: är det möjligt att i förväg identifiera "riskgrupperna"?

Och en andra synpunkt: är det i så fall möjligt att minska deras utsatthet

genom kortsiktigt verkande åtgärder? Vi syftar nu på åtgärder från den
fackliga sidan. 53

Vad gäller identifikationsproblemet kan det förefalla som om låglonefor
bundens medlemmar skulle få särskilda problem med en s.k. solidarisk

lönepolitik om deras löner yrkades upp i särskilt hög grad vid centrala

förhandlingar; den solidariska lönepolitiken skulle ju i så fall snarast stjälpa

dem som den var avsedd att hjälpa, vilket vore orimligt. Vi kan inte heller

enkelt utpeka dessa förbundsområden som "riskgrupper". Men det finns

också en annan aspekt på den solidariska lönepolitiken som handlar om en

förändrad risksituation för den anställde. Vi syftar på principen lika lön för

lika jobb - oberoende av det individuella företagets lönsamhet och lönebetal
ningsförmåga. Denna förmåga skiftar alltid mellan företagen inom alla

branscher, vilket gör det svårt att år från år förutse vilka grupper av anställda

som kan komma i riskzonen. Svaret på vår egen första fråga måste alltså bli,

att det är mycket svårt att i förväg identifiera den solidariska lönepolitikens
"riskgrupper" .

Men om nu förbundens ekonomer till äventyrs kunde identifiera dem, hur
skulle deras utsatthet då kunna minskas - genom kortsiktigt verkande

fackliga åtgärder? Med kort sikt menas här ett tidsperspektiv som ilr så kort

att den anställdes kompetens inte hinner ändras. Facket skulle möjligen

kunna kräva att den anställde, vars bidrag till produktionen av ledningen

ansågs understiga hans - eller hennes -Tön , flyttades till en befattning inom

företaget, där hans kompetens var mer värd. Om flera personer var berörda

skulle facket kanske kunna yrka på en omorganisation. En sådan skulle dock



ta tid och dessutom kunna påverka andra arbetskamraters förhållanden

negativt.
Med ett litet längre tidsperspektiv skulle facket kunna försöka

företagsledningen om att den utsattes kompetens i själva verket har»
föremål för en tillfällig värdeminskning. En sådan argumentation skulle
emellertid i sin tur förutsätta att det hos det lokala facket - eller hGS den

utsatte själv - fanns vissa insikter på områden av betydelse för utvecklingen
av företagets lönebetalningsförrnåga på längre sikt.

En annan variant vore att alla "potentiellt utsatta" fortlöpande skaffade
sig viss information om utvecklingen av olika faktorer av betydelse för dei :lS

personliga yrkeskompetens framtida värde - i och utanför företaget. En

sådan faktor är efterfrågan på företagets produkter. en annan konkurrensen

från andra produkter och företag. ännu en den tekniska utvecklingen etc.

Ställda inför en ökad osäkerhet om sin framtida anställning kunde ck

anställda tänkas ge uttryck för en ökad efterfrågan på ekonomisk infunna
tio n i vid mening om sitt företag. Därutöver kunde denna efterfrågan ocks.:
tänkas gälla information om alternativa möjligheter att skaffa sig en inkomst
genom att t.ex. starta eget företag.

Ferntonmannakommitreens betänkande innehåller dock inga konkrera
anvisningar för hur man inom fackföreningsrörelsen skulle kunna verka för
en fortlöpande kompetensutveckling bland de kollektivanställda; i avsnitten
om en "solidaritctsbctonad lönepolitik" understryks snarast den offentliga
socialpolitikens komplementära roll. I avsnittet om "industriell demokrati"
anförs dock synpunkter. som har bäring också på våra frågor: det talas om att
det borde vara möjligt att vidareutveckla kollektivavtalet och ge det "en
fonn, som tillåter arbetaren att vinna kunskap om och ett visst inflvtandc

över det företag. åt vilket han skänker hela sitt intresse och ägnar sin dagliga
gärning genom ett långt liv. Om den enskilde får verklig upplysning om

företagets ställning och marknadens allmänna utsikter. skall han också
lättare kunna vinnas för planer och förslag. som kunna tjäna produktionen
och hela samhället." Och vidare ... "l ett samhälle som vårt in det natmligt,
att den enskilde arbetaren äger kännedom om den politiska utvecklingen.
som han kan påverka och leda i egenskap av röstberättigad medborgare Kan
det då vara rimligt att han saknar kunskap om tekniska och administrativa
frågor rörande det företag, l vilket han är anställd och som ger honom hans
utkomst?" (LO. 1941. s 182-4).

Den grundläggande strävan är här att utöka löntagarnas kompetens genom
inflytande via kollektivavtal. Frågan vilket incitament den anställde i så fall
kunde tänkas ha att faktiskt också efterfråga och bearbeta eventuell
information berördes aldrig i betänkandet. Inte heller diskuterades möjlig
heten till förvärv av personalakrier ens som ett medel att skapa insvn ;
företagets angelägenheter. Samtidigt konstaterade man torrt: "Den rike
domsproducerande faktorn (arbete: R.E.) saknar i allmänhet inflytande
över kapitalets användning. Det är svårt att upptäcka ändamålsenligheten i

en sådan ordning" (ibid, s IS.')

Så långt LO och "personalagarfragan" under 19.'O-talct: cfterfrag.in
förändring bland de organiserade arbetarna gällde alltfort i hög grad en
höjning av levnadsnivån genl',m löneförbättringar snarare än ett ökat direkt
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arbetareinflytande i företaget; och när ett sådant inflytande eftersträvades
borde det komma i kollektivavtalets form, inte genom aktieinnehav bland de

anställda. ~ Mer i förbigående kan vi konstatera att någon "storägarfråga"

alls icke väcktes i fcrntonmannakornrnittens betänkande.

Därmed övergår vi till frågan vilka indirekta verkningar den faktiskt förda
offentliga ekonomiska politiken under 1930-talet kan tänkas ha fått för
"storägandet" resp personalägandet av aktier i vårt land. Vad först gäller

stabiliseringspolitiken så innebar 1930-talet en betydande omorientering av

både målen och medlen. I september 1931 övergavs guldmyntfoten. 1932

kom signaler om en uppmjukad inställning hos regeringen beträffande

prisstabilitetsmålet och året därpå skrevs det i en PM till statsverksproposi

tionen att "ökade statliga utgifter skulle betyda ökad efterfrågan och kunde

bidra till att häva depressionen" (Bergström, a.a .. s 32). Med stöd från

bondeförbundet kunde den socialdemokratiska minoritetsregeringen av
1932 genomföra det s. k. krisprogrammet: det handlade om att på olika sätt ~

statliga beställningar, beredskapsarbeten mm ~ öka den offentliga efterfrå

gan för att därigenom minska arbetslösheten. Idag vet vi att också undervär

deringen av den svenska kronan vid denna tid spelade en viktig roll för att

hjälpa Sverige att upprätthålla produktion och sysselsättning - vid sidan av dc

offentliga efterfrågestimulerande åtgärderna [Lindbeck , 1975, s 34]. Men

krisprogrammet uppfattades då allmänt som lyckosamt: "arbetslöshetssiff

rorna sjönk mot slutet av årtiondet till omkring lO procent. det vill säga

samma nivå som under tjugotalets senare hälft" (Samuelsson. 1968, s 2(8).

De ökade offentliga satsningarna mot arbetslösheten under 1930-talet
innebar naturligt nog att den offentliga sektorns andel av BNP steg - från ca

16 procent till omkring 20 procent; "de offentliga investeringarna tenderade

att stiga snabbare än totalutgifterna" (Bergström, a.a .. s 62). Men detta får

inte tolkas så att enskild företagarverksamhet på något vis kom i kläm.

"Statcns inflytande på det ekonomiska livet ökade genom den allmänna

konjunkturpolitiken och vidgningen av den offentliga sektorn. Men något

mer inträngande ingrepp i de ekonomiska maktkonstellationerna var det inte
frågan om. Företagen fick genom statens åtgärder en ny marknadssituation
att anpassa sig till. Men deras val av metoder för anpassningen var lika fritt

som tidigare. Deras möjligheter att tjäna pengar och deras risker att förlora

på de egna besluten var lika stora. Inga inskränkningar skedde genom några

statliga tvångsåtgärder i näringslivets positioner.

I viss utsträckning verkade den nya politiken, fast det ingalunda var dess

mening, till och med så att kapitalägarnas och företagsledarnas maktpositio
ner förstärktes. De starka tendenserna till ökat självhushåll och de ökade
statliga beställningarna gav ett skydd för många företag mot konkurrens

utifrån. Inhemsk koncentration och kartellisering gynnades av detta skydd.
Stabilisering och konsolidering kom att ersätta tjugotalets omsättning av

företag, den stora dödlighet och de höga födelsetal som då hade rått inom

svensk företagsamhet. Klimatet blev mindre hårt för företagen och därmed
maktkonstellationerna säkrare. Om man med socialism skulle avse förstatli
gande eller eljest djupgående omfördelning av den ekonomiska makten från

privatägda och privatstyrda företag till staten. så var utvecklingen under

trettiotalet allt annat än socialistisk ... " (Samue lsson. a. a.. s 270-27I) .



Krisprogrammet ställde oundvikligen krav på skattehöjningar. Om skat

terna under 1920-talet och tidigare främst hade en statsfinansiell funktion, så

fick de under 1930-talet också en stabiliseringspolitisk roll. Om de offentliga

skatteinkomsterna 1930 motsvarade 10-11 procent av BNP så hade de 1940

stigit till 17 procent. Det var framför allt den direkta statliga skatten som

ökade, men också den indirekta beskattningen ökade. En stigande tendens

hade faktiskt även kommunalskatterna och bolagsskatten,

Ä ven om förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt höjdes i olika omgångar

under l930-talet tyder ingenting på att dessa höjningar hade något samband

med - eller fick några uppenbara konsekvenser för - vad vi här kallat

"storägarfrågan". Inte heller innehöll skatteförändringarna några inslag som

kunde ha verkat som incitament för anställda att skaffa sig aktier i sina
"egna" företag.

Efter alla extraskatter och skattehöjningar från 1932 beslöts 1938 "en
omläggning av hela skattesystemet, vilken medförde att statsbeskattningen

med bibehållande av hela krisskattetrycket åter baserades på ordinarie skatter
.,. samtliga dc utgående direkta skatterna på inkomst och förmögenhet

ersattes med två skatter: inkomst- och förmögenhetsskatt samt en särskild

skatt på förmögenhet" (Rodriguez, a.a., s 29).

Samtidigt förändrades skattestrukturen i ett avseende av särskilt intresse
utifrån våra frågeställningar - företagsbeskattningen mildrades: genom 1938

års skatte beslut blev företagsbeskattningen proportionell. "Skatten utgick

med ett grundbelopp av 10 procent av vinsten oavsett dennas storlek.

Dessutom infördes fri avskrivning av inventarier och maskiner, fri rätt till

lagernedskrivning (denna hade redan införts 1928), fri avsättning till

pensionsstiftelser och avsättning till investeringsfonder" (ibid. s 30).

"Resultatet av reformen blev att det svenska skattesystemet delades i två
skilda skattesystem, ett för löntagare och ett för företagare, Grunderna för

företagsbeskattningen ändrades på ett sätt som gör det möjligt att tala om två
skattesystem. Från och med denna tid skulle ökade möjligheter ges till

konsolidering inom de enskilda företagen, Dessa fick nya möjligheter att

skjuta fram skattebördan i tiden och plöja ner vinsterna i rörelsen" [ibid. s

32].

Vi uppfattar dessa förändringar i företagsbeskattningen som en premiering
av företagarverksamhet i allmänhet med den kompletterande förhoppningen
att ett "större" företagande skulle innebära en högre sysselsättningsnivå och

att friare dispositionsrättigheter skulle möjliggöra en utjämning av sysselsätt

ningsvariationerna. Genom att premiera expansion (genom investeringar)

och reducera affärsrisktagandet kan vi hävda att dessa skattereformer gjorde

ägarfrågan viktigare i svensk ekonomi. Men det är svårt att idag säga något
entydigt om deras specifika verkningar på "storakticägandet" eller personal

aktieägandet. Det förefaller rimligt att tänka sig att reformerna innebar en

betydande favör åt dem som redan var aktieägare i förhållande till dem som
inte var det; de stora aktieägarna blev troligen särskilt gynnade, vilket kan ha

verkat för en större ägarkoncentration 54 Effekterna i dessa avseenden av

1938 års företagsskattereformer blev dock naturligt nog inte uppenbara
förrän ett stycke in pil 1940-talet.

En allokeringspolitisk effekt av dessa reformer - via företagsbildningens
förutsättningar - kan vi dock lätt sluta oss till: den bör ha gynnat redan

I'
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bestående företag. I så måtto befästes de tendenser som kunnat förmärkas

redan från början av 1930-talet. nämligen att nybildningen av företag av

något format minskat kraftigt och att dc nya företag som faktiskt bildades var

dotterföretag till redan existerande koncemrnödrar". Som en del förklaring

tar Erik Dahmen upp kapitalanskafjilingsproblemcn: "Antalet större förmö

genhetsägare och inkomsttagare har sedan 192()-talet sjunkit. om man drar

ifrån skatter, och tidigare hade det ju varit j ust dessa kategorier som satsat de

stora kapitalbeloppen. Nu blev det istället mer gott om förmögna bolag än

om förmöget folk och därför mest utveckling inom äldre. redan stora företag

och i form av dotterföretagsbildningar. .. [Dahrnen. a.a .. s :"1]'6
Men det fanns också under 30-talet ett icke obetydligt utbud av riskkapital

bland de stora grupperna av mindre förmöget folk arbetare förmän.

ingenjörer - som oftast efterfrågades och utnyttjades av dem själva för att

bilda nya småföretag, en tendens som vi redan uppmärksammat i vår

diskussion av 1920-talet. Detta är ju den klassiska, "enkla" företagshildning

en, där initiativtagarens egen yrkeskompetens och företagside paras med en

förmåga att själv mobilisera det nödvändiga riskkapitalet. Dahrncn under

stryker den avgörande roll som "egna. låt vara l regel små. kapualinsatscr

spelat. I 40 procent av alla tall (av företagsbildningar R El vore dessa

antingen det enda eller det klart viktigaste finansieringssättet." [Ibid, s 54]"-

Mot denna bakgrund kan man undra hur ejieljrägan P~I riskkapital för

expansion och/eller nybildning av företag kan tänkas ha uppstatt .. och

förändrats - under 30-talet inom övriga töretagarkategorier. siJrskilt storfö

retagare. Vad var det för affärsrisker som ansågs särskilt svarhanterliga och

vad fanns det för kompetens att hantera dem')

Om den vinnande kompetensen bland de största företagsbildarna före

1920 allra först var handelns mäns och sedan te knikerns och konstruktörens.

så låg den under 1920-talet i högre grad hos den rationaliserande och

omorganiserande företagsledaren. Under 1930-talet kan man kanske se

marknadsriskerna - hl.a. som en produkt av den fortlöpande internationali

seringen av produktionen .. som särskilt svårhanterliga. Det borde rimligen

innebära relativt höga transaktionskostnader för nyetahleringar. särskilt

med exportambitioner och relativt låga transaktionskostnader vid utnyttjan

de av redan hefintliga försäljningsorganisationer. t.ex. inom en koncern.

Utifrån ett sådant perspektiv skulle vi kunna tolka 1930-talets speciella

mönster av nyföretagshildningar bl.a. som ett uttryck för en strävan att spara

på den knappa resursen "murknudsriskkompctens": efterfrågan på riskkapi

tal inom stora och medelstora företag var i hög grad knuten till förekomsten

av sådan kompetens (som det rimligtvis tog rätt lang tid att bygga upp genom

Lex. direkta erfarenheter av utländska marknader), Denna tolkning har

dock i hög grad karaktären av hypotes.

Aterstår fördelningspolitiken - fick den några indirekta verkningar på

ägarfrågan C1 "De totala av staten, kommunerna och landstingen finansierade

socialpolitiska transfereringarna som 1929 kan beräknas till cirka 3

procent av nettonationalinkomsten och 1940 till 5 procent a\

nationalinkomsten. Det var en stor ökning men ända ett relativt blygsamt

resultat" [Samuelson , a.a .. s 271]. Till de reformer som genomfördes under

1930-talet hörde lagen om frivillig arbetslöshetsförsiikring (1934). folkpen

sionslagen (193:"), lagen om mödrahjälp och bosättningslan (1937) mm samt



lagen om tolv dagars semester för ett års arbete (1938).

Återvänder vi till vårt efterfrågeperspektiv på den samhälleliga föränd

ringsprocessen kan vi med detta konstatera att denna efterfrågan - i den mån

den kom till uttryck genom den politiska processen - i ringa utsträckning

gällde förändringari den anställdes ställning i arbetslivet eller på sin

arbetsplats. De ökade resurser produktionen frambringade önskade flertalet

använda som privat konsumtion eller - via det offentliga - till trygghetsska

pande insatser utan direkt koppling till arbetsplatsen.

En helt annan, men framåtblickande, sorts trygghetsskapande insatser
med direkt koppling till arbetsplatserna kunde ha gällt fortbildnings- och

förkovringsmöjligheterna ute på arbetsplatserna. Men i själva verket fick

skolfrågorna under 30-talet -- på alla nivåer - "en förhållandevis undanskymd

ställning" [Isling, a.a., s 229]. "Frapperande är istället hur man (socialdemo

kratin R E) just under 1930-talet återknyter till pionjärtidens- l880-talets
syn på 'bildningsfrågan ' som en i förhållande till 'rnagfragan ' sekundär

företeelse" [ibid, s 228]. Ändå hade man råkat välja en organisatorisk

lösning, som i sig faktiskt sammanförde de båda aspekterna: "Socialdeparte

mentet, som hade att handlägga de sociala frågorna mre bara i begränsad

mening utan även arbetsmarknadspolitiken, tog också över den del av

skolpolitiken som mer än annat var en nyskapelse och som pekade framåt:

utbildning som medel mot arbetslöshet" [Isling, a.a .. s 2291. Men därifrån var

naturligtvis steget ännu långt till en diskussion om incitamenten till egen

fortlöpande kompetensutveckling bland arbetare och tjänstemän i Sveriges
aktiebolag - och om personalägande av aktier som en tänkbar väg dit.

4.3.5. 1940-talet- kriget, skördetiden och agarfrågan

Vår genomgång av den ekonomiska och politiska händelseutvecklingen
under 1920- och 1930-talen har visat att det vi här kallat "ägarfrågan" aldrig

ens fick någon roll som självständigt politiskt diskussionsämne under denna
tid. Det gäller såväl "storägarfrågan" som "personalägarfrågan". Och

organisationsutvecklingen på arbetsmarknaden och den offentliga ekono

miska politiken tycks varken ha syftat till eller fått. några indirekta

verkningar på aktieägandets struktur; om något inträffade var det snarast att

storaktieägarnas ställning stärktes.

Den rimliga förklaringen till detta utifrån vår "samhälleliga efterfrågemo
dell" är att de eventuella välfärdsmässiga konsekvenserna av varje tänkbar

specifik politik för eller emot aktieägare av olika sorter tedde sig avlägsna och

ointressanta jämfört med de mer kortsiktiga önskemål om Lex. minskad

arbetslöshet och höjd konsurntionsstandard , som omfattades av breda lager
av väljare. Spelplanen för arbetarrörelsens politiska ledare hade tjugo år

efter det demokratiska genombrottet 1918 fått ett helt annat utseende än den
enkla bild av huvudaktörerna i det kapitalistdominerade samhället, som

hållits fram i den tidigare politiska agitationen.

Arbetarrörelsens ledare besjälades visserligen fortfarande aven ambition
att överföra så mycket resurser (i vid mening) som möjligt till "sitt folk" - och

låta "kapitalisterna" betala. Men den nya spelplan, där dessa erövringar
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skulle göras, lade avsevärda restriktioner på deras möjligheter att i praktisk

politik knyta an till det ursprungliga idearv som talade om en socialisering av

produktionsmedlen. Den första av dessa restriktioner benämner vi den

parlamentariska restriktionen eller - med ett tydligare ord - återvalsrestrik

tionen . Det politiska arbetet gick ut på att tillförsäkra de egna anhängarna

bästa möjliga utfall nu och inom överskådlig tid - inte bara fram till nästa val.

Därför gällde det att se till att regeringen blev återvald.

I det spel om de ekonomiska resurserna som pågick i politiken blev det

lättare att omfördela inkomster och annat ju större det totala produktionsre
sultatet var. En svag produktionsutveckling med åtföljande svag offentlig

inkomstutveckling kunde försvåra en aktiv omfördelningspolitik. Vi kallar

denna andra restriktion totalproduktionsrestriktionen.

Det gällde alltså att säkerställa ett återval, vilket underlättades genom en
god produktions- och inkomstutveckling. Men därutöver fanns en tredje

restriktion: det gällde också att i huvudsak "leverera" de förbättringar på

olika områden som faktiskt efterfrågades av partisyrnpatisörerna". Vi kan

kalla denna restriktion på en partilednings handlingsfrihet "levcransrestrik

tionen ".

Detta enkla restriktionsperspektiv på ett politiskt partis agerande gör på
intet vis anspråk på att vara uttömmande. Men det fyller en viktig funktion
genom att introducera ett slags individualistiskt vardagsperspektiv på det

partipolitiska agerandet samtidigt som det passar in l vår föreställning om
samhällsekonomin som ett allmänjämviktssystem kompletterat med organi

sationer. I begynnelsen var den enskilda människan med sina önskemål och
förmågor. När marknadslösningen till vissa delar blev opraktisk bildades

företag av olika art och storlek, och när dessa medförde nya typer av risker
och möjligheter - bildades intresseorganisationer av olika slag såsom fack

och arbetsgivareföreningar. Eftersom besluten i många av dessa organisatio

ner fattas på kollektiv väg har de - särskilt av ekonomerna - kommit att

uppfattas som artskilda från övriga aktörer på marknaden och därmed

frikopplats från det "verkliga" ekonomiska systemet. Ett alternativt synsätt,
som vi använder här, ära tt betrakta arbetsmarknadsorganisationerna -liksom
företagen - som en integrerande del av marknadslösningen : marknadssyste

met i sin ursprungligaste (hypotetiska) form utlöser en efterfrågan på och ett
utbud av såväl institutioner som produkter i mer traditionell mening; det är

bara det att institutionerna tillverkar produkter som vi av olika skäl inte är

tränade att betrakta som produkter - ett exempel kan vara den fackliga

organisationens produktion av rättshjälpstjänster gentemot en besvärlig
arbetsgivare5Y

•

På liknande sätt kan vi i nästa steg betrakta de politiska institutionerna
(partierna) som aktörer som har att slutgiltigt och i ett sammanhang hantera
den otillfredsställelse i form av ej tillgodosedda önskemål och ej utnyttjade

förmågor som alla övriga institutioner (inkl marknadslösningen) "lämnat
kvar" bland medborgarna. Därför finns det en interdependens mellan

marknaden och politiken som inte bara handlar om att det är genom politiken
som ramvillkoren för marknaden bestäms: juridiskt-konstitutionellt är vårt

samhälle idag uppbyggt på föreställningen att det politiska systemet är

överordnat, men djupast sett går orsakssambandet faktiskt i omvända

riktningen - SOI11 vår historiskt-analytiska framställning ovan försökt visa.



Det demokratiska genombrottet föddes ur den organiserade besvikelsen

särskilt bland de växande grupperna av industri anställda gentemot markna

dernas och företagens sätt att fördela den växande produktionen. Huvud

budskapet i den socialistiska agitationen för att samla arbetarna i en

slagkraftig rörelse var ju att en produktionsordning, där enskilda personer på

grundval av akteinnehav kunde anställa andra enskilda personer mot lön,

mer eller mindre automatiskt tenderade att skapa djupa och bestående
orättvisor. Därför måste rätten för enskilda personer att i större omfattning

bilda och driva företag tas ifrån dem, och företagen socialiseras.

Frågan var bara när detta programmatiska löfte skulle infrias. När den

första socialdemokratiska ministären trädde till på våren 1920 var den

svenska ekonomin i allt väsentligt en marknadsekonomi, där företagsfolk och

hushållsmedlemmar samordnade sina produktions- och konsumtionsbeslut

via ett system av priser. Den inkomstbringande kompetens som fanns ute

bland människorna i produktionslivet gällde inte bara tillverkningens många

moment, utan i hög grad även samordningens olika verksamhetsområden.
Till dem hör affärsdrivandets, bokförandets, kontraktsförfattandet och

marknadsavlyssnandets och föringens kompetens, men även kreditbered

ningens, kreditförmedlingens och riskkapitalhanteringens. Denna mångskif

tande kompetens hade upparbetats under årtionden, för att inte säga

århundraden [North-Thomas, a.a.. 1973J. Det skulle rimligtvis ta lång tid att
omstöpa dessa kompetenser och omfördela dem bland människorna inför

och i sam band med en eventuell övergång till ett socialiserat näringsliv, byggt
på helt andra samordningsprinciper än marknadsekonomin.

Två vägar stod i princip öppna för Branting-regeringen när det gällde att
under (den kortsiktiga) återvalsrestriktionen - tillförsäkra de egna grupperna

en högre välfärd: den ena gick ut på att få det existerande samordningssyste

met med dess givna kompetensbärare att åstadkomma ett så stort produk
tionsresultat som möjligt vid en i stort sett oförändrad fördelning av

inkomsterna; den andra vägen kunde gå ut på att genom politiskt manövre

rande söka omfördela så mycket inkomster och andra förmåner som möjligt

till de egna. Allmänt gäller att ju bräckligare det parlamentariska underlaget

är för en regering, desto vanskligare ter sig det sistnämnda alternativet.

Eftersom detta underlag de facto var bräckligt ända fram emot mitten av

1930-talet borde ingen vara förvånad över att den socialdemokratiska

strategien under i stort sett hela mellankrigstiden innbar ett stöd för en

fungerande marknadsekonomi; det var det enda sättet att klara "leveranser

na" till de egna grupperna. Mot detta alternativ måste varje socialiseringsak

tion ha framstått som ytterst riskabel, särskilt som kunskapsläget när det

gällde socialiseringens effektivitetsmässiga egenskaper också på det teoretis
ka planet framstod som så utomordentligt bräckligt'". De marxistiska

inspirationskällorna talade medryckande om den orättvisa fördelningen av

inkomster och förmögenheter, men hade föga vägledning att ge när det

gällde organiseringen av produktionslivets vardag i termer av risk bärande

och incitament, kompetens och effektivitet. Och det måste den unga

socialdemokratin också ta med i beräkningen - under återvalsrestriktionen.

Några kan naturligtvis med Herbert Tingsten [(1941) 1907] känna ett slags
förtrytelse över att inte socialdemokraterna efter 1920 ansträngde sig mer för
att uppfylla partiprogrammets utfästelser om en förestående socialisering av
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produktionsmedlen; både den politiska och den fackliga grenen av arbetarrö
relsen hade ju hämtat huvuddelen av sin "mobiliseringsnäring" ur kapitalis

men och socialiseringsiden som förklaring till resp utväg ur det rådande

eländet. Om nu socialiseringen av redan privatägda produktionsmedel tedde

sig politiskt omöjlig borde åtminstone utokningen av produktionskapaciteten

i någon utsträckning ha kunnat ske i socialiserad regi. Men så skedde alltså

inte - i själva verket kom socialdemokratin att snarast stå fadder till en

expanderande kapitalism -Tåt vara att den expanderade långsamt. Tingsten

förklarar själv varför det blev så: "Industrialiseringen ökade arbetarklassen

och stärkte därmed partiet; kapitalismen, som vid partiets tillkomst funnits

mera i teorien än i verkligheten. blev på några årtionden ett väsentligt inslag i

svenskt näringsliv och dess segrar inom ekonomin betingade socialdemokra
tins inom politiken, kurs R.E." [Tingsten, a.a. s 355]62

Låt oss omtolka samma utveckling i vår individualistiska efterfrågemodell
med de av oss ovan introducerade restriktionerna på det partipolitiska

agerandet. De stora och växande arbetargrupperna efterfrågade först och

främst höjda realinkomster och lägre arbetslöshet. Den fackliga organise
ringen var ett medel att - utöver vad som var möjligt att uppnå på marknaden

vid den givna nivån och fördelningen av kompetenser och förmögenheter 

etablera ett kollektivt fördelningsspel mot arbetsgivarna. ett spel som kunde

hjälpa dessa grupper att få än mer av sin efterfrågan tillgodosedd. Den

politiska organiseringen erbjöd ännu en arena för tänkbara omfördelningar

till arbetargruppernas förmån. Hur stora dessa omfördelningar kunde bli
bestämdes bl.a. av de omfördelande gruppernas parlamentariska styrka men

också av hur mycket som - till följd av den allmänna inkomstutvecklingen

fanns att omfördela. Det gällde alltså också att välja en strategi som kunde
skapa mer resurser ("tillväxt") i samhällsekonomin, eller åtminstone skapa

förutsättningar för en sådan utveckling. Att i ett statiskt perspektiv till någon

del socialisera vissa större förmögenhetsinnehavares penningkapital och

omfördela det var en sak. Men att i ett dynamiskt perspektiv socialisera t.ex.

aktieinnehav - gamla eller nya - och visa hur det skulle kunna skapa
förutsättningar för en uthållig produktionsökning i samhällsekonomin, det

var någonting som den svenska socialdemokratin under mellankrigstiden
inte mäktade med - vare sig under återvalsrestriktionen eller totalproduk

tionsrestriktionen och framför allt inte under leveransrestriktionen. man

visste ju inte ens vilka krav på ny kompetens hos arbetargrupperna som en

socialiseringsstrategi skulle utlösa och än mindre om de var beredda att ställa
upp på dessa. Den förhärskande tolkningen inom partiledningen av denna
beredvillighet var nog att den var rätt måttlig - "rnagfrågan" kom först. Så
sag verkligheten ut, sedan fick partiprogrammets deklarationer vara hur

långtgående som helst. Huvudsaken för partiledningen var att hålla sig väl

informerad om hur efterfrågan bland sympatisörerna faktiskt såg ut. Och det
lyckades man med. Utan att vilja hårdra det måste vi konstatera att också

partibildningen och partipolitiken är underkastade en betvdande "mark
nadsstyming". som sållan hämtar sin inspiration ur de långsiktiga utfästelser
na i partiprogrammen.

Mot den bakgrunden har man knappast haft anledning att förvänta sig att
det "utbud" av avtal och lagregler som arbetarrörelsens fackliga och politiska

gren förde fram som svar på sympatisörernas efterfrågan på något enkelt sätt



skulle låta sig inordnas i någon slags sammanhängande teori värd namnet.

Leif Lewin vill försöka få oss att tro att den s.k. krispolitiken från 1'132 är det

första steget i en ny socialdemokratisk teori för planmässig hushållning som

logiskt fullföljer den avsuttna "socialiseringsteorin" [Lewin, a.a. Kap XJ."3
Men den bedömningen håller inte utifrån vårt betraktelsesätt. I ett läge där

efterfrågan på offentliga insatser mot arbetslösheten är starkare än på länge

tillåter sig en arbetarregering att via statsbudgeten (i stor utsträckning genom

lån) finansiera beredskapsarbeten. Här fanns en lyhördhet för behoven hos

breda folklagcr och en djärvhet som man kan beundra. Men någonting måste

man göra - och vilka var alternativen') Hur avvägdes de stabiliseringspolitis

ka vinsterna mot de allokeringsmässiga förlusterna') Och, inte minst, växte

det egentligen fram någon självständig socialdemokratisk teori för planmäs

sig hushållning också för en värld lilan arbetslöshet - med föreställningar om

hur man genom olika åtgärder av mer långsiktig art kunde verka för en

mindre framtida arbetslöshet'! Och vilka ekonomiska överväganden låg i så

fall bakom denna planmässighet - på varurnarknad och kapitalmarknad lika

väl som på arbetsmarknaden') Som svar på dessa frågor fördes aldrig någon

sammanhängande teori frarn.?'

Med dessa kritiska synpunkter på Lewins tolkning vill vi inte säga att den

ekonomiska politik socialdemokraterna stod för under mellankrigstiden

varit misslyckad. På den punkten är medborgarnas samlade omdöme mer

intressant än mitt - och deras omdöme har varit tydligt nog. Vad jag önskat

säga är bara det enkla att om vi skall förstå hur socialdemokraterna sedan

l t)20 (och kanske redan 1906) har hanterat vad vi här kallat ägarfrågan så ger

oss vår mer realistiska efterfrågemodell insikter, eller i varje fall utgångs

punkter, som kan komplettera dem som kan sägas ha kommit fram ur

statsvetarnas program- och debattanalyser. Frågan är inte först och främst

hur socialdemokraternas agerande i ägarfrågan står i samklang med olika

principdeklarationer och snabbt uppfunna planhushållningsteorier. Frågan

för oss är hur socialdemokraterna uppfattat önskemålen bland sina gamla

(och potentiella) sympatisörer när det gäller dels utnyttjandet av varje extra

krona i nationalinkomsten, dels den politiska demokratins sätt att fungera

och hur tillfredsställandet av dessa önskemål står i samband med förändring

ar i (förutsättningarna för) aktieägandet - allt under återvalsrestriktionen.

Närmare bestämt gällde frågan om det fanns någon bred efterfrågan på

reformer av aktieägandet som ett sätt att uppnå större produktion, en högre

och/eller "bättre" fördelad välfärd eller en bättre fungerande demokrati,

Med denna förtydligade ansats återupptar vi nu vår diskussion av

storägandet och personalägandet av aktier i Sverige och dess utveckling

sedan början av lY40-talet. 1 sin strävan att sörja för sina väljares intressen

hade alltså socialdemokratin tidigare knappast alls intresserat sig för

förhållandena på vare sig kapitalmarknaden eller varumar knadcn. utan

koncentrerat sina insatser till arbetsmarknaden: dit förlades tyngdpunkten i

krispolitiken och där fortsatte organisationsverket nu också på tjänsteman

nasidan Den fackliga frammarschen i det svenska samhället befästes 193K i

det s.k . Saltsjöbadsavtalct. som fick markera arbetsgivarnas kollektiva

acccptans aven stark fackförcningsrörelse (under en socialdemokratisk

regering) och fackföreningsrörelsens val aven samförståndsstrategi gen

temot arbetsgivarna: samförståndet gällde - utan att det sades rakt ut -
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socialiseringsfrågans (eller, om man så vill, ägarfrågans) uppskjutande på
obestämd tid, lönefrågornas primat och ett befästande av decemberkompro

missen från 1906. Det var genom att vinna sina motståndares förtroende 

både på arbetsmarknaden och i politiken - som arbetarrörelsen skulle skapa

förutsättningar för ökade "leveranser" till sitt folk'" . Sett mot den bakgrun

den kom egentligen krigshotet och kriget ganska lägligt. En samlingsregering
bildades, som gav socialdemokraterna rika möjligheter att demonstrera såväl

politisk kompetens och foster1andssinne som demokratisk pålitlighet och

samarbetsvilja. Och den ständigt latenta agarfrågan kunde bekvämt läggas i

malpåse för en tid.

Den nationella samling som utlöstes av krigshot och avspärrningar gällde
naturligtvis också de olika befolkningsgrupperna i landet som helhet.

"Säkerligen betydde det ... mycket att man under krigsåren uppnått en

samhörighetskänsla och solidaritet olika folkgrupper emellan, som tidigare

saknats. Man hade genom beredskapen vunnit en utjämning, inte av
inkomster och makt mellan samhällsgrupper, men väl socialt i betydelsen

umgänge. Människor från skilda kategorier, som eljest skulle ha haft ytterst

litet att göra med varandra på ett personligt plan, annat än som över- och

underordnade, hade förts samman som kolleger i samma förband med
samma arbetsuppgifter eller, inte sällan, omvända befälsförhållanden mot de

vanliga. Det gav kontakter, likaberättigande, till och med kamratskap tvärs

över de sociala och ekonomiska klassgränserna och samtidigt för mänga av de

bättre situerade en inblick i "folkets" livsvillkor och bekymmer. som skapade

bestående sociala intryck. Man förstod att människor kunde ha det svart utan

att vara slarviga eller odugliga. Många kände kanske en olust inför olikheter
och klassgränser, som tidigare synts dem så naturliga att de egentligen aldrig

reflekterat över dem. Professorn och direktören blev du med arbetaren och

kontorstjänstemannen - och också om umgänget stannade inom det militära

och väl endast sällan också blev civilt, var upplevelsen ny och avgörande i ett

samhälle alltjämt präglat av ämbetsmannatraditioner . högre stånds- och

medelklasshögfärd och arbetargruppernas frimureri och slutenhet. Kan man
egentligen göra ett för stort nummer av de nya erfarenheter och lärdomar
som detta skede gav i olika samhällsgruppers syn på varandra')" hr,

Att förstå är att förlåta. heter det. Erfarenheterna av den nationella
samlingen borde rimligen i någon mån ha tagit udden ur de aggressioner som

arbetarklassens folk naturligen känt gentemot kapitalägarna och överklas

sens folk. Kraven på ingripanden i ägarfrågan framfördes också med viss

moderation i arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944. "Något kategoriskt
och preciserat socialiseringskrav utöver yrkandet på försäkringsväsendets

förstatligande framfördes inte ... Förmådde de enskilda företagarna själva ta
alla produktivkrafter i bruk, skulle deras privata äganderätt inte hotas"
[Lewin, a.a., s 222-3]. Med detta vill vi inte påstå att beredskapsårens

erfarenheter skulle ha varit bestämmande för innehållet i arbetarrörelsens
efterkrigsprogram. utan bara understryka hur det "samförståndsspcl" som

socialdemokratin tidigare spelat sig in i, på grund av kriget korn att få en ännu

stadigare bas bland människorna. Och det gällde inte bara socialdemokrater

nas egna sympatisörer utan också deras politiska motstundare .

Men efterkrigsprogrammet uppmärksammade också en ef'terf'ragan på
mer demokrati i näringslivet " ... framför allt krävdes utökat arbetarinflytan-



de på arbetsplatsen. Man hade kommit en bit på väg mot industriell

demokrati, men nu gällde det att snabbt gå vidare på den inslagna vägen och

ge arbetarna större möjlighet att inverka på de ekonomiska driftsförhållan
dena , så att det blev ökad trygghet och trivsel i företagen för de anställda. [

första hand måste det emellertid ankomma på den fackliga rörelsen att

förverkliga detta krav, underströk krisprogrammet. I andra hand måste

lagstiftningsåtgärder tillgripas" [Lewin, a.a., s 228]. Någon särskild "stor

ägarfråga" markerades inte, om man inte vill se frågan om de privata

monopolföretagens ställning som en sådan - och det kan man inte utifrån vårt

konkurrensargument mot storaktieägande. som utgår från den politiska

dernokratin.?"

Ideerria i efterkrigsprogrammet slog igenom också i det nya socialdemo
kratiska partiprogrammet av år 1944. "Den betydelsefullaste förändringen

(jämfört med 1920 års program R.E.) drabbade ... socialiseringstanken. Det

gamla programmets yrkanden beträffande äganderätten innehöll kategoris

ka socialiseringskrav. Den nya punkten krävde "en planmässig folkhushåll

ning som gör det möjligt att fullständigt och effektivt utnyttja samhällets

produktiva tillgångar, att bereda hela den arbetsföra befolkningen tryggad

sysselsättning och alt tillförsäkra alla medborgare en levnadsstandard

svarande mot det gemensamma arbetets avkastning"" [Lewin, a.a. s 230].

Bakom dessa att-satser kan vi faktiskt skymta först vår "totalproduktions
restriktion" och sedan vår "leveransrestriktion". Vi ser ett parti framför oss

som efter tolv år i regeringsställning fått en allt säkrare uppfattning om vad

breda grupper i Sverige egentligen "efterfrågar" - och inte var det en

snabbsocialisering av produktionsmedlen med ytterst osäkra konsekvenser!

Partiledningen "efterfrågade" i sin tur röster på sitt parti, och antalet

industriarbetare, som mestadels röstade med SAP, kunde förväntas öka om

industriproduktionen utvecklades gynnsamt - där fanns, som redan nämnts,

ännu ett skäl att inte oroa sina politiska motståndare med återkommande

socialiseringskruv'".

Men det förhållandet att de nya programmen 1944 avaktualiserade

ägarfrågornajämjört med 1920 års program innebar inte att de helt bortföll ur

den politiska diskussionen. Om vi ser det klassiska socialiseringskravet som

uttryck för en [ordelningspolitisk ambition, så återkom nu vissa socialise

ringsyrkanden utifrån en ny allokeringspolitisk eller effektivitetsinriktad
ambition. Därtill kom den mycket speciella situation, som den under kriget

uppbyggda s.k. regleringsekonomin innebar: här fanns ju en möjlighet att

ställa den "enklare" frågan om vissa redan förekommande regleringar inte

borde permanentas när kriget upphörde istället för att kräva att de skulle

införas såsom nya.

Förhoppningarna inom arbetarrörelsen om vad efterkrigstiden skulle
öppna för möjligheter för den moderna socialdemokratin var stora: man

talade 1945 om en kommande "skördetid" [efter G Myrdal (Lewin. '1.'1. s

262)]. De allmänt förutsedda riskerna för en efterkrigskris kom i hög grad att

bidra till den "skörd" som faktiskt också togs in. "En särskild kommission för

efterkrigsplanering arbetade en tid med detta perspektiv för ögonen och

uppfattningen hade stor betydelse för den djärvhet som till en tid kom att
prägla den ekonomiska politiken. Man skulle till varje pris "hålla hjulen

igång" och förebygga lågkonjunktur och arbetslöshet. Man genomförde
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tämligen raskt stora sociala reformer: höjning av folkpensionerna, barnbi

drag, allmän skolbarnsbespisning, fria läroböcker inom de obligatoriska

skolorna. Utvecklingen belyses bäst av ett par siffror. 1940 uppgick de sociala

utgifterna till 5,1 procent av nationalinkomsten och 1950 till 9,9 procent"

[Samuelsson, a.a., s 274]. Den höjning av skattetrycket som denna utveck

ling innebar underlättades av att den så att säga gavs en flygande start genom

tillvänjningen till den höga skattebelastningen under kriget.

Vad gällde olika varianter av sådan socialisering av produktionen som

förutskickats av efterkrigsprogrammet blev dock skördetiden långt mindre

givande för socialdemokraterna. Visserligen igångsattes kring krigsslutet en

granskning av ett antal industribranscher- ett uttryck för det nyvaknande

socialdemokratiska intresset för "produktionspolitik" (G Myrdal) - och

visserligen ledde dessa granskningar fram till ett antal motioner i riksdagen,

men den praktiska betydelsen av dessa blev ringa.?" Viktigare var den

socialiseringsdebatt de utlöste efter 1945. Enligt Lewin utmärktes "skördeti

dens planhushållningsdebatt av hårdare ideologiska motsättningar än någon

annan tidsperiod (före 1967, R.E.)" [Lewin, a.a., s 279].

Denna debatt kom att föras på mycket hög nivå i den meningen att den
kretsade kring frågan om förenligheten mellan å ena sidan olika ekonomiska

system och, il den andra, politisk demokrati och frihet. Den konkreta

utgångspunkten var b1.a. socialdemokraternas nyväckta ambitioner beträf

fande vissa offentliga insatser för s.k. branschrationalisering, som utlöste

skarpa motattacker från den politiska borgerligheten och näringslivet. I sin

iver att övertyga renodlades några tänkta statsingripanden av somliga

debattörer till att gälla en fullt genomförd central, statlig, detaljerad

planhushållning, vars oförenlighet med politisk demokrati och frihet sedan

visades - med hjälp av b1.a. von Haye ks arbeten. Mot bakgrund av vad som

faktiskt skett av socialisering i Sverige sedan 1920 blev debatten anmärk

ningsvärt hård, renodlad och abstrakt. Men mot bakgrund av de långtgående

socialiseringsambitioner som fanns på olika håll inom socialdemokratin och

fackföreningsrörelsen är den ändå förståelig: den bidrog förmodligen till att

dämpa omfattningen av statsingripandena i ekonomin i olika former efter

kriget.

Till ägarfrågan såsom vi framställt den med "konkurrensproblernet",

"kompetensproblernct" och den politiska demokratin som infallsvinklar

hade skördetidens planhushållningsdebatt inga kommentarer. Kärnan i den

debatten gällde mer specifikt statens roll som "beskärare" resp "utökare av

enskilda människors frihet. Hur statens roll fr an början utformades genom

dels människornas erfarenheter av marknadsekonomin, företagen och

intresseorganisationerna dels dessas genomslag i "ettertragan på politiska

insatser" via partisystemet intresserade inte debattörerna nämnvart. särskilt

inte de borgerliga.

Vad fick då denfaktiskt förda socialdemokratiska regeringspolitiken under
senare delen av 194()-talet för konsekvenser för det enskilda aktieägandels

struktur och omfattning': Liksom för tidigare decennier kommer vi att

diskutera hade direktverkande atgiirder och andra med endast indirekta

effekter pil det enskilda aktieagandet. Trogna vår "efterfrågernodell" börjar

vi dock Lin en gång - i marknadslösningens vardagsperspektiv i den

allmänna situation som raddc i Sverige strax efter kl iget.



Efterfrågan på fler och bättre konsumtionsvaror var rimligtvis avsevärd

när avspärrningsläget äntligen bröts genom krigsslutet. Men samtidigt var

osäkerheten, som redan antytts, stor när det gällde konjunkturutvecklingen

efter kriget: skulle en ny depression följa i krigets spår - med en återgång till

1930-talcts arbetslöshetstal? Till detta kom frågan vilka strukturförändringar

inom produktionen som skulle kunna aktualiseras för Sveriges del.

Mot den bakgrunden verkar det osannolikt att intresset bland arbetargrup

perna för förändringar av arbetsplatsinflytande och storaktieägande skulle

ha varit särskilt stort, Walter Korpi har visserligen menat att det socialdemo

kratiska partiets nya program hade en "klart socialistisk karaktär" [Korpi ,

a.a. s 104], men tendensen jämfört med 1920 års program tyder ändå, enligt

bl.a. Lewin, på en avtagande socialiseringsambition. Metall-strejken 1945

var också främst lönepolitisk [Korpi, a.a., s 277 ff]. Huvudönskemålen var

full sysselsättning och höjda realinkomster, vilket i sin tur troligen medverka

de till att ytterligare utveckla den fackliga organiseringen - inte minst bland

kvinnorna och på tjänstemannasidan. Och det var fortfarande industriför

bundsprincipen som dominerade: 1953 var 78 procent av LO-medlemmarna

anslutna till industriförbund mot 67 procent 1933. [Korpi, a.a. s 79].

Det ankom alltså på fackföreningsrörelsen att först och främst centralt

driva på den offentliga stabiliseringspolitiken mot arbetslöshet, Ett avtal hade

visserligen träffats 1946 mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer om

s. k. företagsnämnder på arbetsplatsen [Lewin, a.a., s 335], men dessa fick en

rent informativ karaktär och kunde inte gärna ses som uttryck för någon

facklig offensiv på inflytandeområdet. Samförståndsmodellen - sedan 1938

och 1906 -låg fortfarande fast, och sysselsättningsutvecklingen under senare

delen av fyrtiotalet gav knappast fackföreningsrörelsen anledning att ändra

strategi ., Arbetslösheten inom fackföreningarna, som mot trettiotalets slut

sjunkit till omkring 10 procent, steg under de första krigsåren med ett par

enheter, men sjönk sedan åter ner till knappt 8 procent 1945, Därefter

pekade kurvan år för år brant neråt mot 3 procent 1950 för att efter 1955 ligga

under 2 procent .... I verkligheten är förändringarna från trettiotalet större

än enbart de anförda siffrorna visar. De döljer nämligen också en kvalitativ

förskjutning. Den arbetslöshet som existerat från 1940-talets slut har varit

kortvarig, "rullande". en omställningsarbetslöshet till följd av fortgående

strukturella förändringar. Den har nästan helt saknat den karaktär av

långvarig undersvsselsättning och återkommande säsongarbetslöshet som

tidigare var de hårda gisslen på arbetsmarknaden" [Samuelsson, a.a .. s 275].

Denna höga sysselsättningsgrad hade uppnåtts samtidigt med att löneutveck

lingen åtminstone i nominella tal- varit snabb. "En dryg fördubbling av de

genomsnittliga rimförtjänsterna inom industrien under perioden 1945-52 (i

medeltal Il e; per år) har varit en överväldigande erfarenhet" [Lundberg,

a.a .. s :;97]. Arbetsmarknadsorganisationerna, regeringen och det privatäg

da näringslivet kunde tydligen "leverera" både full sysselsättning och

löneökningar: det gav dem alla ökad prestige och gjorde agarfrågan mindre

intressant.

Den ,tatliga allokeringspolitiken under den första efterkrigstiden kom i

hög grad att handla om hur man skulle förhålla sig till alla de centrala

regleringar av ekonomin, som införts under kriget, Ransoneringarna av den

privata Konsumtionen slopades visserligen till stor del redan under hösten
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1945, men export- och importregleringen och byggnads- och prisregleringen
skulle - med varierande tidslängd - fortsätta långt därefter. Ännu 1952 fanns

den statliga priskontrollen kvar på vissa områden [Lundberg, a.a., kap 15].
Vi kan se detta som en naturlig normalisering av ett regelsystem som från

början, dvs före kriget, var anpassat till ett i allt väsentligt decentraliserat

samordningssystem av marknader, där enskilda konsumenter och producen

ter själva fattade beslut om köp och försäljning. Men vi vill också tillägga att

detta samtidigt innebar att socialiseringstanken ånyo förblivit enbart just en

tanke. Frågan om s. k. branschrationaliseringar och frågan om avreglering av

"beredskapse konornin" var visserligen två skilda frågor. men de svar som

"hamrades" fram i debatten hade egentligen samma botten: det är svårt för

statsmakterna att centralt bättra på den lösning av olika allokeringsproblem
som uppnås av kunniga, decentraliserade aktörer på marknaden - av

kunskapsskäl. Vi måste konstatera att vad de socialdemokratiska regeringar

na skördade under skördetiden var mer marknadsekonomi snarare än

mindre.

Om det nu visat sig svårt att ens bygga teorier för hur man genom olika
former av central, statlig samordning kan höja effektiviteten i marknadssys

temet (t. ex. genom branschrationaliseringar), så kunde en naturlig följdfråga

vara om det finns några andra allokeringspolitiska åtgärder som kan öka
totalproduktionen i samhället. En sådan fråga gäller -- alltid - av-vägningen

mellan satsningen av resurser på utbildning contra annan ekonomisk

verksamhet. Vilken samhällsekonomisk avkastning ger vidareutbildning

jämfört med fortsatt erfarenhetsuppbyggnad inom den verksamhet där man
redan är igång? Avkastning på vilken sikt? I vilken form? För vilka') Vi syftar

här främst på utbildningen av människor i yrkeslivet, även om de synpunkter
man kan vilja lägga på saken självklart sammanhänger med den grundläggan

de utbildning dessa människor erhållit. Senare delen av 1940-talet bereddes

också frågan om den nya nioåriga s.k. enhetsskolan, om vilken principbeslut

fattades 1950. I betänkandet från 1948 års skolkommission är det allokerings
politiska argumentet klart. "Det är viktigt att "vårt lands resurser ifråga om
begåvningar av olika slag ... effektivt tillvaratagas": En kapitalinvestering,

som möjliggör ett bättre utnyttjande av den viktigaste produktionsfaktorn,

den mänskliga arbetskraften, måste anses välmotiverad. Vårt land har på de

sista hundra åren genomgått en revolutionerande utveckling tekniskt och

ekonomiskt, våra resurser har mångdubblats. Om våra förfäder för hundra år

sedan ansåg sig ha råd till en sexårig skola, skulle inte vi ha möjlighet att

skapa en nioårig?" [Isling, a.a., s 311]

Så långt enhetsskolan och efterfrågan på - eller snarare utbudet av 
allmänfinansierad utbildning bland människor fram till sexton års ålder;

därpå följde gymnasieskola för dem, som kände sig mer studiemotiverade.

och praktisk yrkesutbildning för många av de övriga. Sedan kom arbetslivet:
hur tog utbildningsystemet då hand om den efterfrågan på vidare utbildning
som då och där kunde komma till uttryck') När man talade om den nya

enhetsskolan var målet "en ständigt fortskridande skolreform" [Isling, a.a., s

311] - för barn upp till 16 år (R.E.). Men man kunde lika väl ha talat om

behovet av fortsatta permanenta utbildningsmöjligheter för människor över
16år i arbetslivet. Tanken skulle vara att efterfrågan på vidare utbildning och

nya kunskaper bland yrkesarbetande människor uppstår i olika skeden i



deras liv på ett ofta oförutsebart sätt och att det är ett samhällsekonomiskt

intresse att denna efterfrågan också resulterar i en faktiskt kompetensökning.

Men vem skall svara för den samhällsekonomiska intäkts/kostnadskalkylen

inför sådana "kornpetenshöjningsprogram"? Utbildning är en sammansatt
produkt, vars avkastning tillfaller inte blott den som vidareutbildar sig utan
också människor och kollektiv runt omkring honom - eller henne: det

föreligger s.k. externa effekter:se avsnitt 1.1.3. Inte heller är avkastningen
begränsad i tiden. Den första intäkts/kostnads-kalkylen är den privata som

görs av den enskilda arbetaren eller tjänstemannen själv. Den tenderar
naturligt nog att underskatta de samhällsekonomiska intäkterna?". - För

företaget j meningen den samlade kretsen av dess aktieägare ser kalkylen
annorlunda ut. Här blir det lättare att ta in olika externa effekter (inom

företaget) i bedömningen, som får ställas mot den del av kostnaden för
utbildningen som företaget är berett att ta på sig. Ger kalkylen ett
intäktsöverskott kan vidareutbildningen genomföras, annars inte - om inte
det allmänna lämnar ett bidrag. Sannolikheten för att företaget står för
kostnaderna minskar naturligtvis av att den utbildningsefterfrågan som
spontant uppstår hos den enskilde anställda inte alltid ligger inom det "egna"
företagets kompetensområde. - Hur kan då intäkts/kostnads-bilden komma

att förändras om den anställde söker stöd hos sin fackförening för att kunna
genomföra sin önskade vidareutbildning? Vilka intäkter kan facket tänka sig
att det får tillgodoräkna sig och vilka kostnader eller uppoffringar i form av
t.ex. fackliga förhandlingsinsatser skulle intäkterna kunna motivera') B och
C och D kan med rätta ha svårt att föreställa sig hur värdet av A:s
vidareutbildning faller ut till deras fördel och därför också varför den skulle
motivera en insats av särskilda fackliga resurser, varav en del är deras. En
risk skulle naturligtvis också alltid förefinnas att vidareutbildningen småning
om ledde den anställde över i annan verksamhet och övergav sin ursprungliga
fackliga tillhörighet; den risken borde dock vara mindre på en arbetsmark
nad där fackföreningarna är organiserade enligt industriförbundsprincipen
än en där yrkesförbundsprincipen dominerar.

Vi finner av denna enkla diskussion att även om det lokala företaget
("aktieägarna") och den lokala fackföreningen förmår registrera mer av de

externa effekterna aven vidareutbildning än den studerande själv så är det
långtifrån säkert att hela den samhällsekonomiska avkastningen blir vär
derad.

På [orbunds- och disktriktsnivå och naturligtvis på central facklig nivå
borde rimligen en allt större del av den samhällsekonomiska avkastningen av
individuella utbildningssatsningar ute bland medlemmarna kunna bli synlig;
också en utbildningssatsning som ledde till byte av lokal fackförening eller
t.o.m. förbund borde ju kunna uppfattas som något positivt av förbundet
resp centralorganisationen - om det ledde till en löneökning totalt sett. Men
man kan naturligtvis inte bortse från risken att ett förbund som förlorar
medlemmar reagerar negativt. Alla eventuella förhandlingsansträngningar
från Lex. en centralorganisations sida och de transaktions kostnader de skulle
innebära. måste också understiga de direkta intäkter som centralorganisatio
nen skulle kunna påräkna genom utökade resurser till följd av de högre
loncrna Det .ir svårt att förutse dessa och kostsamt för en centralorganisa
tion ;Il! ta upp alla enskilda önskemål om vidareutbildning på lokala
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arbetsplatser. 71 Därför är det mindre troligt att t.ex. centralorganisationens

intäkts/kostnads-perspektiv blir det avgörande. Det blir här istället det lokala

perspektivet.

Återstår det globala eller politiska perspektivet. Här finns i princip hela
resultatet av varje individuell utbildningssatsning i arbetslivet tillgängligt.

Men det är fortfarande förenat med betydande kostnader att först identifiera

och sannolikhetsgradera dessa eftersträvade resultat och sedan, på individ

basis, tillföra den utbildningsintresserade de nödvändiga resurserna för att

genomföra utbildningen. Också på politisk nivå riskerar transaktionskostna

derna att omöjliggöra individualiserade program för "permanenta utbild

ningsmöjligheter" .

Vår genomgång har visat att en huvudsvårighet när det gäller att nä fram

till ett vettigt sådant program har att göra med kostnaderna för regIstreringen

av resultaten av individuella utbildningssatsningar. Frugan är nu om det finns

några andra, mer generellt verkande offentliga åtgärder som kan frnändra

incitamentsstrukturen för den utbildningsintresserade i positiv riktning. Två
huvudvarianter är tänkbara: statsmakten skulle endera genom subvcnrioncr

kunna bidra till att täcka en del av den enskildes utbildnmgskostnader eller

till att synliggöra mer av de "osynliga" effekterna aven utbildningssatsning

och därigenom få satsningen att framstå som mer lockande för den enskilde.

Låt oss titta på det senare alternativet. 71

Utgångspunkten skulle här kunna vara att en anställda manga gill1ger

avstår från att bygga på sin utbildning eller kompetens därför att han - eller

hon - räknar med att dc ökade intäkter som utbildningen småningom leder till

i stor utsträckning kommer att tillfalla andra i företaget än honom själv, Lex.

aktieägarna genom ökad vinst. Ju större del av de eventuella intäkterna som

återförs till den studerande själv, desto troligare blir det att utbildningsiniti
ativet verkligen tas. Ett sätt att öka återföringen vore att införa ett system

med vinstdelning. Därigenom skulle åtminstone någon bråkdel av dc externa

effekterna inom företaget tillfalla den utbildningssatsande själv, samtidigt

som andra anställda kanske skulle utveckla en mer positiv attityd till

(kostnaderna för) olika utbildningssatsningar. när dc själva blev potentiella

förmånstagare. Ett visst lokalt intresse för vinstdelningssystem förekom

visserligen under senare delen av 1940-talet (t.ex. hos Åkermans. se vidare

avsnitt 3.2.2), men det var naturligtvis inte framsprunget ur några samhällse

konomiska överväganden. Dessa måste iscensättas på den politiska nivån

eller möjligen aven facklig centralorganisation med hög organiseringsgrad.

Men några sådana initiativ togs inte i Sverige vid denna tid - åtminstone inte

inom arbetarrörelsen. Först kom sysselsättningsfrågan. därnäst strävandena

efter facklig lönepolitisk enighet, som var komplicerade nog ändå. Folkpar

tiet lade dock en motion i frågan 1949 - och återkom 1952 och 1l)~6 [SnU

19R1:44. s 22].

En variant på vinstdelningstemat vore aktieinnehav bland dc anställda.

Tanken skulle vara att en anställd med aktier i sitt eget företag skulle känna

större incitament - allt annat lika - att genomföra en uthildningssahning än

en kollega utan ett sådant aktieinnehav. Han - eller hon borde ocksa

rimligen ha en mer positiv attityd till andras utbildningsansträngningar.

Genom att statsmakterna till någon del (generellt) subventionerade och

därmed stimulerade anställda i aktiebolag att skaffa aktier skulle allts.:



efterfrågan på utbildning kunna öka - och totalproduktionen . Några sådana

initiativ togs dock - och diskuterades - aldrig under senare delen av

1940-talet. Efterfrågan på en förbättrad levnadsstandard knöts vid denna tid

mycket mer till förhoppningar om ökad export och höjd allmän ekonomisk

aktivitet än till sofistikerade allokeringspolitiska föreställningar av den typ vi

just redovisat.

Till en del knöts väl också just under "skördetiden" förhoppningar till

fördelningspolitikens möjligheter. "'1947 års reform av den statliga direkta

beskattningen innebar en ändrad fördelning av skattebördan. Beskattningen

för de lägre inkomstskikten lättades och skärptes för de högre inkomsterna

(och för företag. R.E.)"' [Rodriguez , '1.'1 .. s 34]. "Bakom 1947 års reform

finner man drivkrafter av olika karaktär. Finansieringsmillen är uppenbara.

Denna gång gällde det emellertid att finansiera utgifter med stark socialpoli

tisk anknytning. även.. stabiliseringspolitiken spelar en viktig roll år

1947 .... Men de relativt nya och viktiga inslagen i denna skattereform utgörs

av omfördelningsmålcn. en viktig drivkraft var att åstadkomma en

omfördelning av inkomster och förmögenheter, oavsett finansierings- och

stabiliseringspolitiska målsättningar. Reformens ideologiska grunder kan

spåras i arbetarrörelsens efterkrigsprogram och socialdemokratins uttalade

ställningstagande. Arbetarklassens organisationer hade förstärkts under

1940-talet. Skatten borde bli ett instrument för inkomst- och förmögenhets

utjämning i samhället. Särskilt förslaget om arvs- oeh förmögenhetsbeskatt

ning drevs av starkt socialpolitiska motiv. ,. libido s 3R]

I den mån de stora förmögenheterna innehöll aktier gjorde 1947 års

skattereform det mindre lockande än tidigare att hålla sådana. Men reformen

var inte specifikt riktad mot just detta förmögenhetsslag eller mot storaktie

ägarna som grupp. Ännu i slutet av 1940-talet lever dessa ett förvånansvärt

anonymt liv i den politiska diskussionen i vårt land- mitt i planhushållnings

debatt och arvskattepolemik Av den föreställning som vi presenterat i kap 2

ovan om storaktieägarna som "riskgrupp' för den politiska demokratin syns

ännu inga spar.

Höginkomsttagarna hade också. som alltid, möjligheter att på olika sätt

anpassa sig till exempelvis den höjda progressiviteten i inkomstbeskattning

en." ... inkomstskatten för fysiska personer torde påverka företagssparandet

och leda till att utdelningspolitiken är mycket försiktig i Sverige. särskilt efter

1947 års skattereform. då marginalskatterna skärptes betydligt för höga

inkomsttagare. Bolagsskatten ligger något över 50 procent för utdelade och

för redovisade. icke-utdelade vinster. Den nämnda bolagsskatten torde vara

lägre än marginalskatterna för stora delar av aktieägarna. ty benägenheten

att inneha aktier är mycket starkt korrelerad med inkomster och värdet av

aktiestocken är koncentrerat bland höga inkomsttagare. Fram till mitten av

1960-talet var kapitalvinster inte beskattningsbara annat än om de realisera

des inom fem år efter ett aktieköp. Antagligen föreligger härigenom ett

starkt motiv för att låta töretagsvinsterna få formen av kapitaltillväxt istället

för utdelningar" [Bergström. a.a.. s 67-6R].

VIlka samlade effekter 1947 års skattereform än fick P'l inkomst- och

förmögenhetsfördelningen seda/l alla anpassningsåtgärder vidtagits bland de

berörda så kan det inte uteslutas att ågarinflytandct bland storägarna snarare

ökade än minskade i termer ,1V antal anställda - genom expansion med hjälp
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av icke-utdelade vinstmedel. Det är en indirekt verkning av fördelningspoli
tiken av största intresse för studiet av "storägarfrågan".

I det föregående har vi medvetet satt in utbildningspolitiken i ett
allokeringspolitiskt sammanhang, även om det naturliga i slutet av 19..lQ-talet
(och senare) för många "förändringsintresserade ,.. var att se den i ett

jörde!ningspolitiskt perspek tiv. Förarbetena till enhetsskolereforme n hand
lar också i mycket om skolans roll i "rnedborgarfostran" för demokratins
skull, om "landsbygdens krav på rättvisa i fråga om utbildningsmöjligheter",
om enhetsskolans roll som förberedelse för fortsatt utbildning etc [Isling,

a.a., s 310 ff]. Genom att först tillämpa ett rent allokeringsteoretiskt
perspektiv har vi velat markera att också i en värld utan inkomstskillnader
finns det argument för ett permanent utbildningspolitiskt perspektiv .. som
sträcker sig vida utöver den klassiska skolsituationen (inkl universitets- och
högskoleutbildningen). När inkomst- och förmögenhetsfördelningen dess
utom från början är ojämn - och av många upplevs som orättvis - är

naturligtvis skälen än starkare att ständigt utnyttja ett sådant perspektiv som
ett hjälpmedel för förändringar.

4.3.6. 1950- talet - den fulla svsselsättnin zcn .. inflationen och
agarfrågan. . ~

"Vi måste här komma ihåg att anspråken hos de grupper som befinner sig i
samhällspyramidens bas förändras endast långsamt. Det tog sålunda decen
nier att mobilisera arbetarna för krav som nu tas som självklara, bl.a.
organisationsrätten och den allmänna rösträtten. För de generationer av
arbetare som kom ut på arbetsmarknaden på 1920- och 30-talen var
välfärdssamhället en avlägsen dröm. Men anspråken ändras också genom
generationsskiften. Deras barn och barnbarn, som växt upp i den drömmen ..
upplever den som en bitvis besvärande verklighet .. där många problem
kvarstår" [Korpi , a.a ... s 364]

Vad var det då närmare bestämt för problem som de nu vuxna barnen
ställdes inför - och ställde sig själva under 1950-talet- som kom att bestämma
.... förändringsefterfrågan" under detta årtionde') Nu måste väl ändå den

grundläggande agarfrågan i någon skepnad ha aktualiserats inom arbetarrö
relsen; så blev det faktiskt också. Men det var inte inom den stora
socialdemokratin som initiativet togs. Det var istället den kommunistiske
riksdagsmannen Carl-Henrik Hermansson som genom sin 1959 publicerade
bok Koncentration och storföretag (följd av Monopol och Storfinans 1962)
för första gången synliggjorde de stora aktieinnehaven i vissa svenska
finansfamiljer ("de femton familjerna") för den politiskt intresserade
svenska allrnänheten.v' Det kan inte råda något tvivel om att dessa arbeten
fick betydelse för den vidare utvecklingen av intresset för ägarfrågan i vårt
land .. manifesterat bl. a. i den s. k. koncentrationsutredningen som 1961
tillsattes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Men det hör tiden
efter 1960 till. varför vi återkommer till detta i nästa avsnitt.

I den svenska politikens breda strömfåra under 1950-talet fick ägarfrågan
knappast någon större plats än den tidigare haft sedan början av 1920-talet.



Dct ekonomiska system med vilket det svenska samhället vandrade in i
1950-talet var också fundamentalt sett detsamma som då, dvs en decentrali
serad marknadsekonomi, där samordningen av hushållens och företagens

beslut huvudsakligen skedde genom rörliga marknadspriser inom och utom
landet. Företagens aktieägare var i alla medelstora och stora företag
personer som inte själva var anställda i företagen och bland dessa personer
fanns det ett fåtal, som hade utomordentligt stora ägarintressen. Detta var de

s.k. kapitalisterna som i så hög grad gällde för att vara det ekonomiska
systemets huvudmän, att hela systemet faktiskt fått sitt namn av dem 

kapitalismen (privat-) - och den politiska matk raften i arbetarrörelsen 

socialismen- fick i sin tur sin bestämning ur detta fenomen.

På vilken kompetens och på vilka värderingar grundade sig deras ägande -
och styrande och ställande i företagen? Att vinstbegäret antogs vara deras
förnämsta drivkraft är en sak, men vad gjorde egentligen "kapitalisterna"
när de var "kapitalister"? Frågan väckte ringa intresse inom näringslivet och
den politiska borgerligheten, ett visst intresse inom den akademiska fors
kningen (se t.ex. Dahrnen, 1950)74, men alls inget intresse inom vare sig den
politiska eller den fackliga grenen av arbetarrörelsen. Den breda "efterfrå
gan på samhällsförändring" som utgick från arbetarrörelsens sympatisörer
gällde fortfarande först och främst olika osäkerhetsminskande åtgärder i vid
mening: en offentlig ekonomisk politik för full sysselsättning och komplette

rande socialförsäkringar av olika slag. J den mån kostnaderna för en sådan
politik och lagstiftning kunde fördelas ut på andra mer välbärgade grupper
var det naturligtvis alltid en intressant strategi. Men i den mån vi betraktar

ägarförhållandena inom näringslivet som ett slags stomme i det ekonomiska
systemet så tycks denna stomme under hela 1950-talet ha betraktats som en
given restriktion; socialdemokraternas ställning i riksdagen under 1950-talet
var också på det hela taget för svag för att tillåta några "äventyrligheter" 
även om det hade funnits genomtänkta ideer för hur förändringar i
ägarförhållandena i näringslivet skulle kunna bidra till den vidare utveckling
en av produktionen, välfärden och demokratin. Totalproduktionsrestriktio

nen gällde alltfort.
Men om vi nu ändå tänker oss att det hade funnits insikter eller

föreställningar bland riksdagspartierna att frågan om vilka personer som satt
vid "ägarrattarna" i vår ekonomi verkligen var av betydelse för den fortsatta
utvecklingen av vår produktivitet och våra inkomster och inte utan vidare

borde lämnas åt att lösa sig själv. Om vi också tänker oss att man hade utrett
frågan utifrån ett historiskt'perspektiv, som lade vikt vid aktieägarnas roll
som bärare av specifika kompetenser och erfarenheter vad skulle en sådan
utredning ha visat?

4.3.6.1 Agarkompetens och industriell omvandling 1850-1950

En sådan utredning har lyckligtvis nyligen gjorts av historikern Jan Glete
[Glete, 1987], vars intressanta utgångspunkter och resultat vi tillåter oss att
referera. Från kap 1 i denna rapport har vi bilden av aktieägaren som en aktör
i ekonomin som träder fram i just den rollen därför att den erbjuder en

Jh
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intressant lösning av frågan hur samhällets kostnader för information,

transaktioner ("exit/entry") och riskbärande i företagarverksamhet kan

hållas nere. Vilka kommer då att "besätta" denna ägarroll? De som vid varje

tillfälle tilldelar just det företag där de äger aktier de bästa framtidsutsikterna

- och därmed den största potentiella kursstegringcn- med eller utan aktiva
ingripanden i företaget av dem själva. En del av dessa ak tieägare blir alltid pil

grund av olika oförutsedda händelser i ekonomin positivt överraskade av

företagets utveckling, andra åter grymt besvikna. En tredje grupp byter

företag när de anar oråd eller omvandlar sina aktie medel till andra sorters

tillgångar, t.ex. fastigheter. Poängen med aktiebolagsinstitutionen är just att
den medger utbyten av ägare som in te längre tror på företaget. att den gör det

möjligt för ägare av olika storlek, erfarenhetsbakgrund och kompetens att
samtidigt medverka i agarfunktionen samt att den kan belöna ägare som

söker ny kunskap och tar initiativ i företaget.

Vilka potentiella aktieägare är det då som "tror mest" på ett Visst företag

och därför är beredda att betala mest för dess aktier') Låt oss först som sist slå

fast att svaret på den frågan är oerhört sammansatt. Här finns hundratusen

tals produkter, inordnade i tiotusentals företag. varav m;mga kombinerar

tusentals produktionsfaktorer och insatsvaror med olika tekniker och som

säljer på hundratals marknader. Alla dessa företag (fterfrilgar i någon

mening ägarkornpetens, som kan stimulera fram ännu bättre (mer lönsam

ma) produkter, kombinationer, tekniker och marknader. Men har finns

också hundratusentals potentiella aktieägare, som b/lider lit inte bara sitt

riskkapital utan också sina "kunskaper, erfarenheter. kontaktnät och

maktmedel." [Glete, a.a., s 17]. Med Glete vill vi understryka "att

ägarkapitalet inte är homogent" [s 24], utan i allra högsta grad heterogent och
blandat. Varje aktieägande person - fysisk eller juridisk - har sin ägarhisto

ria, kopplad till sina erfarenheter och sin kunskapsutveckling i och utanför ett

eller flera företag.

"Kapital ... (kan) ... indelas efter den företagarverksamhet inom vilken den

ursprungligen ackumulerats. åtminstone så länge denna fortsätter att vara
det centrala för den eller dem som kontrollerar kapitalet ifråga. Handelsk api

tal, den dominerande kapitalkategorien under åtskilliga århundraden före

industrialismen, är engagerat i långväga export- och importhandel. grosshan

del, varuhus eller handelsagenturer. Dess klassiska uppenbarelseform var

handelshusen i stora och små handelsstäder. vilka hanterade varornas

cirkulation, men ofta även deltog i produktionens finansiering och planering.
Under den förindustriella perioden var produktion föga kapitalkrävande,
medan transporter och lagring tog lång tid och band mycket kapital, fordrade

ett vidsträckt kontaktnät och medförde betydande risker. Handelskapitalet

kom därför att inta den strategiska nyckelrollen i det kapitalistiska systemet.

Köpmännens nätverk knöt ihop marknaden och var ofta även väsentliga för
krediter och teknologiöverföring"',

Industrialismens genombrott medförde att handelskapitalet trängdes
undan av eller omvandlades till industrikapital och [inanskapital. Dessa

kapitalformer har därefter intagit den centrala positionen i det kapitalistiska

systemet. Med industrikapital avses kapital som är kontinuerligt engagerat i

industriell verksamhet och där industri och teknik står i centrum. Ett företag
vars kapital är engagerat i industriell verksamhet har som sina viktigaste



tillgångar dels industriella anläggningar och maskiner, dels kunskaper om

hur dessa ska utnyttjas och förbättras ....

Finanskapitalistiskt inriktade företag räknar bland sina tillgångar utlånade

medel. obligationer och aktier men även kunskaper om kredit- och kapital

marknaderna samt kontaktkanaler till dessa marknader. Finansföretag 

banker. finanshus. investmentföretag. i vissa sammanhang även försäkrings

bolag och olika slags fonder - är engagerade i att finansiera andra företag

inom industri och handel men också stater. kommuner och enskilda

personer. Finanskapitalets roll har varierat avsevärt under industrialismen. I

en del länder har banker och storfinansiärer spelat en stor roll som

industriuppbyggare genom att gå in som långfristiga kreditgivare och ägare. I
andra fall har bankerna koncentrerat sig på kortfristig långivning för att

tillgodose behovet av rörelsekapital medan Lex. försäkringsbolag och

pensionsfonder varit viktiga aktie- och obligationsköpare , dock vanligen

utan att ta ett ägaransvar." [ibid s 24-25].

Med denna tredelade sortering av olika större aktieinnehavare har vi fått
en enkel och ofullständig men analytiskt oumbärlig utgångspunkt om vi

önskar förstå och kritiskt diskutera aktie ägandet förr och nu. Om vi än en

gång startar i den (potentiella) produktefterfrågan som kommer till uttryck

på företagens inhemska och utländska marknader och tänker oss att varje

företag kan byta marknadsinriktning. produkt. produktionsteknik, produk
tionsprocess och anställda- inkl företagsledning - på sätt som verkar

produktivitetshöjande i olika man så blir en fråga hur den aktieägarkompe

tens kan tänkas se ut som i varje speciellt fall ger den "bästa möjliga"
anpassningen och en andra fråga om den faktiskt kommer fram. Därtill

kommer att alla ägarinitiativ som tas naturligtvis inte behöver vara styrda av
marknadsefterfrågan: det kan också vara fråga om initiativ som syftar till

kostnadsrninsk ningar , omorganisationer eller andra förändringar som upp

fattas som produktivitetshöjande. Det finns ingen anledning, och knappast

någon möjlighet, att i den följande diskussionen hålla isär dessa olika typer

av ägarinitiativ.

Det finns naturligtvis inga svar i vanlig mening på dessa frågor. men väl
några viktiga poänger att göra. Den första är att olika företag i olika skeden

av sin utveckling står inför olika problem och därför behöver flera olika slag

av kompetens samtidigt -- det gäller ägarna lika väl som de anställda.

Ekonomisk förändring och förkovran är ett ständigt pågående rörligt spel
och i det spelet bör vi betrakta alla förekommande - och tänkbara 

aktieägare i våra företag som nationalekonomiskt intressanta "medspelare":

vad kan dc. vad vet de. vad förmar de? När vi i det föregående talat om
'handelskapitalister' . 'industrikapitalister och 'finanskapitalister' så kan det

associera till aktieägare med stora eller dominerande ägarintressen i "sina"

företag. Men det vore både missvisande och fantasilöst att avgränsa
agarfrågan till att gälla enbart denna krets av personer. Nationalekonomiskt

sett handlar det verkligen om att i största möjliga utsträckning. i liten och stor

skala. utveckla alla människors potentiella förmåga i rollen som företagsäga
re --att bidraga med vad just de vet och förrnår. Vid sidan om 'finanskapitalis

tister finns 'jordbrukskapitalister , 'servicekapitalister och varför inte
'hushållskapitalister". Alla har de med sina speciella erfarenheter. insikter
och kunskaper något att bidra med till produktionsutvecklingen. Här är det
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viktigt att komma ihåg att aktieägarnas kompetens tillförs företagarverksam
heten i två steg: först gäller det att sortera bland branscher och företag och
träffa sitt val (som också kan vara att starta ett eget företag); sedan gäller det
att -- eventuellt - aktivt ingripa i det valda foretagct".

"Kapitalets förmåga att smidigt omformas är en av förutsättningarna för
näringslivets dynamiska omvandling och utveckling. Omformning kan
innebära att delar av handels- eller finanskapitalet förvandlas till industrika
pital eller att industrikapital förs över från en verksamhet till en annan. Det
räcker emellertid inte med en enkel omplacering av kapital för att nå god
dynamik utan det erfordras även att kapitalet (ägarna, företagarna, företag
sorganisationen) skaffar sig erforderlig ny kompetens och nya affärsideer.
Företagarmentalitet (företagskultur) måste ändras, perspektiv och fokus
flyttas, nya kontaktkanaler upparbetas" [ibid, s 26].

Än en gång kan vi konstatera, att varje ägarkapital-- genom erfarenheter
och kunskapsutveckling hos den person som bär det - har sin särskilda
historia. Och vi kan göra den andra poängen apropå sambandet mellan
agarkompetens och anpassning/utveckling av företag, nämligen att det är
oerhört svårt att konstruera något slags bild både av hur det sambandet

faktiskt ser ut och hur det borde se ut. Kanske kan vi inte komma längre än till
en föreställning att det är viktigt att ägare hela tiden tar intryck av vad som
händer, utvecklar sin kompetens och reagerar genom att ifrågasätta och och i

vissa fall ändra sina ägarpositioner.
Utifrån en sådan föreställning kunde en "ägarutredarc' under 1950-talet

ha börjat utveckla sina kunskaper om förändringsbenägenheter historiskt

hos olika typer av aktieägare. Var det möjligt att fastställa några speciella
mönster, enligt vilka somliga ägare - fysiska eller juridiska personer - visade
en större "tröghet" (Gletes term) än andra? Finns det fall där ägarkapital
stelnat till och inte gått potentiella utvecklingsmöjligheter till mötes? "Det

bör understrykas att de tröghetsfenomen ... vi i första hand är intresserade av

gäller ägarna, inte företagen. Det kan finnas motsättningar mellan ägare och
företag med olika inriktning och affärsideer och dessa motsättningar kan ge
upphov till låsningar likaväl som fruktbar dialog ...

Ägarnas kontaktnät är en strategiskt viktig del av deras kompetens som
ägare och centrala för deras framgång. Agarkapitalet har kontaktnät dels till
andra ägare och deras företag, dels till sina ägda företag och genom den till
andra företag, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Men ägarnas
kontaktnät eller revir (domäner) behöver inte vara desamma som företagens,
något som är viktigt att inse för att förstå ägarnas roll. I ett långsiktigt
perspektiv kan kontaktnätet verka både hämmande och stimulerande för
dynamiken ... De (ägarna) har en strategiskt viktig roll genom att de kan
introducera en ny teknik i ett existerande företag eller bilda ett nytt företag
kring den. De kan också, i kraft av sitt ägande, genomföra de strukturföränd
ringar som den nya tekniken aktualiserar. Ett nät av ägare som agerar efter
detta mönster kan gemensamt påskynda omvandlingen av näringslivet. Men
ett kontaktnät kan också verka avskärmande och isolerande gentemot nya
affärsideer. Kontaktnät som blir alltför trivsamma och alltför nöjda med sig
själva och forna tiders framgångar riskerar att gå under gemensamt om inte
kontinuerlig förnyelse av nätets medlemskader tillåts ...

Ägarnas agerande formas inte bara av det ägda företagets inre förutsätt-



ningar utan också av egna erfarenheter och kontakter. Kapitalets grad av

tröghet, omvandlingsförmåga och förmåga att flytta mellan olika verksam

hetsfält är av intresse" libido s 29]. Glete talar sedan om ett flerdimensionellt

arv. som varje ägare bär med sig: "Detta arv består i huvudsak av: - ett

materiellt arv: fysiska investeringar; - ett strukturellt arv: ägargränser och

ägarstruktur; - ett kunskapsarv: vanor, attityder, know-how; - ett kontak

tarv: marknadskontakter. sarnarbetskontakter" [ibid, s 30].

Ur nationalekonomisk synpunkt kan vi önska oss att så många som möjligt

av de ägarpersoner som bär på dessa arv vid varje tidpunkt dels har en klar

blick för vilka förändringar som väntar deras företag och vilka ägarinitiativ de

kan motivera, dels har en beredskap att också ta dessa initiativ och därvid

inte låta sig styras enbart av det invanda. Vi har tidigare understrukit

efterfrågans roll som företagens - och därmed ägarnas - förnämsta "inspira

tionskälla": under industrialiseringens tidigare skeden gällde det att hitta rätt

produkt. Till detta sätt att utveckla företag måste vi naturligtvis också lägga

teknikutvecklingen. dvs möjligheten att genom ny produktionsteknik (och

arbetsorganisation ) sänka kostnader (ink!. transaktionskostnader) och kan

ske vidga marknaden för företaget. Det finns ingen anledning att utpeka

någondera av dessa typer av verksamhetsutveckling som viktigare än den
andra.

En särskild aspekt på ägarinitiativ gäller inrättandet av vad Glete kallar en

mesonivå [ibid, s 14]. "Mesonivån kan definieras som en arena, där

koordinering mellan mikroenheterna (företagen, R E) kan äga rum genom

enheternas eget agerande eller genom ingripande från makronivån."

... "Mesonivån är en arena för organiserande krafter inom det ekonomiska

livet, krafter som söker bättre information, större stabilitet eller ett fält för
att kunna sammanfoga system och nya kombinationer i stor skala. ,,77

Storföretagen är, enligt Glete, den "mest institutionaliserade rnesonivån".

Kanske kunde man tillägga att det är det typfall, som ligger närmast till för att
låta sig infogas i en ekonomisk teori, nämligen i en utbyggd version av den

organisationsteori - baserad på b!.a. transaktionskostnadsbegreppet - som

presenterades i kap l. Problemet är bara att här gäller teoriönskemålet mer

precist aktieägarnas roll i utvecklandet av storföretagen, och på det området

är vi fortfarande rätt teorifattiga. Kanske kan det i sin tur förklaras med att

efterfrågan på ny teoribildning kring aktieägarnas roll för företagsutveckling
en länge varit liten: i den mån Berle och Means arbete från 1933 - The

Modern Corporation and Private Property - kan sägas representera ett

avstamp för den moderna ägarforskningen så innebar ju deras huvudslutsats

- att ägarna i storföretaget hade förlorat kontrollen över det - i realiteten ett

slags dödförklaring av ägarnas självständiga roll i företaget: åt samma håll
fast med andra argument - drog Schumpeters teorier kring företagsverksam

heten i framtiden: i det byråkratiserade storföretag som skulle komma att ta

över efter de blott alltför framgångsrika, klassiska "entreprenörerna"!

ägarna sågs ägarfunktionen inte som något problem av intresse (Schurnpeter ,

a.a., kap 12 tf); lägger vi därtill den specifika utgångspunkt vi valt - dvs den

svenska arbetarrörelsens uppfattning av agarfrågan i meningen aktieägan

dets betydelse för den allmänna välfärdsutvecklingen och demokratin - så
finner vi ännu en anledning varför efterfrågan på "ägarteori' varit så ringa:
utifrån arbetarrörelsens perspektiv har aktieägarna uppfattats först och
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främst som aktörer/motståndare i ett jijrdelningspolitisKt spel. vilket gjort

det svårt att samtidigt tillerkänna dem en viktig allokeringstou, Det var ju

också därför vi valde att formulera utgångspunkten för denna refererande

studie av aktieägandet som vi gjorde: vad kunde en socialdemokratisk

regering i början av 1950-talet ha dragit för slutsatser av lOO år av industriellt

företagande i vårt land, om det hade funnits något slags allokeringsteoretisk

ägandeanalys att utgå ifrån')

En förutsättning för att ägarinitiativ skall kunna genomföras - vare sig de

nu syftar till nya företagskombinationer på mesunivån eller ej ~ är ofta att

kompletterande finansiering kan ordnas till det riskkapital som ägarna tillför.

Här finns en viktig roll för bankerna. "Ur tillväxt- och omvandlingssynpunkt

är det ... mycket betydelsefullt att kreditväsendet kan vara mer flexibelt i sin

kreditgivning än ägare i sina kapitalsatsningar. Det kan främja överflyttning

ar av kapital mellan olika branscher och företag om kontaktnätet och

erfarenhetsmassan är mer diversifierad än ägarnas. Kreditväsendet är en väg

att komma förbi de hinder som kapitalets fragmentarisering och agargränser
sätter upp ... I alla händelser förstärker kreditväsendet chanserna att en

omvandling äger rum genom att det erbjuder alternativ till agarkapitalet ....

banker som ägare och industriföretagare har ofta tilldragit sig stort intresse

eftersom de stora kapitalresurser som bankväsendet behärskar givit dem

möjlighet att arbeta efter stora linjer - gränserna har dragits av hanklagstift

ning och affärsförmåga snarare än av kapitaltillgången" [ibid, s 47-48].

Hur ser då "den optimala ägaren" eller ägarstrukturcn ut') Låt oss samla

några synpunkter på den obesvarade frågan. Gletes ansats understryker

betydelsen av att en ägare kan ha en eller flera funktioner samtidigt: från kap

1 har vi rollerna som kapitalförsörjare. signalerare och monitor. Men utöver

dessa roller - och den kompetens som kan höra hemma där - betonar Glete

också ägarnas "kontaktniitskompetens", dvs deras känningar bland poten

tiella intressenter till företaget som kan vara andra företag, andra ägare,

kreditgivare m.fl. Centralt är här att flera ägares kontaktnätskompetens

ibland kan behöva samverka för att åstadkomma förändring och utveckling.

Hur detta kan "bäst" tänkas ske i specifika situationer i specifika företag är

ofta omöjligt att säga. Men att en dynamisk förm~lga hos ett företag

förutsätter ägare i olika roller och med olika kombinationer av sak- och

kontaktnätskompetens är viktigt att fastslå ändå. Kopplingen mellan detta

dynamiska kompetensperspektiv och det samordningskostnadsperspektiv

som presenterats i kap l är uppenbar. Vi har tolkat framväxten av

aktiebolagen, anställningskontrakten och en krets av ägare till ett visst bolag

som en serie av anpassningar till en strävan att minimera summan av

inforrnations-, transaktions- och riskkostnader (och tillverkningskostnader).

För att en viss, specificerad förändring i företagets verksamhet skall komma

till stånd kan vi önska oss att ägarstrukturen - och ägarnas olika kompetenser

- är sådana att nya initiativ inte drar alltför höga kostnader: ju mer

välinformerade i sak de olika ägarna är desto lägre blir deras informations

kostnader och ju fler kontakter de har desto lägre blir deras transak tionskost

nader: desto mer sannolikt är det då att Iörändringcn faktiskt kommer till

stånd.

Att det finns en koppling mellan ett kompetensperspektiv oeh ett

transaktionskostnadsperspektiv på aktie ägandet innebär dock på intet vis att



transaktionskostnadsansatsen också skulle ge svar på frågorna kring före

tagsutvecklingens dynamik. Företagar- och agarinitiativ som tas med för

väntningar om framtida vinster måste ta hänsyn tilltransaktionskostnader

(eller tröghetskostnader) av olika slag, men dessa kan naturligtvis inte

förklara varför initiativen går i den riktning de går. Transaktionskostnadsan

satsen kan först och främst hjälpa oss att förstå den institutionella strukturen
hos det samordningssystem som hanterar ekonomisk utveckling, men inte

själva mönstren av ägare, ägarinitiativ och produktion.

För att nå vidare och bygga en agarteori värd namnet skulle vi behöva

mycket mer kunskaper inte bara om vilka slags kompetenser - och

kombinationer av dessa - som kan bidra med lösningar i olika, givna

problemsituationer utan också om vem, dvs vilken ägartyp som kan tänkas

vara bärare av just dessa kompetenser: "individuellt storägande (ägargrup

per, storkapitalister), institutionellt ägande (försäkringsbolag, fonder, själv
ständiga stiftelser och investmentbolag) och anonymt ägande via aktiemark

naden (fondbörsen). Detta är dc tre traditionella huvudtyperna, vilkas

betydelse varierat starkt i industriepokens Sverige - en fjärde huvudtyp är
bankägande. vilket främst varit ett industrifenomen [ibid, s 52-53].

Olika kombinationer av kompetenstyp och agartyp ger oss ett underlag för
att bedöma t.ex. vilka transaktionskostnader olika ägare kan vara beredda

att ta på sig för att astadkomma förändring i ett företag. "Det individuella
ägandet i kombination med ägarnrakt brukar innebära deltagande i besluts

processer inom företagsledningen, medan anonymt ägande nästan aldrig

medför något engagemang i företaget. Institutionellt ägande är en mellan

form; institutionerna kan ha så stora aktieinnehav att de kan utöva en stark

ägarrnakt, men det är inte alls säkert att de gör det. Deras agerande varierar

från aktivt ägarskap till en rent kapitalförvaltande verksamhet där förtroen

de och misstro mot en företagsledning endast markeras genom köp respekti

ve försäljning av aktier. Bankernas agerande som ägare beror på hur
engagemanget uppkommit. Om banken blivit ägare till ett krisföretag måste

den agera som aktiv ägare för att söka reda ut problemen.... Under perioden

1850-1950 spelade den institutionella äganypen en underordnad roll om man

bortser från de stora aktieportföljer som bankerna under vissa perioder ägde

- de är ursprunget till flera av de stora investmentbolagen. Huvudtyperna är

individuellt "storagande" och anonymt "småägande". Före uppkomsten av

en effektiv aktiemarknad omkring sekelskiftet 1900 dominerade den förra

formen. Ägandet var då ofta koncentrerat till en mindre krets som genom

släktskap, vänskapsband eller affärsförbindelser stod huvudägaren i ett

företag nära. Någon anonym aktiemurknad med effektiva marknadsinstitu
tioner förekom inte och detta innebar att kontaktnät till kapitalstarka

grupper var en viktig konkurrensfördel. " [ibid s 53-54]

"Den svenska aktiemarknaden fick sitt genombrott i början av 19OC)-talet

tidigare hade en mer sporadisk handel på öppna marknader förekommit med

väletablerade företags aktier (Lex. Stora Kopparberg och Uddeholm).

Aktiemarknaden fick hastigt ett starkt spekulativt inslag med stor andel

aktiebelaning och dcn kunde svälja betydande nyemissioner även från

relativt nya företag. Verksamheten nådde en höjdpunkt under första
världsk nget men den djupa krisen i början av J920-talet skapade en allvarlig
förtroendekris för aktiemarknaden och de till denna knutna storföretagen
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och affärsbankerna. Allmänhetens aktieintresse kom i viss mån tillbaka

under den internationellt finansierade kreugerhaussen i slutet av 20-talet,

men kreugerkraschen knäckte på nytt förtroendet för aktier. Under 30- och

40-talen fick näringslivet i stort sett klara sig utan nyemissioner riktade till

allmänheten och industrin lyckades också under denna period genomföra en

finansieIl konsolidering som möjliggjorde självfinansiering ... ,,79

Låt oss nu försöka sammanstäIla ovanstående observationer och resone

mang till en elementär ägarteori. För det första, ägaren eller ägarna i

företaget är en part med en självständig roll vid sidan om företagsledningen.

För det andra, varje individuell ägare spelar sin speciella roll, dvs lämnar sitt

speciella bidrag till företagets (och samhällsekonomins) produktion; vilket

det bidraget blir beror dels på ägarens särskilda kompetens (industri eller

handel, jordbruk eller förvaltning, tillverkning eller samordning), dels på

ägarens typ (fysisk eller juridisk person, "storägare" eller "småägare"), dels

på aktieinnehavets storlek i det enskilda företaget; vi kan tala om ett slags

arbetsfördelning och specialisering också mellan ägarna. För det tredje - om

vi tänkte oss att vi långsiktigt kunde fixera alla relativpriser i en ekonomi och

på liknande sätt bestämma beteendet hos alla andra "aktörer" än ägarna så

skulle vi kunna frammana bilden aven optimal agarstruktur, dvs en

fördelning bland företagen av aktieägare av olika typ och storlek och

kompetens av ett sådant utseende att ingen alternativ fördelning kunde

tänkas som gav ett lika stort bidrag till nationalinkomstens långsiktiga

utveckling. Att konkret beskriva hur denna ägarstruktur skulle kunna se ut i

en existerande ekonomi går inte. Däremot kan man peka på vissa egenskaper

som gör det sannolikt att en ägare kan lämna ett positivt bidrag till den

ekonomiska utvecklingen: "Ägaren ska ha en god förmåga att transformera

ägarkapital från en verksamhet till en annan genom förståelse för utveck

lingsarbetets dynamik och en gentemot företaget i viss grad annorlunda syn

på utvecklingsfrågor (så att fruktbar dialog uppstår). Ägaren ska ha

tillräcklig kompetens, kontakter och kapitalstyrka för att kunna knyta

förbindelser på marknaden och genomföra de utvidgningar som behövs för

att ett utvecklingsprojekt ska kunna fullbordas. Ägaren ska ha förmåga att

åstadkomma samarbete och vara beredd på att omvandling kan kräva

omstrukturering av företagandet. Förtroendefullt men inte kravlöst samar

bete med företagarna är ett nödvändigt villkor för att ägarna ska spela en

positiv roll" [ibid s 60].

Gletes "optimala ägare" är inte invändningsfri. Vad menas t.ex. med

"tillräcklig kompetens" i citatet ovan? Vad om en ägares "tillräckliga

kompetens" i ett företag inte är förenlig med "tillräcklig kompetens" I ett

annat? Men formuleringen pekar ändå på det mest centrala i ägarrollen,

nämligen ägarens förmåga eller kompetens att hela tiden transformera sitt

kapital med ledning av - och inför - de ständigt inflytande signalerna om

inträffade och möjliga förändringar i marknadsbild. arbetsorganisation.

teknik mm. Vi kan säkert gå så långt som till att säga alt när ägarna i ett

företag saknar de uppräknade egenskaperna så är det sannolikt att det

påverkar företagets utveckling negativt.

Det för oss över till en fjärde och sista aspekt pil vår "ägarteori": al/tag att

vi hade kunnat fastställa att vissa ägare i en ekonomi saknade vissa

egenskaper som kunde göra dem till samhäIlsekonomiskt "goda" ägare, hur



skulle detta då kunna korrigeras till det bättre genom något slag av offentligt

ekonomisk-politiskt ingripande? Kort sagt, vilka är möjligheterna att utifrån
effektivitetsöverväganden med offentliga åtgärder påverka aktieägandet.

Kan man straffa eller premiera vissa ägare? Kan man informera och utbilda
ägare- eftersom alla andra medagerande i företaget kan informeras och
utbildas (inkl konsumenterna)?

"'Den optimala ägarmiljön' ... bör exponera ägaren för diversifierad
information om teknik och marknader samt ge goda möjligheter att bygga
upp ett vidsträckt kontaktnät. En gynnsam miljö för en dynamisk ägaren tre
pre nör blir då en större stad med diversifierade industri-, handels- och

finansinstitutioner. med teknisk-naturvetenskaplig högskolemiljö. med goda
kundkontakter antingen på platsen eller genom affärskontakter från denna,
många möjligheter att finna företagare med fallenhet för att förverkliga nya
ideer samt snabba förbindelser till marknaden för riskkapital. Negativ miljö

blir då främst områden med ensidigt näringsliv, vilket gör information och

kontaktnät hårt specialiserade" [ibid, s 60].

Låt oss nu med denna "ägarteori" och 1950 som utgångspunkter gå hundra
år bakåt i tiden och kort beskriva och diskutera storaktieägandets förändring
och omvandling sedan 1850. "Teorin" säger oss alltså att vi borde vänta oss
att i rollen som storaktieägare se förmögna personer som hade gott om den
specifika ägarkompetens som just då efterfrågades. Från 1850-talet och fram
emot 1890 var den kompetensen som vi tidigare konstaterat främst "handels
kapitalisternas" . Glete för fram ett antal exempel på framgångsrika företags
grundare och ägare under denna tid: i Göteborg Dickson, Kjellberg, Wijk
och Ekman; i Stockholm Hierta, Lamm och Wallenberg: i Malmö Kockum,
Kock och Engeström; i Gävle Göransson, Muren och Rettig. Enligt Glete
"hade nästan alla stora ägargrupper under detta tidigindustriella skede sitt
ursprung i handelskapital. Handel och sjöfart tycks ha givit ett stort försprång
för satsningar på industriella verk, påtagligen mer än vad långa traditioner av
ägande till järnbruk och stadsmanufaktur kunde ge. Det enda verkligt
markanta undantaget är A O Wallenberg, vars förmögenhet och marknads
kontakter väsentligen skapats i finansiell verksamhet. Men även här finns en
tydlig bakgrund i sjöfart och handel. Handelskapitalets stora betydelse för
den tidiga svenska industrins finansiering är välkänd från tidigare forskning
men den framgår med särskild skärpa när vi som här skummar grädden av
svenskt Iörctagsägandc. Fenomenet bör säga något om marknadsnätverkens
och institutionströgheternas betydelse. Uppenbarligen fanns det hos
handelskapitalet en särskild grad av smidighet och förmåga till omställning,
annars skulle inte så många köpmän ha blivit framgängsrika industriägare.
De var ingalunda de enda stora kapitalägarna i ISOO-talets Sverige, men de
var de viktigaste industriägarna i det tidigindustriella Sverige" [a.a., s 104].

En intressant aspekt på dessa handelskapitalisters uppträdande är att "så
gott som alla stora ägare var själva företagare, ofta mycket framstående
sådana. Mönstret är att de leder något centralt företag inom sin grupp medan
de utövar aktivt ägarskap i flera andra företag, ofta med den exekutive
företagsledaren som ägarpartner" [ibid s 106].

Från 1890 och fram till 1920 accelererade den industriella utvecklingen i
Sverige, " ... en rad nya ägargrupper växte fram samtidigt som flertalet av
dem vi nämnt i det föregående avsnittet tonar bort ur bilden, De nya
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grupperna grundades dels på ägarkapital, som ackumulerades genom

exploatering av naturtillgångar och ny teknik, dels pa en frikostig kreditgiv

ning från bankerna, Hastig tillväxt, avancerad teknik, internationella

koncernbildningar, sammanflätning av bank- och industrikapital samt upp
komsten aven svensk aktiemarknad var utmärkande för dessa decennier"

[ibid s 108],

När företagens kapitalbehov växte och verksamheter samordnades i
storföretag för vinnande av bl.a. stordriftsfördelar ökade efterfrågan på nya

finansiärer och på aktieägare som kunde samarbeta med andra aktieägare.
" ... finansmännen fungerade som kontakt och informationsförmedlare i

uppbyggandet av nya samarbetsnivåer. Banker och centralt placerade

finansmän har normalt ett väl utbyggt kontaktnät till sina industriella kunder

och besitter något som kan kallas informationsförsprång i "mcsonivåfrågor".

De har bättre överblick, lättare att se möjliga framtidsstrukturer än den

genomsnittlige ägaren i en splittrad bransch En hel del av finanskapitalets

makt kan förklaras med att industriägarna i det regionaliserade tidigindu

striella Sverige hade svagt utvecklade kontakter med varandra och att de som

brukar kallas finanskapitalister också var specialister på att förmedla

kontakter och formulera nya affärsideer. De har också fungerat som
undanröjare av gamla agargränser genom att använda sin kapitalstyrka till att

bjuda gamla ägare höga "takc-ovcrl-priscr (betala för good-will-värden).
Kapital investerades för att undanröja institutionella hinder och tröghet, inte

bara i produktionsanläggningar ... " [ibid s 109-110].

Om vi skulle försöka tolka den inträffade scenväxlingen på agarsidan i
termer av transaktionskostnader skulle vi kunna börja med att säga att

möjligheterna till expansion av olika företagarverksamheter på 1890-talet

uppenbarligen var av den arten att det blev intressant att driva företag av

större omfång än tidigare. Det gav i sin tur upphov till en efterfrågan på ägare

- och förmedlare av ägare - som hade andra egenskaper och kompetenser än

det tidigare skedets handelskapitalistiska ägare. Nu hade det blivit en viktig

förmåga hos blivande, stora företagsägare att snabbt kunna få fram
betydande mängder nytt riskkapital till nya eller växande Iörctagshildningar.

I princip hade det väl inte varit omöjligt för ägare av handelskapital att utöva

en likande "koppleriverksamhct"; förvisso fanns det förbindelser mellan

ägare av denna typ och bankerna. Skillnaden var bara att bank- och
finansmännen var specialister på kontaktutveckling - därför kunde de
mobilisera en given mängd riskkapital snabbare eller till lägre transaktions

kostnader än de "gamla" ägarna. - Därtill kom att de - bank- och

finansmännen - hade möjligheten att, tack vare sin kapital- och kontaktbas.
gå vida utöver sina rent personliga tillgångar när det gällde att få upp volymen

i försörjningen av företagen med både riskkapital och lån. Den tidigare

epokens, och samtida, handelskapitalister var naturligen på ett helt annat
sätt hänvisade till sina egna tillgångar?".

Men kapitalstyrka var ingalunda den enda ägarkompetens som efterfråga
des under detta skede. Behovet var också stort av företagsledare som kunde

hygga upp och leda betydligt större företag an tidigare ta initiativ till fusioner
och reorganisationer. Men det var ännu ont om sådan kompetens, och därför

kan man väl se hank- och finansmännens snabbt växande roll på ägarsidan



också som ett slags komplettering av företagsledarfunktionen. Vad som i

litteraturen brukar beskrivas som en "separation av ägande och kontroll" av

företagen var alltså under detta skede minst av allt en sådan separation: vad

som hände var tvärtom att en otillräcklig företagsledarkompetens i ett

växande företag måste kompletteras med viss likartad kompetens via nya

ägare, som gärna var finansmän; berodde det också på att just de hade de

lägsta övervakningskostnaderna gentemot företagsledaren, på grund av sin

kompetens i att "läsa årsredovisningar"?

En alldeles speciell kompetens var dock den som förmådde "finna ägare"

av olika slag med vissa för företaget önskvärda egenskaper. Sådan kompe

tens kom i hög grad till uttryck i aktie- och obligationsemissionsverksamhet.

"Storskalig och mycket framgångsrik emissionsverksamhet i bankregi drevs

under denna period framför allt av Stockholms Enskilda Bank och Stock

holm Handelsbank. Detta pågick parallellt med att dessa banker hade en

ledande roll i förmedlingen av kapitalimport till stat, storstäder, hypoteks

institut och järnvågsföretag. Dessa två banker och deras ledare framstod från

1890-talet och några årtionden framåt som inkarnationen av det nya,

självständiga och dynamiska finanskapitalet.

Den andra generationen Wallenbergs, främst bröderna Knut Agathon och
Marcus (sr) Wallenberg, engagerade banken i industrifinansiering som nära

sammanvävdes med familjens privata affärer. Det var under denna period

som Papyrus, ASEA, Yngeredsfors, AB Diesels motorer, Kopparberg

Hofors, Wifsta Varf, Stora Kopparberg och Scania-Vabis (jämte Norsk

Hydro och Orkla grube i Norge) kom in i familjens intressesfär och
Wallenbergs blev därmed landets klart ledande ägargrupp .... Investor,

Sveriges första investmentföretag i modern mening (börsnoterat och med

diversifierad portfölj), bildades 1916 och samlade en del av det Wallenberg

ska ägandet. Året därpå tillkom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som så

småningom övertog den ene av de båda bankledarnas aktieinnehav" [ibid s

111-112].

Stockholms Handelsbanks industriella emissionsverksamhet gällde "för
medling av fusioner och ägarskiften" i en rad olika branscher. Men några

sammanhängande ägarintressen av samma typ som i Stockholms Enskilda

Bank växte aldrig fram under perioden 1890-1920. "En rad norrländska

skogsföretag var den största kundgruppen och även de största kredit- och
ägarengagemangen. I övrigt hörde Svenska Tändsticks AB, LM Ericsson,
AGA, Electrolux, Fagersta, Gimo-Österby m.fl. bruksföretag. Reymers

holrn , '" Luth och Rosens Elektriska AB och AB Axel Christiernsson

(pappersbruk, oljehandel mm) till de stora kunderna" [ibid],

"Skandinavbankens ägarengagemang i näringslivet hade fram till första
världskriget varit obetydliga, trots att banken ursprungligen varit avsedd att

bli en investeringsbank och som enda svenska bank under 180D-talet haft rätt

att äga aktier. I stor omfattning utnyttjades denna rätt endast i samband med
Grängesbergsbolagets bildande 1896. Denna fusion av tidigare utiandsägda
gruv- och järnvägsföretag var en dåtida jätteaffär och genom aktiernas

utspridande på många händer stimulerades i hög grad uppkomsten aven

svensk aktiemarknad. Tillspetsat kan sägas att fondbörsen i modern form
tillkom för att organisera handeln med "grängesbergare' .... " - först efter
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1917 "kan Skandinavbanken i stor skala sägas ha börjat agera som

självständigt finanskapitalistiskt företag med egna målmedvetna ambitioner

att omvandla industrin" [ibid s 113-1141.

Vi har tidigare understrukit snabbheten i förändringstakten i ekonomin
under skedet] 890-] 920. "Den stora omvälvningens hastighet illustreras av

att t1era ägare på en generation kunde gå från så gott som ingenting till ledare

av tidens största företag. Typiskt för tiden är att detta främst gällde tekniskt

inriktade ägare. Namnen Gustav de Laval (Separator/Alfa-Laval), Lars
Magnus Ericsson (LME) och Henrik Tore Cedergren är de som främst kan

nämnas som ägare. En rad andra verkstadsföretagare med framgångsrik

verksamhet om än något mindre kvantitativt ägande hör till perioden 

Gustaf Dalen (AGA), BA Hjort (Bahco), John Luth (Luth och Rosens

Elektriska AB) ...

l allmänhet karaktäriseras de nya ägarfamiljerna annars av att de hade
inlett sin verksamhet i blygsam skala under 1860- och 1870-talen, expanderat

successivt, och att andra generationen (ibland först tredje) tagit språnget upp

mot storföretagande under den stora omvandlingsperioden . Några årtionden

av arbete i mindre skal" var förmodligen nyttigt för kapitalackumulationen ,
kontaktknytande . uppbyggande av erfarenheter och självförtroende.

I Göteborg är familjerna Johansson (senare Mark) , Carlander och
Broström goda exempel på detta.'?" [ibid s 116-117]

"I Stockholm utvecklades tre för framtiden betydande ägarfamiljer,
samtliga med viss anknytning till Stockholms Enskilda Bank. Familjen

Bonnier hade sedan 1820-talet drivit bokhandels- och förläggarverksamhet i

Sverige och så småningom nått en ledande ställning .... Söderbergs etablera

de 1864 järngrossistfirman Söderberg & Haak , vilken efterhand blev ett av de

största företagen i sin bransch .... Söderberggruppen kom att utmärkas av

många minoritetsinnehav , många styrelseposter och ett påtagligt ägaren

gagemarig.

Motsatsen till minoritetsintressen representerades av familjen Johnson,
den största av de tre nya stockholmsgrupperna. Här kom helägda företag och
en påtagligt patriarkalisk företagarmentalitet att dominera. Ursprunget var
handelsföretaget Axel Johnson & Co , startat 1873 ... Huset Johnson blev från

mellankrigstiden landets största familjeföretag. i stigande grad självfinan
sierat och utan kontakt med aktiemarknaden." [ibid s 118-119]

Andra exempel på uppåtstigande affärsfamiljer under denna period var
Kockums, Dunkers. Wehtjes, Versteeghs, Jeanssons. Wahrens. Bergen
grens och Åhlens. Gemensamt för de flesta av dessa "framgångshistorier"

var en ofta rätt långvarig företagarbakgrund. SOI11 genererat finansiella medel

och kompetenser som i sin tur möjliggjort ett mer vidsträckt ägande. Ett
intressant undantag var fallet Ählens, "Lantbrukarsonen J P Ählell grun

dade 1899 tillsammans med sin farbror en liten postorderfirma, ÅIJ!en &

Holm. Expansionen gick med utomordentlig fart. ... Ahlens framgångar kan

ses som ett belägg för att det nya industrisamhället krävde nya centraliserade

distributionskanaler , för vilka det traditionella, regionalt verksamma köp
mannakapitalet inte förmådde erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ. Det
är ett utmärkt belägg för institutionell tröghet att det var en ursprungligen

nästan medellös man ur folket som lyckades organisera marknaden för

massdistribution -- de många handelshus med långa traditioner som fanns



kvar I slutet av 1800-talct tycks varken ha lyckats identifiera marknaden eller

finna dc rätta distributionsformerna. " [ibid s 121]

"Auargruppcrna var 1920 på intet vis färdiga med organiseringen av det

nya industri-Sverige, men det är uppenbart att de som nu dominerade bilden

hade inriktat sig på storskaliga och ofta internationellt inriktade företagside

er De var specialiserade på olika revir, konkurrerade sedan med varandra

och hade genom gruppuppbyggandet bidragit till industrins koncentration

och organisering. De var därmed konkreta uttryck för att tiden präglades av

organiserad kapitalism. Åtskilliga branscher hade kommit att ledas eller

domineras aven ägargrupp eller ett storföretag med allt vad det kunde
medföra - dynamisk utveckling eller tröghet och konkurrensbegränsning.

Ett antal institutioner hade uppkommit och var på väg att stabiliseras som de

givna yttre ramarna för Sveriges fortsatta industrialisering.. " [ibid s 122].

De nya storågarfamiljer som sållats fram ur perioden 1890-1920 och som

överlevde den tidiga 20-talskrisen hade det gemensamt - det gäller nästan
alla, utom Åhlens och Sachs -- att de i större eller mindre utsträckning var

industriinriktade i sin kompetens. "Farniljegrupperna styrdes av första eller

andra generationens företagare som i hög grad själva stod för ledarskap och

idegivning i de ägda företagen." Men deras uppåtstigande hade i de flesta fall
inte varit möjlig utan bankernas och olika enskilda finansmäns medverkan

med sin specifika kompetens. "Finanskapitalet i självständig och renodlad

form hade spelat en stor roll under den stora omställningen ... men
dödligheten för ägarfamiljerna i denna grupp var hög - de flesta försvann

definitivt i det tidiga 20-talets depression. Kvar stod som de två stora

finanskapitalistiska institutionerna de två nya jättebankerna Svenska Han
delsbanken och Skandinavbanken (Skandinaviska Kredit AB), sekunderade

av ett antal mindre banker som genom krisen också blivit betydande ägare.

De finansiella institutionerna hade alltså överlevt medan de privata finans

männen knäckts. Orsaken var att bankerna till skillnad från finansfamiljerna

hade en stor sektor av lågriskaffärer som balanserade den riskfyllda

industrifinansieringen." [Glete s 96]

Därmed övergår vi till att skildra utvecklingen av aktieägandet bland

storägarna under perioden 1920-1950. Eftersom detta skede redan har

behandlats ovan i närliggande delar, kan genomgången här göras rätt kort.

Typiskt för storföretagsutvecklingen under detta skede var, som redan
tidigare nämnts, stabiliteten i företags- och ägarbilden. De stora företag- och

ägare - som var verksamma i början av 1920-talet fanns också med - i än
större skala - när 1950-talet började. Visserligen inträffade många nyetable

ringar och rekonstruktioner av företag under denna period- särskilt före

1935-- men några nya storföretag i större antal växte inte upp under denna

period, och när så skedde var det inom etablerade storföretag och ägargrup
per: Volvo (SKF), Boliden (inom Skandinaviska Banken) och SAAB (inom

Wallenberggruppen). Några nytillskott av större ägare kunde likväl inregi

streras: Wenner-Grenn (Electrolux), Stenbeck/Klingspor (Korsnäs), Erics

son (Facit), Salen (Banankompaniet), Roos (Skånska Banken), Malmros

(Trelleborg), Edstrands (järngrossist) och Rausings (Tetra Pak)s2

"Jämfört med de föregående 30 åren är emellertid stabiliteten i ägarstruk

turen det mest slående .... Nytillskotten till de stora ägargruppernas skara
förändrade inte i någon större omfattning maktbalansen. De nya större
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agargrupperna var snarast det översta skiktet aven rad medelstora ägare som
under perioden växte fram med det livliga nyföretagandet i svenskt
näringsliv. Kreugerkoncernens uppgång och fall utgjorde ett undantag från
den i övrigt ganska lugna utvecklingen av storägandet. men ... nettoföränd
ringarna var ganska måttliga. De styrkeförhållanden som etablerats mellan
de stora agargrupperna fram till 1920-talet - inräknat deras strategiska vägval
under inflations- och deflationsåren 1914-1922 - var i allt väsentligt orubbade
under de följande 30 åren.

Dessa 30 år innebar också att finanskapitalet ersattes av industrikapitalet
som dominerande ägare och dynamisk kraft. Till det yttre märktes detta på
att bankernas aktie- och företagsägande efterhand minskade men detta var
knappast den stora förändrmgen.F Den ligger snarare i en utvecklingspro

cess inom företagen och i deras relationer till sina ägare. Långsiktig
konsolidering, hög grad av självfinansiering, ökade satsningar på forskning
och utveckling, ökad tilltro till långsiktiga industriella satsningar i kombina
tion med misstro mot storfinansiella transaktioners lönsamhet, ett allt

starkare industriellt betonat kontaktnät mellan företagare och ägare - här
finns en rad faktorer som alla pekar på att ägarkapitalet blivit alltmer
industriellt. En summering av 30-årsperioden visar att långsiktiga industriella
satsningar givit god avkastning, medan finansiella transaktioner, emissions
verksamhet och börsaffärer givit dåligt resultat. Det självständiga och
självfinansierade industriföretaget, som fick utvecklas efter en industriell
logik, föreföll vara nyckeln till framgång för kapitalägarna". [ibid s 134-135]

Varför blev det så? Varför avtog lönsamheten successivt under 1920-talet i
bank- och finansmannaledda omstruktureringar av storföretag? Det fanns ju
många medelstora krisföretag som behövde - och fick - sådan "hjälp". Kan
själva storleken ha inneburit någon fördel för de stora företagen') Varför det?

Det är svåra frågor. Vad vi kan konstatera är att de företag som var stora på
1920-talet tydligen lyckats uppfatta och reagera på efterfrågeutvecklingen på

sina marknader utan att företagsledningen behövt komplettera sig med
någon ny art av ägarkompetens. Och inga nya grupper har heller känt behov
av att anmäla sig som konkurrerande ägare till mellankrigstidens storföretag.
En förutsättning för att så skulle ha skett skulle ha varit att det hade funnits
potentiella ägare med egna, annorlunda uppfattningar om hur det ena eller
andra storföretaget kunde drivas med högre lönsamhet - eller möjligen
styckas upp och försäljas vidare till ett pris som kunde ge en snabb
kapitalvinst. Men några nya stora ägare med sådan kompetens anmälde sig
alltså icke på riskkapitalmarknaden.

En förklaring till det kan ha varit att behovet av nya ägare i storföretagen
för riskkapitalfärsärjningens skull- till skillnad från förhållandena 1890-1920
- ökade långsamt efter 1930, "Industrin gled in i en självfinansieringsfas.

långfristigt kapital kunde mobiliseras även på en starkt utvidgad obligations
marknad och de många nya familjeföretagen var inte aktuella för börsintro
duktion. Efter 1932 blev nyemissionsvolymen följaktligen obetydlig. ,,84

Men nya storägare kunde också ha vandrat in i storföretagen "via
signalfunktionen", dvs på andrahandsmarknaden för aktier. Huvudförkla
ringen till att så ej skedde måste därför rimligtvis ha varit att det hade blivit
svårt för utomstående att arbeta upp utvecklingsideer för storföretagen, som
kunde motivera ett stort och dyrbart ägarengagernang. Behovet av olika



typer av agarkompetens måste ses i relation till dels vilka krav ("efterfrå
gan ") som utifrån ställs på företaget, dels vilken kompetens som finns inom

företaget hos andra medarbetare än ägarna. Tag t.ex. den särskilda kornpe

ten'; av typen kunskaper Gm inhemska och internationella affärs-, marknads
och distributionsförhållanden som låg till grund för de handelskapitalistiska
ägarnas framgångar under senare hälften av 180()-talet; varför kunde den

sortens agarkompetens inte fortfara att dominera agarurvalet i storföretagen
långt in på 1900-talet7

Vi gissar att det kan ha hängt samman med att en dominant ägarkompetens
av sådan typ över tiden naturligen transformeras in i [oretaget till dess
anställda medarbetare. En förutsättning för att den "handelskornpetenta"
storägaren skulle kunna slå mynt av sina speciella kunskaper var att han
kunde förmedla dem till företagsledningen f.v.b. och låt" dem sätta sin prägel
på hela företagets agerande. Men genom denna kunskapsöverföring tömdes

naturligtvis handelskapitalisten på en hel del av sin specifika kompetens, som
samtidigt blev mer allmän HS Vid sekelskiftet hade så mycket marknadskun

nande vandrat in i företagen att många nya företag som sedan startades ~

Lex. SKF 1907 ~ direkt kunde satsa mot världsmarknaden. Vi fick
handelsinstitut och småningom också handelshögskolor, där blivande före
tagsledare m. fl. kunde utveckla en teoretisk "handclskompctens" utan att de
var förmögna och därmed potentiella storaktieägare .

Som ett slags kompensation för sin inleverans i företagen av "handelskorn
petens" upparbetade de tidiga handelskapitalisterna genom sin medverkan i
industriföretagen som ägare (och i många fall, företagsledare) en egen ny

kompetens i industriell produktion och organisation. Det var med denna
dubbla kompetens ~ och med "handelskompctcnsen" mångfaldigad bland
anställda tjänstemän - som de blivande storföretagarna styrde in i det nya

seklet Då kommer den snabba, föränderliga efterfrågeutvecklingcn på
produktmarknaderna att ställa krav, som inte kan tillgodoses av dem som
verkar i respektive äger företagen. Det behövs mer risk- och lånekapital i en
omfattning som skapar en snabbt stegrad efterfrågan på kapitalförmedlare,
dvs banker och finansmän. Till detta kommer ett behov av tjänster som kan
underlätta omstruktureringar inom och mellan de blivande storföretagen
som kan möjliggöra ett utnyttjande av skalfördelar och synergieffekter och
ge plats för nya ägarperspektiv etc; också dessa tjänster visade sig i hög grad
ligga inom bank- och finansmännens kompetensområde.

En viktig del av "finanskornpetensen" är förmågan att korrekt läsa av ett
företags egentliga ekonomiska ställning och därigenom få fram ett väl
underhyggt ka pitalvärde (aktievärde, su bstansvärde) på företaget. På sam
ma sätt som "handelskornpetens" tidigare hade transformerats in i företagen
kom under årtiondena närmast efter sekelskiftet en mängd dylik "finans
kompetens" att transformeras in i företagen av den nya, dominanta
agartypen. Om så bara för att kunna umgås på ett givande sätt med de nya
ägarna blev det naturligt för företagsledare/företagsledningar att själva
upparbeta en egen "finanskornpetens" alternativt att delegera en sådan
kompetensuppbyggnad till en förstärkt finansfunktion i sina företag. H'

Om det ligger något i denna föreställning om en kumulativ, ägarinspirerad
kompetensuppbyggnad i företagen, successivt framsprungen ur det tryck
som genererats av nya ägare med nya, kompletterande perspektiv, så borde
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storföretagen vid mitten av 1920-talet rimligen ha haft en mycket bredare

kompetens än sina motsvarigheter femtio år tidigare Vad betydde det för

den fortsatta utvecklingen av efterfragan på ägarkompetens? Vi kan
konstatera att någon ny typ av extern ägarkornpetens inte tillfördes de

svenska storföretagen under perioden 1920-1950. l den mån nytt riskkapital

tillfördes storföretagen skedde detta i stor utsträckning i form av interna

vinstmedel som plöjdes ned i investeringar i det egna företaget eller i
aktieförvärv i andra företag. I båda fallen innebar det att den kompetens som
styrde eller ägde detta kapital företrädesvis var en industriioretagarkompe

tens, kompletterad på sätt som nyss antytts. Vi skulle kunna tala om ett slags

stabilt jämviktsläge i fråga om tillförseln av ny extern ägarkornpetens till

industrin; men vi skulle också kunna beskriva utvecklingen så, att det nu var
intern företagarkompetens som vandrade ut i en större äganoll än tidigare!

Cirkeln var sluten -- kompetcnsmässigt: vid mitten av limO-talet var

storföretagets ägare och ledare en och samma person: hundra år senare var

ledaren i stor utsträckning en professionell samordnare utan eget aktieägan

de i "sitt" företag, men samtidigt Själv i allt större utsträckning genom sill

företags aktieägande en professionell samordnare av andra foretagl'"
Ägande och kontroll hade skilts åt, men var det bara en tillfällighet att de nya

(institutionella) storägarna själva i stigande utsträckning representerade en
töretagsledarkompetens? Vem kunde lättare göra sitt agarperspektiv begrip

ligt för ledningen i det ägda företaget än den som själv hade ledningskompe
tens, låt vara i andra branscher') Kan vi kalla en sådan parallellställning av

kompetenser för en "stabil ägarstruktur"? Vad har den för effektivitetsegen

skapet?
Med dessa frågor obesvarade återvänder vi nu till vår utgångspunkt en

arbetarrörelsens intellektuella ledningsgrupp som i början av 1950-talet

nyfiket undrar vilken roll aktieägandet i allmänhet och storaktieägarna i

synnerhet spelat för utvecklingen av produktion, välfärd och demokrati i

landet sedan 1850. Vilka synpunkter kunde dessa observatörer ha tagit fram
ur en genomgång som den vi just gjort? Vi tillskriver dessa personer två
specifika egenskaper - en ambition att vidareutveckla välfärden för sina
anhängare och ett i huvudsak socialistiskt idearv vad gäller metoderna för att

åstadkomma en sådan utveckling.

En första synpunkt kunde ha varit att den efterfrågeutveckling (och de
förändringar ikonkurrenshänseende) som ytterst bestämmer utvecklingsvill
koren för en liten, öppen ekonomi som den svenska är ständigt föränderlig

och svår att förutse både ifråga om omfång och inriktning. Det genererar en
osäkerhet - med åtföljande, ofrånkomligt risk bärande - bland alla deltagare i

det marknadsekonomiska samordningsspelet. Storakticägarna utgör i det

avseendet inget undantag: historien är full av stora aktieägare - tag Lex.

brukens ensamägare på 1800-talet- som inte i tid förutsett förändringar i
marknadsbild och konkurrens och därför fått se sitt ägarkapital försvinna.

Ingen aldrig så stor aktieägare kan någon längre tid föra en produktionspoli
tik i "sitt" företag som inte tar hänsyn till efterfrågan på dess produkter. Våra

socialistiskt sinnade observatörer borde 1950 ha kunnat dra slutsatsen att

föreställningen att "det privata storkapitalet" i någon väsentlig mening

styrde produktionsutvecklingen i vårt land var dåligt underbyggd. Det var
och är - krafter aven helt annan natur och styrka än aldrig så starka



agarpositioner. som styr denna utveckling i en liten öppen ekonomi som

Sverige.

Vilken roll borde våra observatörer då tillskriva de stora enskilda

aktieägarna') Är slutsatsen av vårt nyss gjorda konstaterande att den typiska

storkapitalistens roll är en av däst, finansiellt motiverad anpassning i

efterhand till en mer eller mindre ofrånkomlig efterfrågeutveckling utan

något egentligt risktagande? Det är knappast den tolkning av storägarens roll

som vi velat förmedla.

En andra synpunkt kunde ha varit att storaktieägarna. utan att vara

huvudpersoner i det ekonomiska samordningsspelet. likväl hade en utomor

dentligt viktig roll. Med hjälp av Jan Gletes material har vi visat att

storaktieägarna - och alla andra aktieägare - har haft en självständig roll i

utvecklingen av företagsamhet och produktion. Vilket innehåll den rollen

har fått har berott på vilken kompetens en ägare haft vid olika tidpunkter och

hur efterfrågad den kompetensen varit. Det har i sin tur bl.a. hängt samman

med vilken eller vilka kompetenser som funnits bland företagets övriga

medarbetare, inkl företagsledningen.

I ett tidsperspektiv så långt som det vi här anlagt blir det inte så svårt att

begripa att alla 1950 års storägare en gång varit initiativtagande småägare.
Genom en kombination av tur och skicklighet har de utvecklat kompetens

och fattat beslut som marknadssystemet belönat; men det har också funnits

åtskilliga potentiella storägare som genom otur och/eller oskicklighet

bestraffats av marknadssystemet. Också dessa ägaraktörer var brickor i ett

allokerings- eller samordningsspel.

Likväl gissar vi att våra socialistiskt sinnade observatörers föreställning om

samma personer först och främst handlade om att de var brickor - för att inte

säga spe lförare - i ett ganska kortsiktigt [ordetningspolitiskt spel. Här fanns

ett problem: hur skulle man samtidigt kunna uppfatta storaktieägarna som

motståndare och resurs? Omöjligt var det väl inte - för den som just kunde se

en och samma aktör i två olika tidsperspektiv samtidigt: på mycket kort sikt

var den dominerande aspekten på storaktieägaren hans rikedom, på lång sikt

hans förmåga att trots allt avstå från att konsumera upp pengarna och låta

dem -- och deras ägares eventuella kompetens - verka i företagen till allmän

nytta. Den praktisk-politiska "lösningen" på denna "perspcktivkonflikt"

blev en socialdemokratisk skattepolitik som behandlade företagens ägarka
pital förhållandevis generöst - så länge det inte skiftades ut ur företaget

genom stora utdelningar eller så länge inte aktieägarna gjorde affärer i

realisationsvinster. Det var fråga om ett slags villkorlig frigivning av den

uthålliga storägaren. Det var dock en "lösning" med inneboende konflikter:

man kan inte behandla företaget "vänligt" och ägarna "ovänligt" utan att

dessa strategier motverkar varandra.

Men detta var en regerings agerande under en ständigt levande återvalsrc
striktjon. Våra observatörer och ideutvecklare kunde ha dragit andra,

mindre avvaktande slutsatser av den inträffade utvecklingen. Man kunde

Lex. ha satt igång en debatt -- och forskning! - på temat 'vad gör egentligen

storägarna (och för den delen alla andra ägare) när de äger företag')': om

svaret [lä den frågan hade blivit (ungefär som vårt) att de faktiskt uträttar ett

samhällsekonomiskt värdefullt arbete kunde en följdfråga ha blivit 'om det

finns n~lgra politiska åtgärder som kan göra storägarna (eller någon enda
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aktieägare) mer samhällsekonomiskt effektiva i sin ägarfunktion. En annan

följdfråga - naturlig särskilt för våra socialistiskt inspirerade observat(irer

kunde ha gällt möjligheterna att ersätta storäuarnn (och/eller andra aktieäga

re) med andra ägare, som kunde vara olika fackliga kollektiv, kommunala

kollektiv eller andra än större kollektiv. Den följdfrågan skulle Iramsta som

än mer påkallad om den grundläggande analysen av storägarnas roll visat på
passivitet och kraftlöshet.

Men någon sådan forskning om dessa det frambrytande industrisamhällets
nya makthavare (enligt det marxinspirerade perspektivet) initierades aldrig

under 1950-talet. Jag syftar här närmast på eIl nationalekonomiskt inriktad

forskning, som kunnat belysa företagens och andra m.uknadskornpletteran

de institutioners roi! i marknadsekonomins samordmngsspel. en forskning

som rimligtvis också skulle ge en roll åt företagens ägare. Hit kunde också ha

hört en statsvetenskapligt inspirerad forskning, som t.ex. kunde ha stidlt

frågor av samma typ som de som ligger till grund för vårt konkurrensargu

ment för "ekonomisk demokrati". dvs man kunde ha undersokt i vilken

utsträckning storaktieägare utnyttjat sin ställning i töretaget - och företagds

ställning i t.ex. kommunen - till att spela tiil sig resurser eller poliriskt

inflytande på ett sätt som står i strid med den demokratiska grundtanken om

allmän och lika rösträtt.

Att den av akademikerna själva initierade forskningen inte tog upp just

dessa frågor får man förstå: inom akademierna väljs forskningsinriktningen 

ofta på goda grunder - i hög grad utifrån vad som utgör dagens forsknings

front med tillämpningar som sakta vidareutvecklar en gemensam fond av

grundforskningsresultat. Frågor som snarast påkallar mycket ny grundforsk

ning kan endast med svårighet initieras inom en arbetande vetenskaplig

institution: mina egna erfarenheter gäller här främst samhällsvetenskapliga

institutioner.

Men omöjligt vore det väl inte - om det funnes en tydlig och uthållig
efterfrågan från annat håll på sådan "ägarforskning'. Nagon sådan efterfra

gan utgick dock i början av 1950-talet icke fran arbetarrörelsen. För

författaren till denna rapport framstår det som anmärkningsvärt, att del vi

här kallat ägar/rågan i så ringa utsträckning lockade dc marxistiskt skolade

observatörerna till någon forskningsinitiering. Det är klart, att det kan ha

känts främmande för människor, som i ett längt tidsperspektiv trodde på det

privatkapitalistiska systemets undergång. att via forskning arbeta fram

förslag som effektiviserade ägarfunktioncn -- och därmed försenade under

gången' Mindre främmande och mer inspirerande borde det likväl ha känts

att ta reda på vad aktieägarna egentligen "gjorde" när de "ägde företag"

som en utgångspunkt för vad arbetarna själva småningom. när de politiska

omständigheterna så medgav, hade att göra eller inte göra - i sin framtida

roll som kapitalinnehavare Eller tänktes den milen ligga hos statsmakten')

Vi hinner inte fördjupa oss i denna spännande frClga. Vi kan bara än en

gång konstatera, att den "törändringscftcrfragan" som i hörjan av 1950-talel

utgick från arbetarrörelsens folk sökte ökade realinkomster och ökad

trygghet utan att med någon kraft pröva ägarfrilgans roll för möjligheterna

att framgångsrikt driva denna efterfrågan. Vattendelaren l det stora,

samhälleliga fordelningsspelet skulle gå mellan dem som innehade och dem

som icke innehade lönande kapital (aktier) För dem som hade att vinna



anhängare till socialdemokratin var det antagligen lättare att argumentera

och agitera på grundval aven suddig bild av motståndaren- storaktieägarna 

än att göra det på grundval aven mer tydlig sådan. Någonstans i dimman

fanns fienden, opålitlig och svårgripbar, men då fanns ändå ombudsmännen

där som ett slags vägvisare - som inte i onödan sökte kontakt med honom.

Därmed kommer vi över till en tredje poäng som våra observerande

ideologer kunde ha gjort beträffande aktieägandets utveckling, nämligen att

det finns ett samhand mellan den kompetens som finns hos var och en som är

anställd i en organisation, organisationens utseende och den kompetens som

finns hos akneägarna. Sambandet - eller sambanden - går i båda riktningar

na: kompetenser av olika slag söker organisation och ägare, och vice versa.

Hur dessa samband mer exakt ser ut vet vi tyvärr inte så mycket om ännu,

bl.a. just därför att arbetarrörelsens visioner i så hög grad blickat förbi de

"sittande" storägarna. Men vi kan ana mängder av väsentliga samband: det

är bekant att företagsägare kan fråga företagsledningen om de anställda gör

sitt bästa, men mindre vanhgt att de anställda frågar företagsledningen om

ägarna gör xitt bästa! Den SIstnämnda frågan är på intet vis mindre naturlig

eller berättigad än den föna. Men för att kunna ställa den - och bedöma

svaret - med skärpa krävs rimligtvis vissa insikter i vad en (stor jakticägare

kan och bör göra i ett företag under olika förutsättningar. Och vad skulle

behövas för att de anställda skulle kunna känna sig motiverade att arbeta

fram underlag för och framställa liknande frågor och krav')

Rent principiellt borde vi begära att den förväntade ökade intäkten av ett

sådant agerande till följd av föreslagna och genomförda förändringar bland

ägarna - översteg den förväntade kostnaden (transaktions-). Men den

principen är av mindre intresse i detta sammanhang där några praktiskt

användbara bestraffningar resp belöningar av ägarna svårligen kan tänkas.

Här handlar det mer om en attityd ibland de anställda, som jag tror

förutsätter en avsevärd sjalvk ånsla, Den självkänslan kan antagligen utveck

las snabbt när det blir klart för de anställda att det finns starka samband

mellan vad de själva vet och kan - via organisationen - och vad (stor jaktie

ägarna vet och kan. I inledningskapitlet har vi försökt att modellmässigt

åskådliggöra karaktären hos dessa samband i ett statiskt perspektiv. Här 

efter vår historiska genomgång av storaktieägande och industriell omvand

ling - känns det naturligt att också peka på den dynamiska aspekten, på hur

sambanden ser ut över tiden. I ett sådant perspektiv ligger det i varje

arbetande människas intresse att alla andra anställda, egenföretagare och

aktieägare finner de former för sina gemensamma. konkurrerande ansträng

ningar som ger största möjliga totala resurstillväxt. Det förutsätter ideliga

anpassningsrörelser , kompetensutvidgningar och omorganisationer av dc

andra. Men det förutsätter i sin tur likartade insatser av mig själv

Det är en av det ekonomiska samordningssystemets viktigaste uppgifter att

bilda incitament för sådan dynamisk anpassning och kompetensutvidgning. I
det sammanhanget är det naturligtvis av största betydelse hur varje

arbetande människa upp/atlar sin roll i produktionen/företaget. sin nuvaran

de kompetens och dess värde. samt möjligheterna till vidareutveckling av

denna (tidshorisonten )."7 A Ila arbetande människor är faktiskt "kapitalis

ter" i den meningen att de år bärare av ett yrkeskompetenskapital (kunskap

skapital. "human capital") vars värde i princip består av deras framtida
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intjäningsforrnåga. ss "Aktiekapitalister" utgör i detta avseende inget undan
tag: också de representerar ett kompetenskapital. som transformeras in i
företaget via signal- och monitorfunktionen (stämma och styrelse),

Fragan är om inte ett sådant kapitalbegrepp är mycket intressantare för en
samhällsbyggare med inriktning på både produktionsökning och inkomst
och förmögenhetsutjämning än det klassiska, som ju egentligen är knutet till
den mindre del av kapitalmarknaden som kallas aktiemarknaden: och på
denna är det väl strängt taget storaktieägarna som ensamma bär den klassiska
finanskapitalistrollen. Men den traditionella organiseringen av den politiska
partsstrukturen längs vattendelaren arbete/kapital (aktie-, "tinan-,") var helt
intakt också i början av 1950-talet, låt vara mer på programnivå än i
verkligheten (i form av önskad eller verkställd sociali-cring av produkttons
medlen (företag, aktier l). Det marxistiska schemat var det som alltfort
representerade de lägsta transaktionskostnaderna när det gällde att bygga
upp och hålla samman en "förändringscftcrfragande" politisk vänster. Vad
skulle kunna komplettera -- eller rentav ersätta och förnya ~ detta schema
som huvudinspiratör?

Med detta avslutas vår historiska genomgång av storaktieägandet i svenskt
näringsliv 1850-1950, Våra huvudslutsatser ~ framburna till våra "observatö
rer" från början av 1950-talet - är att också storägarna är viktiga kornpetens
bärare, att det finns samband mellan ägarkompetenserna och kompetenser
na bland dc anställda inuti företaget och att de sambanden kanske kan bilda
utgångspunkt för en framtida politisk planering för både utjämning och
produk rionstillväxt. Denna nya utgångspunkt är på intet vis avsedd att mildra
eller fördunkla den intressekonflikt som finns i vårt samhälle mellan "dem
som har" och "dem som inte har", Den vill endastförflytta konfliktdimcnsio
nen till att också gälla kompetensaspekterna på människors positioner i
företag och arbetsliv från att enbart gälla striden mellan "arbete och kapital",
Låt oss nu undersöka vilka bidrag 1950-talct i övrigt gav till denna
förflytini ngsprocess ,

4,3,6,2 Den rehnska modellen och ägorfrågan

Ett viktigt begrepp genom denna framställning är vad vi kallar "förändrings
efterfrågan", Fastän vagt kan det begreppet ge kontur åt flera väsentliga
aspekter på de samhällsförändringar vi önskar skildra och förklara, För det
första tänker vi oss att det är klargörande att tala 0111 alla de önskemål om
sociala reformer mm som utgår företrädesvis från arbetarrörelsens folk i

förhållande till den verklighet som (hur subjektivt den än uppfattas av alla
inblandade) faktiskt gäller: det är den eftersträvade [oråndringcn som är
intressant, därför att det är den som bestämmer vilken anpassning som måste
ske bland dem som pil olika sätt påverkas av förändringen, Genom att på
detta sätt försöka skilja ut "efterfrågan på förändring" f'ar vi också anledning
att se närmare P,] tidsaspekten: utifrån vilka tidsperspektiv är det alltså
möjligt att formulera förändringsanspråk som kan uppfattas som uppnåeliga,
gemensamma intressen för ett stort antal människor'!



Svaret på den frågan för oss över till en andra aspekt på "förändringsefter

frågan". nämligen hur den förändras som ett resultat av gjorda erfarenheter,

vunna insikter och nya kunskaper (allmänt och yrkesmässigr ). Vad man vill

ha -- och hur - beror på vad man har - och hur man menar sig ha fått det; det är

den svårgripbara. men viktiga process varigenom förväntningar bildas. Tag

Lex. "storägarfrågan". Utvecklingen mellan 1920 och 1950 hade visat att just

storaktieägarna svårligen kunde göras huvudansvariga för det motstånd som

arbetarrörelsens människor rönt i sin politiska och fackliga strävan efter lägre

arbetslöshet. högre reallene r och trygghetsreformer av olika slag. Tvärtemot

alla deras förutsägelser hade den decentraliserade, privatkapitalistiska

marknadsekonomin - låt vara med hjälp av viss offentlig politik - ridit ut

samordningsproblemen i flera krislägen. Marknadsekonomin var inte i sig

oförenlig med en hög och jämn sysselsättningsnivå - det måste ha varit en

insikt av grundläggande betydelse när "förändringsefterfrågan" inom arbe

tarrörelsen (inkl delar av tjänstemannarörelsen ) skulle bestämmas inför

1950-talel. Det decentraliserade samordningssystemet ("marknadsekono

min") hade rimligtvis en prestige i växande. Socialiserings- och centralise

ringsföreställningarna hade förlorat mark. Förväntningarna inom dessa

grupper beträffande marknadsekonomins förmåga att åstadkomma både

sysselsättning och standardförbättringar var naturligt nog mycket större 1950

än 1920

Allt tydde också på att fackföreningsrörelsen planerade för en framtid, där
samordningsbesluten i ekonomin väsentligen skulle komma att fattas på

marknader -- vare sig det gällde varor, krediter eller arbetskraft. I LO
betänkandet "Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen" presen

terades 1951 en ny - fastän länge diskuterad - strategi för utveckling av de

kollektivanställdas välfärd. Strategin gick ut på att arbetarna i ett visst

företag med arbetsuppgiften Z inte skulle få lov att konkurrera om

arbetstillfällen och sysselsättning med de arbetare i ett annat företag. som

också skötte arbetsuppgiften Z, genom att acceptera lägre lön för samma

jobb S Y I den mån lönebildningen på arbetsmarknaden tenderade att leda till

olika ersättningar för en och samma arbetsuppgift skulle fackföreningsrörel

sen verka för att sådana skillnader eliminerades genom avtal. Skillnader i
lönsamhet eller lönebetalningsförmåga mellan olika företag i en bransch

borde inte få slå igenom i lönen för ett och samma jobb. Det var stommen i

den sk solidariska lönepolitiken, som naturligtvis samtidigt var något aven

förutsättning för att många lokala fackklubbar och -avdelningar skulle kunna

samverka på förbundsnivå.

En kompletterande aspekt på lönepolitiken gällde en eventuell samverkan
mellan förbunden i en central huvudorganisation. För varje enskilt förbund

borde det vara intressant att pröva om en kartellisering av arbetsutbudet

tillsammans med övriga förbund kunde ge ett bättre förhandlingsresultat än
separata förbundsförhandlingar: med "bättre" skulle då förstås både den

absoluta förändringen i förbundslönenivån och samma förändring betraktad

i förhållande till löneutvecklingen i andra förbund. Det är svårt att föreställa

sig att fackförbund med relativt låga lönelägen skulle vilja medverka i en

sådan central kartell om höglöneförbunden inom denna inte tog hänsyn till

sitt speciella utgångsläge och modererade sina löneanspråk jämfört med de

förras. Sa kan vi tolka också den andra komponenten i den solidariska
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lönepolitiken - en strävan efter allnian liillelll}iillln/ng"" - som en fullständigt

naturlig konsekvens av den grundläggande intresseorganisatoriska sanning
en att antal ger styrka.

Går vi tillbaka till den anställdes individuella nyttofunktion så finns bakom
denna en önskan att maximera lönen (under vissa bivillkor) samt en
förhoppning att denna maximering kan ge ett bättre nettolöneresultat om
förhandlingsverksamheten institutionaliseras genom en lokal fackklubb
(-förening), ett förbund och därtill en centralorganisation. De transaktions
kostnader som de fackliga organen drar tankes bli mer {in kompenserade av
det bättre löneutfallet. För att detta skall bli det största möjliga har de

fackliga funktionärerna i sin tur anledning att söka maximera antalet
"arbetsutbjudare" (medlemmar) i sin organixation. Olika lönepolitiska
principer skulle därvid ge helt olika medlems utveckling. Det skulle visa sig
att den s k solidariska lönepolitiken. som introducerades pil 19."O-talet, hade
utomordentliga egenskaper i detta avseende. Den var enkel och begriplig och
organisatoriskt effektiv antagligen ocksa därför att dess grundprinciper
uppfattades som rimliga och rättvisa. '!\

Vi antar, att den "förändringseftcrfragun" som tog sig uttryck i den sk
solidariska lönepolitiken från början verkligen gällde en "efterfrågan" på
högre löner vid given, full sysselsättning och g/ma yrkeskompetenser bland
de anställda. Men denna fackliga lönepolitik skulle fa verkningar på en rad
olika områden utöver det rent lönemässiga, verkningar som i hög grad

förutsetts och diskuterats i "Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsätt
ningen" .

Först kan vi emellertid konstatera att den sk solidariska lönepolitiken
förutsatte en centralisering av löncavtalsförhandlinuarua p<1 LO-SAF-nivå;
det förutsatte i sin tur att förbunden fick lämna ifrån sig vissa lönepolitiska
"rättigheter" - nämligen att hantera de lönepolitiska strid-rncdlcn> till LO,
rättigheter som de lokala arbetsplatsföreningarna tidigare lämnat ifrån sig till
sina respektive förbund.

Fackföreningsmedlemmarnas förhoppning var naturligtvis att denna väldi
ga arbetsutbudskartell skulle kunna pressa arbetsgivarna till största möjliga
medgivanden - och löneökningar. Men det som inte alltid var uppenbart för
den enskilde fackföreningsmedlemmen blev nu desto tydligare i denna
förhandling på makronivå: I) största möjlig« nominella löneökning var inte
alltid den bästa möjliga for den "genomsnittliga" LO-medlemmen på grund
av risken för åtföljande inflation.") den solidariska lönepolitiken skulle
ofrånkomligen leda till svsselsiutningsproblcm i företag med dålig lönebetal

ningstörrnåga - det var också. fast med andra. mer långsiktiga utg{mgspunk
ter en uttalad avsikt med denna lönepolitik.

LO-betänkandet hade ett helt program i beredskap: " ... makt för en
central påverkan på förbundens lönepolitik maste vara att fä löneutveckling
en att pä längre sikt ove n-nsst.imrna med produk tivitct-urvccklingcn. sedan
man at löntagarna tryggat ökad andel av nationalinkom-ten utan att förs.imra

penningvärdet. Sammanfattningsvis konstateras. att uppr.itrhall.mdct av full
sysselsättning utgör en förutsättning för att fackföreningsriirl'lsen skall
kunna genomdriva största möjliga lönestegring. att samtidigt upprätthallan

det av laga vinstmarginaler .ir en förutS:ittning för att lonchöjninustakten ej

skall bli sil stor att en stiindig pnsstegring framkallas. alt genomförandet av



denna fiirut,llttnlng maste vara -amhällct« sak och innebära att fullsysselsätt

ningcn'likr<l' genom lokalt insattu arbctxanskuffniugs- och omflyttningsåt
giirder under s.uutidiut upprånhällande av ett allmänt köpkraftsläge , som

Jllcdgcr samhällsekonomisk balan-, utan inflationstrvck och restriktiva detalj
reglering<lr och att ytterligare en förutsåttning för erforderlig stabilitet i
löneutvecklingen .ir att den fackliga verksamheten åtminstone i vi" grad
'<lIll< nduas efter norrne n: solidarisk lönepolitik under hänsynvtagandc till
olika arbeten, svårighetsgrad." [LO, IlJ51. , 155]

Förslaget innebar väsentliga avvikelser från den rena marknadslösningen
av arbetsmarknadens samordningsproblem. "I stället för att omallokera
arbetskraft genom löften Dill högre löner borde, enligt Meidner och Rchn ,
arbetskraften "pressas ut" ur de svagaste sektorerna och företagen, genom
driftsinskrunkningar och konkurser, och hjälpas över till expanderande
sektorer och företag genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Rehn menade
att en politik av detta slag inte endast skulle överbrygga konflikten mellan full
sysselsättning och stabilt penningvärde. Den skulle också påskynda struktur
omvandlingen och därför vara förmanlig för den ekonomiska tillväxten. Den
Rehn-Merdnerska modellen var i hög grad en "utslagnings- ". strukturom
vandlings- och tillväxtfr.irnjande modell.

Rehn förordade alltså ett system där fackföreningarna följer en solidarisk
lönepolitik och där staten betalar (kompenserar och underlättar) arbetskraf
ten för att flytta. Betalningen till arbetslösa som flyttas får en dubbel funktion
i detta system: dels stimulera, själva flyttningen, dels kompenseras de
flyttande för de välfärdsförluster som de drabbas av när de i den samlade
ekonomins intresse möjliggör en strukturomvandling" [Lind beck, 1975, s
53].

Med den rehnska modellen stvrde LO-grupperna in på en väg som innebar
att förändringsefterfrågan gällde snabbast möjliga reallöneutveckling vid ett
minimum av arbetslöshet; decemberkompromissen från 1906 vad gällde
inflytandefördelningen i företaget låg fast. Den typiske LO-klubbmedlem
mens anställningskontrakt fick några osynliga, men betydelsefulla tillägg: i
utbyte mot en förväntad större löneökning - tack vare möjligheterna till
centrala förhandlingar genom LO - fick några, men inte alla, LO-medlem
mar acceptera en större risk (än vid "icke-solidarisk" lönepolitik) att bli
arbetslösa; genom offentligt anordnad omskolning skulle dock denna risk
snart nog omvandlas I ny, bättre betald anställning - vad kunde finnas att
invända mot en sådan politik'!

Till det politiska systemet, främst socialdemokratin, "ställde LO frågan",
om inte en majoritet av medborgarna kunde tänka sig att medverka i
finansieringen av de nödvändiga offentliga arbetsmarknadspolitiska insatser
na (omskolning etc). för full sysselsättning om alla LO-organiserade i sin tur
genom omflyttning etc sa långt möjligt anpassade sig till den efterfrågan på
varor och tjänster som framkom på marknaden. Också de många LO
medlemmarna hade naturligtvis sin roll som konsument att tänka på vid
valurnan. Och för flertalet övriga väljare kan denna nya "arbctsmarknadspo
Ittiska kornprornis-," knappast ha framstillt som särskilt hotfull. Någon
obstruktion av folkhemsbygget genom nya anspråk på löntagarint1ytande i
företagen var det ju inte alls fråga Olll.

Vad var det egentligen som hade hänt') Genom sina organisatoriska
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strategival - industriförbundsprincipen och den solidariska lönepolitiken 
hade de kollektivanställda i början av 1950-talet byggt upp en organisation
(LO) som blivit så stor i det svenska sarnhället'". att dess medlemmars
preferenser och önskemål ofrånkomligen också tog vägen in i den politiska
processen. I sin strävan att tillgodose sina medlemmars intressen "yrkade"
LO på en offentlig ekonomisk politik för full sysselsättning. Om detta
fackliga mål kunde göras också till ett allmänpolitiskt mål framstod det som
fullt rimligt att de arbetsmarknadspolitiska insatser, som kunde komma att
aktualiseras, finansierades med offentliga medel.

Ar 1906 hade facklig organisering som sådan fått acceptans av arbetsgivar
na, 19311 byggdes acceptansen ut ännu ett steg och nu i början av 1950·talet
sökte LO acceptans hos de politiska purtierna för ett fackligt mål som. om det
godtogs, rimligtvis måste få en rad svåröverblickade konsekvenser. Så här i
efterhand framstår det därför som fullt förståligt att några frågllr om
löntagarinflytande i företagen inte väcktes vid denna tid. Osäkerheten kring
de ekonomiska, sociala och politiska konsekvenserna av de nya signalerna
var stor nog ändå.

Den rehnska modellen skulle få en väldig genomslagskraft i den svenska
stabiliseringspolitiken. Även om de politiska partierna hade olika uppfatt
ningar om behovet av restriktivitet i den ekonomiska politiken så acceptera
des full-sysselsättnings-målet och ideerria om en aktiv arbetsmarknadspolitik
långt in i borgerligheten. Fr.o.rn. 195R års lågkonjunktur har de nya
metoderna kommit till användning. "Tonvikten har legat på olika metoder
att öka arbetskraftens rörlighet, men också på selekuva metoder att skapa
nya arbeten. Bland de rörlighetsstimulerande åtgärderna märks framför allt
utvidgningen av arbetsförmedlingarnas verksamhet. flyttningsbidrag. om
skolningskurser och bidrag till sådan omskolning.

Mellan 1956 och 1971 ökade AMS-utgifterna från 125 till ca 2 000 milj kr i
löpande priser. 1971 uppgick AMS-utgifterna till ungefär 1 procent av BNP
jämfört med 0,2 procent 1956" [Lindbeck , a.a., s 117]. Bakom dessa siffror
döljer sig naturligtvis den accelererade strukturomvandling inom näringsli
vet, som ägde rum under 196()-talet (och som vi are rkornmcr till).

Vad hade då den rehnska modellen med agarfrågan att göra" I ett tidigare
avsnitt, 4.1.5, har vi kort introducerat "aktictorvärvsmcrodcn" som en
metod bland andra. varigenom fackföreningsmedlemmarna hade möjlighet
att tillgodose sina intressen. Vi föreställer oss att användningen av varje ny
medlemskrona som "investeras" i facklig verksamhet av varje medlem
öppet prövas utifrån alla tänkbara möjligheter. när det gäller att tillgodose
olika önskemål- om tryggad sysselsättning. om god löneutveckling och goda
förkovringsmöjligheter . om god arbetsmiljö och om ett inflytande på
arbetsplatsen för egen och andras del. Den traditionella vägen har naturligt
vis varit att "investera" medlemskronorna i förhandlingsverksamhet (och
rättsskydd) på lokal nivå och förbundsnivå osv samt i strejkfonder - allt för
att öka de kollektivanställdas styrka i förhandling och eventuell konflikt.
Den vägen gäller alltså främst löneutveckling och sysselsättning, men den
kan i princip gälla vilken välfärdshöjande aspekt som helst på arbetet som
man är beredd att ta konflikt för. Likväl tänker vi oss att det kan föreligga
situationer där fackföreningsmedlemmens transaktionskostnader för att
tillgodose ett önskemål kan bli mindre om nästa "medlernskrona" investeras



i aktier i t.ex. det egna företaget än om denna krona bidrar till att ytterligare

späda på redan tillfredsställande strejkfonder. Hur sådana situationer skulle

kunna se ut återkommer vi till. Här vill vi endast än en gång understryka att

den "förändringsefterfrågan ,. som utgår från fackföreningsmedlemmarna

hela tiden ändrar karaktär dels på grundval av gjorda erfarenheter och

uppnådda positioner, dels utifrån pågående och förutsedda ornvärldsförånd
ringar.

Den rehnska modellen andades stor tillförsikt vad gällde fackförenings

medlemmarnas möjligheter att få sina intressen tillgodosedda i en utlands

beroende, snabbt föränderlig, kapitalistisk marknadsekonomi som den

svenska - med starka centralorganisationer (och en arbetarregering). Några

kompletterande alternativ för att tillgodose fackliga medlemsintressen

genom aktieägande diskuterades icke vid denna tid. Mot detta talade också

den rehnska modellens rörlighetsstimulerande inslag. Det långa avståndet

mellan fackföreningen och ägarna, mellan arbetsmarknaden och kapital

marknaden snarast befästes med den rehnsk a modellen.

4.3.6.3 Den ekonomiska politiken och agarjrågan.

Redan i inledningen till detta avsnitt konstaterade vi att ägarfrågan - vare sig

"storägarfrågan " eller "personalägarfr ågan" - inte heller under 1950-talet

kom att spela någon självständig roll i den "förändringsefterfrågan" som

formulerades inom arbetarrörelsen'". Men liksom för tidigare årtionden vill

vi ändå kortfattat beskriva de inslag i den ekonomiska politiken som kan ha

haft någon _. om än indirekt - betydelse för agarfrågans vidare öden.

Stabiliseringspolitiken har redan något berörts. Förutsättningarna för
denna förändrades avsevärt under 1950-talet genom att utrikeshandeln

liberaliserades och andra administrativa regleringar bringades att upphöra.

Samtidigt skärptes det fullsysselsättningsmål som den nu mer generella

ekonomiska politiken hade att arbeta mot. Ligger man därtill målen stabila

priser och balans i utrikes betalningar blir det lätt att förstå både att

stabiliseringspolitiken tog stor plats i den ekonomiska debatten och att

politikerna småningom fick behov av nya mer selektiva medel för att nå alla

sina mål: ett sådant medel var alltså arbetsmarkuadspolitikcn.

Det är svårt att peka på något särskilt inslag i stabiliseringspolitiken av
betydelse för agarfrågan. År 1955 höjdes företagens vinsts katt och skärptes
avskrivningsreglerna i den dåvarande högkonjunkturen. Men det fick

knappast några konsekvenser för aktieägandet. och några år senare sänktes

vinstskatten när recessionen kom.

Även om vi nyss förlagt fullsysselsättningsmålet till stabiliseringspolitikens

domäner finns det goda skäl att tilldela detta mål även en [or delningspolitisk

dimension. "En hög sysselsättningsgrad förbättrade givetvis arbetarnas

ekonomiska ställning. Politiken för full sysselsättning hade också avgörande

indirekta effekter genom att den förbättrade löntagarnas maktposition på

arbetsmarknaden och på arbetsplatserna. Fastän det saknades former för

företagsdemokrati, förbättrade den höga sysselsättningen arbetarnas makt

resurser. så att de i viss utsträckning kunde påverka företagsledningens
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beslutsfattande. Den höga sysselsättningen förskonade många arbetare från

förnedrande erfarenheter och fick arbetslöshetshotet att avlägsna sig"

[Korpi, a.a.. s 351-2]. - Den fördelningspolitiska aspekten på den fulla

sysselsättningen underströks av att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
finansierades med allmänna medel.

"Till den fulla sysselsiittningen kom den ilkacie sociala tryggheten genom

fortsatta reformer. Allmän och obligatorisk sjllkförs<lkring infördes 1956 och

allmän tilläggspensionering 196(). Tre veckors seme,tl'l' lagfästes 1951 och

fyra veckors 1963. Skolan reformerades 1l)50; gnmciskolan utbyggdes från
sju- tillnioarig. En successiv ftirh,ittnng av studiehjälpen har genomförts ...

Resultatet av detta reformarbete har blivit att en hög grad av social

trygghet har uppnåtts. Man är försilkrad för huvuddelen av inkomstbortfall

upp till vissa tak - vid sjukdom, arbetslöshet och arbetsoförmåga på grund av

ålder. Man har en viss kompensation för de direkta kostnaderna för

barnuppfostran, en fri utbildning för barnen och en starkt subventionerad

högre utbildning för ungdomarna. Man har genom arbetsmarknadspolitiken

vissa garantier till ett nytt arbete i händelse av arbetslöshet. Man har fri

sjukhusvård och subventionerade läkarkostnader och läkemedel vid öppen

sjukvård. Som ett komplement till de sociala försäkringarna fungerar en

socialhjälp, som ger viss minimitrygghet , då försäkringarna ej gäller"

[Samuelsson, 1968, s 277].

Av fördelningspolitiska skäl har socialdemokraterna valt att finansiera

huvuddelen av dessa socialförsäkringar via skatter och kraftiga subventioner

- "i varje fall fram till genomförandet av ATP 1960 som helt betalas med

arbetsgivaravgifter" [ibid, s 27H]. Det har lett till en väldig ökning i

efterfrågan på dessa tjänster. Lägger vi därtill efterfrågan på övriga områden

- "en från början av femtiotalet hastigt växande biltäthet - den största i

Europa- en snabb utveckling pä en rad stora konsumtionskapitalvaror.

höjda krav på bostads utrym me och bostadsutrustning. en våldsam expansion

på utbildningens ornrude" [ibid] - så blir det lätt att förstå stat-minister
Erlanders tal 1956 om de "otåliga förväntningarnas missnöje". Förändrings
efterfrågan gällde under 1950-talet mer av både privat och offentlig

konsumtion. Det förutsatte att regeringen "levererade" högre inkomster

genom ekonomisk tillväxt. Och det stimulerade inte arbetarrörelsens ledare

till några nya reforminitiativ beträffande aktieägandet ute i företagen. Om de

hade trott att en aktualisering av ägarfragan hade underlättat "leveranserna"

hade väl kravet på leveranser ocksa kunnat aktualisera agarfragan. Proble

met var bara att det fortfarande inte fanns några ideer om hur agarrollen

skulle kunna utvecklas och förbättras.

Ylen en fördelningspolitisk stridsfruga under 1950-tal<:t kunde ändå sättas i
samband med agarfrågan. särskilt "srorågarfragan". nämligen den som

utlöstes av det socialdemokratiska förslaget om allmän tilläggspensionering

(ATP).

Socialdemokraterna och LO argumenterade för att pensionerna skulle
finansieras genom ett s.k. [ordelningssvsteni, "där dc aktiva generationerna

betalar varje år för de utgående pensionerna"; de kollektiva fonder som

skulle bildas av obligatoriska pensionsavgifter skulle alltsä lille bestämma de

utgående pensionernas storlek, men väl hjälpa till att upprätthålla en allmänt
hög och tillväxtfrämjande kapitalbildning och limma bidrag till pensionsutbe-



talningarna. Mot detta stod det borgerliga huvudförslaget om ett s.k.

premiereservsystem, baserat på frivilliga avgifter, där utgående pensioners

storlek i huvudsak skulle stå i proportion till storleken på inbetalade avgifter.

Vid sidan om de ideologiska principerna, som talade för ett obligatorium
("solidaritet" och "kollektivism"), skymtade på den socialistiska sidan även

föreställningen om att de stora kollektiva fonder som skulle bildas på lång

sikt kunde bli ett stöd i utvecklingen mot den "ekonomiska demokratin"

(genom kollektivt aktieägande). Men till någon ren debatt i agarfrågan
utvecklades aldrig striden om ATp94

I så måtto kan den socialdemokratiska fördelningspolitiken under 1950
talet sägas ha lett bort ifrån intlytandereformer i företagen. att den

etablerade en väldig överefterfrågan på en rad offentliga tjänster. Och den

växande privata konsumtionsefterfrågan kunde man visserligen nödtorftigt

motverka genom höjda indirekta skatter när stabiliseringspolitiken motive

rade det, men inte utan politiska risker.

Återstår allokeringspolitiken. Här skedde dels en avreglering - redan
omnämnd - som återförde den svenska ekonomin i riktning mot marknadse

konomin, dels en utökning av den centrala samordningen av arbetsmark

nadspolitiken samt av viss produktion inom Lex. utbildning och sjukvård.

Det är självklart att den breddade rekryteringen till läroverken, gymnasierna

och den högre utbildningen under 1950-talet skulle komma att påverka

förutsättningarna för strukturomvandlingen och inkomstfördelningens vida
re utveckling i vårt land. Men det skulle dröja ännu en tid innan verkningarna

härav klart kunde avläsas. Vi återkommer till dem, när vi nu övergår till att

beskriva vad som hände av betydelse för "ägarfrågan" under nästa årtionde,

1960-talet.

4.3.7 1960-talet - strukturomvandlingen, "dc femton
familjerna" och agarfrågan. ~

Principerna i LO:s stabiliseringspolitiska efterkrigsprogram - offentlig eko

nomisk politik för marknadsekonomisk balans, solidarisk lönepolitik kombi

nerad med centrala förhandlingar och en aktiv, offentlig arbetsmarknadspo

litik - framlades visserligen redan 1951 i 'Fackföreningsrörelsen och den fulla
sysselsättningen'. Men det tog sin tid innan de nya ideerria fick ordentligt

genomslag i i den ekonomiska politiken - och därmed också kunde bli

bedömda. Vi kan betrakta 1960-talet med sin snabba strukturomvandling

inom näringslivet som en första sådan prövoperiod, som, skulle det visa sig,

gav mängder av stoff till omvärdering och kompletteringar av den förda

politiken. I några av dem ser vi också fröet till en ideutveckling som - utifrån
vårt perspektiv - för vidare mot både "pcrsonalägarfrågari' och "storägar

frågan"; vi syftar naturligtvis de återkommande på tankarna på sk bransch
fonder under hela 1960-talet.

Men redan i början av j 960-talet placerade sig "storägarfrågan.. på den
politiska kartan i ett helt annat sammanhang. En person - icke någon
organisation eller något parti - hade utforskat ett antal storaktieägares
faktiska ägarintressen och funnit att ägarkoncentrationen på (fysiska)
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personer var mycket kraftigare än de flesta trott. Det var, som redan nämnts,

den kommunistiske riksdagsmannen C-H Hermansson som författade rap

porten och blev fadder till det numera välbekanta begreppet "de femton

familjerna", som länge fått symbolisera aktieägarkoncentrationen i svenskt

näringsliv.
Vi inleder detta avsnitt med att kommentera Hermanssons resultat och

resultaten av den vidare undersökning av ägandeförhållandena som gjordes
senare under 1960-talet inom den sk koncentrationsutredningen. Därefter

återkommer vi till diskussionen om erfarenheterna av 1960-talets struktur

omvandling och arbetsmarknad.

4.3.7.1 "De femton familjerna ", effektiviteten och demokratin

I vårt inledningskapitel har vi visat att det inte är någon tillfällighet att
aktiebolaget visat sig vara en slagkraftig företagsform i en värld med

osäkerhet om framtiden. Också i ett tänkt samhälle, där alla har samma

inkomstförmåga (och förmögenhet). kan man visa att den uppsättning av
kontrakt mellan olika parter som är typisk för denna företagsform kan
hantera. reducera och omfördela risk på ett effektivt sätt.

I verkligheten föreligger inte denna situation vad gäller inkomstjämlikhet

bland företagets olika medagerande. De som uppträder i rollen som

aktieägare i typföretaget har större inkomster och förmögenheter än de

anställda." En del har mycket stora inkomster och förmögenheter och kan

därigenom spela dominerande roller som aktieägare i ett eller flera företag.

Frågan är nu om denna situation gör aktiebolagets effektivitetsegenskaper
mindre intressanta för de anställda jämfört med en situation med mindre

koncentrerat aktieägande. Kan en storägare blockera de anställdas intressen
på något särskilt sätt') Även om den ekonomiska teorin snarast påstår

motsatsen vad gäller det enskilda [oretaget'", så kan vi föreställa oss
situationer, där en storaktieägare kan utnyttja sin ställning gentemot det

politiska systemet.
I kapitel 2 har vi hävdat att det är här kärnan finns i det omvittnade

problemet med aktieägarkoncentration: storaktieägarna konkurrerar inte på
lika villkor med övriga medborgare i den politiska demokrati som föreskriver

en röst - varken mer eller mindre - åt varje medborgare. - I kapitel 3 har vi

bl.a. redovisat de största ägargrupperna per 1963: det är koncentrationsut
redningens material, som för Hermanssons resultat några år framåt i tiden; vi

reproducerar därför inte dessa. - I detta kapitel har vi dels uttryckt vår
förvåning över det ringa intresse som visats "de kapitalistiska herrarnas" sätt

att tänka och verka från både arbetarrörelsens och den akademiska
forskningens sida, dels försökt att (med hjälp utifrån) i en historisk expose ge

litet innehåll åt begreppet ägarkompetens.

Hennanssons studie har en helt annan uppläggning än vår. Här kartläggs
karteller och monopol med stor noggrannhet och storfinansens intrikata

kontaktnät läggs ut till beskådande. Det är ett imponerande detektivarbete,

som för tanken till ett slags brottskatalog. Men man saknar analyserna;

varför bildas karteller och varför förhindras de inte. hur uppstår "storfinans"



och hur dör den'! (var genomgång i avsnitt 4.3.6.1 ovan visade klart att så

också sker) och sist men inte minst - hur utövar storfinansen sin makt i
företaget, i intresseorganisationerna och i politiken? På dessa punkter blir

författaren svaren skyldig i sin teori lösa framställning. Men det är kanske
mycket begärt att en person som politiskt önskar tippa hela systemet över

ända. skall orka med förklaringar på marknadsekonomins grund - till ledning
för reformistiska motåtgärder.

Så mycket mer hoppades de växande, jämlikhetsintresserade grupperna
på den efterföljande statliga koncentrationsutredningen som enligt sina
direktiv bl.a. skulle "kartlägga förmögenhetsfördelningen samt ägande- och
mtlytandeförhållanden inom det privata näringslivet" [SOU, 1961\:7, s 3].
Utredningsuppdraget avsåg "både makten över företagen och företagens
makt över marknader" [ibid, s 11].

Utredningen, som blev en ren expertutredning, dominerad av nationale
konomer (Guy Arvidsson , ordf), tog fasta på kartläggningsuppgrften. I

rapporten V Ägande och intlytande i det privata näringslivet [1968, s 11] tog
man omedelbart avstånd från maktanalysens möjligheter: "Redan inled
ningsvis bör mycket kraftigt understrykas de starkt begränsade möjligheter

na att dra i någon mening objektiva slutsatser om hur stort faktiskt inflytande
vissa personer har i förhållande till andra, om skillnader i inflytandets
fördelning inom olika företag, om förskjutningar i intlytandets fördelning
osv.. Inflytande eller makt kan inte kvantifieras. Det finns heller ingen
generell och allmänt accepterad teori rörande intlytande och makt, S0111 kan
bilda utgångspunkt för en analys av de faktiska förhållandena"?".

Utredningen (här närmast rapport V) blev därför en besvikelse för dem
som önskade sig ett underlag för politiska ingripanden mot ägarkoncentratio
nen och storaktieägarna. Icke desto mindre fick vi genom denna utredning
mycken ny värdefull kunskap om ägarförhållandena, stämmans roll mm

särskilt i de stora företagen. Hermanssons observationer bekräftades,
samtidigt som de kompletterades och kvalificerades av nya perspektiv. Men
visst saknar man ett historiskt djup, en strävan att förklara och förstå
ägarkompetensens framväxt och förändring och kopplingar till organisa
tioristeorin. arbetsmarknaden (via arbetsgivarrollen) och den politiska
demokratins problem. Det faller dock tillbaka på beställarna, den socialde
mokratiska regeringen, som uppenbarligen icke trodde på att det fanns en
bred förändringsefterfrågan på reformer riktade mot storföretagen och deras
stora ägare. Den koppling vi har gjort mellan "storägarfrågan" och den
politiska demokratin var knappast synlig för någon vid denna tid. Tvärtom
fanns åtminstone gentemot storföretagen inom industrin en i grunden positiv
inställning både inom LO och SAP: här fanns många, lättorganiserade
sympatisörer med god löneutveckling samlade på ett ställe, vilket gav
möjlighet till både överblick och kontakt för statsförvaltningens toppadmini
stratörer (låga transaktionskostnader över hela linjen). Det vore överraskan
de om inte denna positiva inställning till stora företag ("den mognande
kapitalismen") också smittade av sig något på attityden till storägarna.

Vad som nu än kan ha legat bakom inställningen inom arbetarrörelsen
under 196()-talet till storaktieägarna och ägarkoncentrationen så kan vi
konstatera att den inte förändrades på något sätt som tog sig uttryck i
praktiska reformer- motiverade utifrån demokratiönskemål av olika slag.
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Den "historiska kompromissen" med arbetsgivarna låg fast, och från

arbetarrörelsens sida sett gav händelseutvecklingen under 1960-talet inga

nya öppningar på detta område. De satsningar på en mer ambitiös
industripolitik som den socialdemokratiska regeringen gjorde i slutet av

decenniet kan möjligen ses som en föraning om senare mer radikala
reformtankar. Bakom dessa initiativ låg olika föreställningar om nya

möjligheter för staten som aktieägare och företagsurvecklare. Detta kan
kanske betraktas som ett slags inlägg i agarfrågan i stort, men har inget
uppenbart samband med vare sig "storägarfrågan" eller "personalägarfrå

gan" ..

4.3.7.2 Strukturomvandlingen och den anstiillde ~-från ett makro- till
ett mikroperspektiv.

Den offensiva inställning till industriell omvandling och strukturrationalise

ring som kom till uttryck i 'Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsätt

ningen' skulle få en än mer pregnant formulering i den expertrapport som
förelades 1961 års LO-kongress, 'Samordnad näringspolitik': "Det svenska

näringslivet måste vara med i främsta ledet, när det gäller att exploatera nya

områden inom tekniken både ifråga om metoder, material och färdiga

produkter om vi skall kunna trygga den fulla sysselsättningen och en fortsatt

snabb standardstegring. Detta fordrar att strukturen ständigt anpassas till
utvecklingen ... problemet blir att söka minska den anpassningströghet (kurs

R.E.), som är inneboende i varje ekonomiskt system, till ett minimum" [LO,

1961, s 43]

"Vidare räknar vi med betydande förändringar inom näringslivet, både
beträffande dess geografiska fördelning och ifråga om produktionens

inriktning och arbetsprocessernas utförande. Detta kommer att ställa nya

krav på arbetstagarna ifråga om yrkeskunskap och utbildning men innebär
också nya situationer, när det gäller möjligheterna att finna sysselsättning på
olika orter och inom skilda regioner av landet. Uppfyllandet av effektivitets
kravet fordrar därför en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det kommer på

arbetsmarknadspolitikens lott att genom positiva rörelsestimulerande åtgär
der göra den nödvändiga anpassningen lockande och lönsam för arbetstagar

na" [ibid, s 144].

En effektivare lokaliseringspolitik skulle därutöver medverka i strävan att
sammanföra arbetstagare och företag i "bästa möjliga" kombinationer. En
annan nyhet var önskan att aktivera kapitalförsörjningen till expansiva

företag genom nya "samarbetsorgan för strukturrationalisering" såsom

branschfonder , ATP-fonder [ibid, s 188 ff].

Stabiliseringspolitiken - och inom denna den aktiva arbetsmarknadspoliti
ken - blev också en framgång under 1960-talet när det gällde att hålla
arbetslösheten nere; år 1968, när den var som högst, var arbetslösheten 2,0
procent. Reallönerna steg också avsevärt. på basis aven årlig uppgång i

arbetsproduktiviteten under hela perioden med över 4 procent.

Men utvecklingen hade sina skuggsidor. Omvandlingstrycket på den
svenska ekonomin hade verkligen ökat under 1960-talet - alldeles oberoende



av den solidariska lönepolitiken och den aktiva arbetsmarknadspolitikens

verkningar i samma riktning. "Under 60-talets början ... hårdnade den

internationella konkurrensen och svensk industri fick delta i den internatio

nella arbetsfördelningen på allt hårdare villkor. Återuppbyggnadsarbetet i

de krigshärjade länderna hade slutförts. I stället framstod dessa länder med

sina moderna produktionsanläggningar som betydligt allvarligare konkur

renter än tidigare Det mest frapperande exemplet på detta är den japanska

offensiven på stal och varv.

Relativpriserna för stål- och varvsindustrin sjönk. Detsamma gäller för

gruvindustrin, vilket kan tillskrivas ett växande utbud från "nya" järnmalms

bryrande länder. Relativprisfallct för tekoindustrierna accentuerades. Även

för skogsindustrin Sjönk relativpriserna fram till 6O-taiets slut, då de åter

vände uppåt." [IU I, 1980. ~,310-311] Lindbeck pekar också på "stordriftsför
delar i 'processindustrierna' och inom jord- och skogsbruk" som en faktor

som kan ha bidragit till "utflyttningen av arbetskraft från de mindre

industrialiserade delarna av landet. huvudsakligen Norrland" [Lindbeck.

a.a., s 89-YO].

Under 196U-talets gång kommer allt fler negativa reaktioner på den sk

flyttlasspolitiken. Regionalpolitiken blir ett nytt stridsäpple, liksom storstä

dernas snabba tillväx]. "Det är omöjligt att värja sig för intrycket. att den

glättade bilden av omplaceringsmekanismen i samband med företagsned

läggningarna, av samhällsekonomiska och individuella överflvttningsmöns
ter, av 'framsteg' genom ornallokering av resurser från kontrakriva till

expansiva företag och näringar inte har sin motsvarighet i verkligheten",

skriver Meidner [cit fr an Ohmarr 1974, s 54-55] "1960-talets verklighet har

knappast varit sådan att löntagarna upplevt ökad valfrihet och ökad trygghet

på arbetsmarknaden. Strukturomvandlingen kom inte överraskande men

gick snabbare än väntat. Den ledde till ökade företagsnedläggningar och

ökade varsel om avskedanden (särskilt efter 1965), ökade regionala syssel

sättningsproblem, ökad utslagning på arbetsmarknaden", skriver Öhman

[ibid s 53-54]

Vad var det egentligen som hade hänt') Låt oss först understryka att vare

sig den solidariska lönepolitikens eller den aktiva arbetsmarknadspolitikens

specifika roll för den beskrivna utvecklingen under llJ6U-talet helt klarlagts.

Strukturornvandlingcns drivkrafter fanns ju i stor utsträckning i vår omvärld.

Man kan också fråga sig hur sysselsättning och reallöner skulle ha utvecklats

med ett annat stabiliseringsprogram - hur det nu skulle ha sett ut.

Låt oss sedan försöka placera in den solidariska lönepolitiken och den

aktiva arbetsmarknadspolitiken som kompletterande inslag i den typiska

LO-medlemmens (implicita) anställningskontrakt. Redan tidigare har vi

pekat på hur den i hög grad organisatoriskt motiverade solidariska lönepoliti

ken för denna medlem kan ges innebörden av dels en förväntad större

löneförhöjning, dels (och som "motprestation") en större risk att bli ställd

utan arbete; denna löneförhöjning härleds både ur den starkare förhand

lingsposition som en centralorganisation kan uppnå, dels ur den snabbare

allmänna produktivitetsstegring som den solidariska lönepolitiken tänkes

frambringa. Men eftersom den solidariska lönepolitiken aktivt motarbetar

skillnader i lön tör en och samma arbetsuppgift för sina medlemmar och i

övrigt syftar till att minska löneskillnader mellan olika arbeten finns det
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också en risk att den arbetslöse inte utan vidare finner möjligheter att flytta

till något nytt eller bättre avlönat jobb. Det är för att minska den risken som

den aktiva arbetsmarknadspolitiken byggts upp med arbetslöshetsförsak
ring, sysselsättningsskapande och rörlighctsstimulcrunde åtgärder, Finan

sieringen av kostnaderna sker skattevägen . Det betyder att den arbetslöse

förmånstagaren själv också är med och betalar sin bråkdel för systemet -när

han uppbär skattepliktiga inkomster. Men den stora motprestation han 

eller hon - får göra när medlen faller ut är att acceptera att gå arbetslös eller

ta ett beredskapsarbete, att omskola sig eller att flytta Det är en bytesaffär

som det alltid är inom ekonomin. Till anställningskontraktet har fogats en

"bcredskapsarbctsförsäkring". en "flyttningsförsäkring' och en

, .OmSKc) Ini ngs Iörsäkri ng" .

Denna vidareutvecklade rehnsk a modell har ett uttalat makroperspektiv.

Den betonar sysselsättningstryggheten snarare än anstil/lningstryggheten

Den handlar mer om individens ställning på arbetsmarknaden än i det

enskilda företaget. "Re hn finner det självklart att lönragarna bör L1 större

inflytande över produktionen. Men väsentligare är att löntagaren har

valfrihet på arbetsmarknaden. 'Frihet att flytta har mycket större betydelse

för honom än att kunna påverka driftsledningen på sin egen arbetsplats med

formellt demokratiska metoder.' Denna valfrihetens makt kommer att

stimulera företagsdemokratin och leda till ökad ekonomisk och social

jämlikhet, tror Rehn (1961)"[Öhman, aa , s 53].

Det ligger säkert mycket i föreställningen om ett slags behovshierarki i den

förändringsefterfrågan som arbetstagarna riktar mot arbetsmarknaden och

företagen: från vilken plattform skall den söka medinflytande i företaget,

som inte är säker på att ha ett arbete? Och visst har valfriheten pil

arbetsmarknaden ökat enormt genom den utbyggda arbetsmarknadspoli

tiken.

Men inte ens valfriheten har sitt egenvärde. Avgörande för bedömningen

av händelseutvecklingen pa den svenska arbetsmarknaden under 1960-1alet

måste istället vara hur arbetstagarna själva upplevt sin utökade valfrihet och

de överflyttningsvinster - och måhända övcrflynniugsförluster --den innebu

rit. Som vi redan nämnt tyder mycket på att det uppstod en rejäl besvikelse

mot slutet av årtiondet. Inte så att man sökte överge vare sig den solidariska

lönepolitiken eller den aktiva arbetsmarknadspolitiken - både J.O och

arbetsmarknadsverket fortsatte att växa. Men man började söka nya

kunskaper om individens anpassningsproblem inom företagen. Från makro
perspektivet sökte man sig tillbaka till ett mer mikrobetonat perspektiv.

Ett tidigt bidrag i det kunskapssökandet var rapporten "Fackföreningsrö

relsen och den tekniska utvecklingen", som framlades vid LO-kongressen

1966. Tillväxtaspekten tonas ned och de vältärdspolitiska rnalen lyfts fram.

"Det slutliga målet måste vara större möjligheter för människorna till en

total anpassning i tillvaron och samhället. dvs en ökad behovstillfredsställelse
över huvud taget" [LO, 1966, s 231. Omtolkad utifrån vårt "förändrmgsef
te rfr ågeperspe k tiv" kan rapportens inriktning måhända ses som ett uttryck

för en insikt inom LO att denna "Iörändringscftcrfrägan" är mycket mer

sammansatt än man tidigare föreställt sig och/eller att nya komponenter gor

sig gällande med ökad standard. Det gällde både elen enskilda individen och

olika kategorier av arbetskraft som på olika sätt kommit i kläm på



arbetsmarknaden. Rapporten utmynnade i ett antal åtgärdsförslag som
gällde bl.a. individens anpassning i arbetsmiljön, utbyggd vuxenutbildning

och speciella åtgärder för svårplacerad arbetskraft. Nya mål krävde nya
medel och därmed en fortsatt utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken.

Rapporten är tidigt ute när det gäller att beskriva de sociala omställnings
kostnaderna vid teknisk förändring och industriell omvandling - sedan denna

nu kommit igång på allvar. Slutsatsen var att vi gemensamt bör kompensera

dem som drabbas, underlätta anpassningen, men inte söka bromsa omvand
lingen i stort. Till anställningskontraktets tidigare nämnda, osynliga försäk
ringar ville man nu foga fler, t.ex. en "vuxenutbildningsförsäkring" . 1966 års

rapport präglades visserligen av ett bredare, mer sökande perspektiv på
arbetskraftens omställningsproblem än "Samordnad näringspolitik" - natur
ligt nog. Men man förnimmer en likartad grundinställning inför strukturom
vandlingen i båda rapporterna (som rekommendation) visavi medlemmarna/
arbetstagarna: den är positiv, defensiv och "institutionell".

Den är positiv i sin nästan oreflekterat entusiastiska inställning till
teknikförändring och internationell konkurrens, men samtidigt defensiv i så

måtto att all den anpassning arbetstagarna har att åstadkomma skall ske
"atter the [act", dvs när den nya installationen är beslutad eller den relativa
prisförändringen har inträffat. Grundinställningen är slutligen "institutio
nell" i den meningen att de tilltänkta anpassningsåtgärderna motiverar nya
ofl'entliga institutioner som får den svåra uppgiften att bygga upp kunskaper
om vad som händer - och kommer att hända - i den värld av marknader där
de privatägda företagen är verksamma.

Det för oss över till en annan föreställning som kommer till uttryck i båda
rapporterna, om än tydligast 1961, nämligen att strukturomvandlingen skulle
kunna få ett mer ordnat förlopp om bara statsmakterna tog på sig ett större
ansvar för att formulera och samordna en näringspolitik, ett slags förutseen
de, mild styrning (men ibland också en snabb strukturrationalisering) av
olika branscher med offentliga medel (t.ex. AP-fondsmedel). Förmånstaga
re av ett sådant arrangemang skulle vara de arbetstagare som nu bättre kunde
planera sina eventuella omflyttningar - och i bästa fall hela befolkningen
genom snabbare ekonomisk tillväxt. Här finns emellertid ett väldigt kun

skapsproblem: hur ska offentliga tjänstemän kunna veta bättre än företagar
na själva vad som kommer att kunna säljas, och inte säljas, i en framtid? Om
detta diskuteras inte mycket i rapporterna.

Ännu ett tilltänkt instrument för att underlätta arbetskraftens - och
företagens - "anpassning till ändrade tekniska förhållanden", som togs upp i
båda rapporterna, var bildandet av s.k. branschfonder. "Fonderna skulle

bildas genom fria förhandlingar mellan LO-förbunden och deras motparter
på arbetsgivarsidan ... Fondernas syfte ... kan ... variera från uppgifter som
forskning, marknadsanalys eller konsultverksamhet åt enskilda företag till
utbildning, omskolning, avgångsvederlag och t.o.m. förtidspensionering av
äldre utrationaliserad arbetskraft. l fullt utbyggt skick skulle fonderna även
kunna finansiera inlösen av orationella förtag i samband med nedläggningar
och fusioner .... Fonderna skulle förvaltas gemensamt av parterna och kunde
anses som 'stiftelser utan ägare' ... (med) icke-parts bundna personer till
ordförande" [LO, 1966, s 202-3]

Här förelåg ett förslag till insatser som var mindre centralistiskt och mindre

iS
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(?) defensivt än den traditionella arbetsmarknadspolitiken och som bildade
en plattform för konkreta diskussioner mellan parterna om strukturomvand
lingens drivkrafter och verkningar: ett slags partsgemensam "strukturom
vandlingsbank", vars medel parterna själva bidragit med och därför också
naturligtvis hade anledning att förvalta med omsorg.

Det finns åtskilligt att säga om detta förslag ur effektivitetssynpunkt; även
här finns ett kunskapsproblem. Men det intressanta med förslaget är att det
för första gången ger uttryck åt en önskan från arbetarkollektivet att vara med
och äga resurser med vilkas hjälp de själva kan påverka utvecklingen i vissa
företag inför eller efter viktiga förändringar. Det är symtomatiskt för den
fackliga inställningen till enskilt företagsägande att de föreslagna fonderna
skulle konstitueras som 'stiftelser utan ägare' och utan några personliga
andelsbevis.

Entusiasmen på arbetsgivarsidan för förslaget om avtalsförhandlade
branschfonder var ringa.

4.3.7.3 Utbildningspolitiken, inkomstfördelningen och agarfrågan.

I det föregående har konstaterats att det svenska näringslivet under
1960-talet undergick en snabb omvandling. Men parallellt härmed skedde
stora förändringar också på andra områden. Kvinnorna. dvs hemmafruarna,
vandrade i allt större utsträckning ut på arbetsmarknaden. De sökte sig
huvudsakligen till den snabbt expanderande offentliga sektorn. men även till
privata tjänstesektorn (handeln).

Utbildningsväsendet växte särskilt snabbt. Utbyggnaden av grundskolan
fullbordades under 1960-talet. Gymnasiet reformerades, fackskolan inrätta
des. yrkesutbildningen reformerades. "Andelen utbildade. som idag träder
in på arbetsmarknaden. är mellan fyra och fem gånger större än bland dem
som lämnar arbetsmarknaden av åldersskäl" [LO, 1966. s 227]. För LO blev
detta ett argument för att ställa krav på utbyggnad också av vuxenutbild
ningen.

Till detta kom expansionen av universitets- och högskoleutbildningen.
som småningom kom att försämra sysselsättningsläget för delar av akademi
kergrupperna. Ändå ifrågasatte ingen det ekonomiska värdet av att så
mycket resurser allokerades till utbildning.

En förklaring till det var säkert också de starka fördelningspolitiska
förhoppningar som knöts till utbildningspolitiken. Där skattepolitiken,
arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken misslyckats, skulle utbildnings
politiken lyckas. Det, låt vara bristfälliga. statistiska material beträffande
inkomstfördelningens utveckling i Sverige, som togs fram vid mitten av
1960-talet både av allmänna skatteberedningen [SOU 1964:25] och
koncentrationsutredningen [a.a.] tydde på att någon inkomstutjämning inte
ägt rum under efterkrigstiden. Möjligen kunde man tala om någon utjämning
i förmögenhetsfördelningen under samma period, men de 1 procent rikaste
hushållen ägde fortfarande 1/4 av den totalt taxerade nettoförmögenheten
1966; och de 20 procent rikaste hushållen ägde över 80 procent av samma
förmögenhet [se not 4:47a].



Medvetenheten om dessa förhållanden växte i Sverige under 1960-talets

senare hälft. Man började upptäcka att det också fanns betydande låglöne

grupper. Debatten kom att handla alltmer om välfärds- och fördelningsfrå

gor. Bakom dem fanns en agarfråga vilande, men det skulle dröja till IlJ76

innan den släpptes loss på allvar."?

4..1,./'i. 1970-ta1ct - medbestäm mandet. löntagarfonderna,
strukturomvandlingen och agarfrågan.

Låt oss påminna om att vårt grundläggande perspektiv i denna undersökning

av ägarfrågan i svensk ekonomi och politik är ett nationalekonomiskt

effektivitetsperspektiv - till vilket vi kopplat två fördelningspolitiska normer

härledda ur den politiska demokratin. Med utgångspunkt i enskilda männis

kors önskemål och "förändringsefterfrågan" - i en värld med osäkerhet och

samordningskostnader - har vi försökt förklara och förstå också uppkomsten

och utvecklingen av organisationer av olika slag, särskilt på urbctsmark n.i
den. Ur det av oss valda perspektivet är alltså syftet med olika organisationer

att tillgodose vissa intressen så väl som möjligt, att producera "nytta" för sina

uppdragsgivare. Det är också de som godkänner eller kritiserar oruarusatio
nens verksamhet. Men forskaren kan också ha en uppgift i sammanhanget.

Han -- eller hon - kan, trogen sitt forskarperspektiv. hålla fram aspekter av

utvecklingen som kan komplettera uppdragsgivarnas bedömningar. Ur hans

perspektiv har Lex. LO:s struktur och politik vid en viss tidpunkt inget

egenvärde. Om de lägger hinder i vägen för uppnåendet av allmänna

effektivitets- och demokratimål av den art vi utgått ifrån här kan detta vara

ett argument för förändringar i politiken, t.ex. i fråga om aktieägande bland

de anställda.

På samma sätt är det med den "förändringsefterfrågan" som utgår ifrån

vån andra undersökningsobjekt. storaktieägarna. De efterfrågar - tillsam

mans med alla andra aktieägare - företagsorganisationer med en bemanning

(inkl företagsledning) som ger dem största möjliga "nytta" (vinst, förmögen

hetsökning); genom att vara med om att deras företag bildat arbetsgivarefö

reningar -- inte genom att bilda storaktieägarföreningar - har de sökt en

starkare position. Men vår fråga gäller de samhälleliga effektivitets- och

demokratiegenskaperna hos dessa storaktieägare. Kan dc förbättras hör det

också ske, även om de själva skulle uppfatta det som en "nyttorninsknmg".

Mer precist har vår undersökning velat söka svar på frågorna varför
storaktieägandet (bland fysiska personer) blivit så koncentrerat i vårt land

och varför vi har fått så litet av aktieägande bland de anställcla. När vi nu

kommit fram till början av llJ70-talet kan vi göra åtminstone en sammanfat

tande observation. Under de femtio år som gått sedan Branting bildade sin

första ministär har arbetarrörelsen varit anmärkningsvärt ointresserad av

aktiekapital och storaktieägande som praktiskt och teoretiskt fenomen - och

som hot mot respektive möjlighet i dess egna strävanden. En kontakt med

aktiemarknaden gick via skattepolitiken: här bestämde man (Wigforss) sig
redan på 1930-talet för den sk konsolideringslinjen- en generös beskattning

al bolagen och deras ägare så länge de lät eventuella överskott stanna i
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företaget och bilda underlag för ökad eller i varje fall tryggad sysselsättning.

Men därutöver hade "arbetsmarknadens parti" ringa kontakt med aktiek api

talmarknaden. Det säger en del om LO:s betydelse i svensk politik att den
alldeles övervägande delen av socialdemokratins reformverk sedan 1932

gäller förhållandena på arbetsmarknaden - direkt eller indirekt. På kapital

marknaden och varumarknaden har efterfrågan på institutionella föränd

ringar varit långt mer blygsam - om än av helt olika skäl: utvecklingen på
varumarknaden har man, inte minst under 1950- och 1960-talet be jakat, men

utvecklingen - eller bristen på utveckling - på (aktie)kapitalmarknaden har

man ignorerat.

Att det varit så ter sig på många sätt naturligt och förklarligt i ett skede, där
arbetande människor med låga löner i en industridominerad ekonomi söker

starka förhandlingspositioner i stora organisationer för gemensamma intres
sen. Det dominerande gemensamma intresse som LO och SAP baserade sin

strategi på gällde alltfort sysselsättningstryggheten - och därmed arbets

marknaden; LO fortsatte faktiskt också att växa under 1960-talet. Men när

dessa organisationer inte längre ökade i medlemsanstal, när sysselsättnings

tryggheten institutionaliserats och professionaliserats inom offentlig förvalt

ning och arbetstagarna likväl begärde ökade reallöner - kunde det då finnas

någon anledning för arbetarrörelsen att "ta kontakt" med kapitalmarkna

den? Den frågan bildar utgångspunkt för en stor del av diskussionen i detta

och nästföljande avsnitt, som avslutar detta kapitel. Men innan vi går in på
den måste vi fullfölja vår genomgång av "förändringsefterfrågans" historiska

utveckling inom arbetarrörelsen.

4.3.8.1 Välfärd utan omflyttning-den utvidgade arbetsrätten

Den "förändringsefterfrågan" som kom till uttryck i rapporterna till 1971 års

LO:kongress skilde sig väsentligt från den linje som ändå kunde spåras
genom 1951 och 1961 års rapporter. Det är ett bra exempel på den
kumulativa karaktär hos "törändringsefterfrågan" som vi tidigare understru

kit. Erfarenheterna av den rehnska modellens tillämpning under 50- och
60-talet hade nu börjat bli avläsbara, vilket föranledde omvärderingar och
nya reformförslag. "Fackföreningsrörelsens väsentligaste problem är låglö
nefrågan", skriver man i huvudrapporten Lönepolitik [LO, 1971 (1), s 176].

"Det måste starkt engagera hela den fackliga världen om vi skall kunna nå
tillfredsställande resultat. Det betyder enligt (lönepolitiska R.E.) kommit

tens mening att det krävs en total samordning av lönerörelserna" [ibid].

Kombinationen av den solidariska lönepolitiken och den aktiva arbetsmark
nadspolitiken hade inte kunnat hjälpa till att häva det låglöneproblern, vars

fulla vidd nu - bl.a. genom den statliga s k låginkomstutredningen - började
bli uppenbar. Till de redan tillämpade lönepolitiska målen lika lön för lika
arbete och minskad lönespännvidd mellan förbunden fogades nu ännu ett, att
särskilt höja låglönegruppernas löner. För att nå det krävdes ännu ett medel.

Föga förhoppningsfull ifråga om sina egna möjligheter att göra någonting åt

saken föreslog LO alltså en utvidgad central samordning av lönerörelserna.

Vad en sådan samordning skulle kunna betyda för de grundläggande



förutsättningarna för "lösningen" av låglöneproblemet, nämligen att det rör

sig om en resurs- och röstsvag minoritetsgrupp, togs dock knappast upp i

rapporten.

Kanske var det just denna specifika karaktär hos låglöneproblemet som
förklarade varför genomslagskraften - både i debatten och praktiken - nu

blev så mycket större för de många problem som tycktes förknippade med
den rehnska modellen. Redan 1967 hade LO markerat en mer kritisk

inställning än tidigare till rörlighetspolitiken i sitt arbetsmarknadspolitiska

program. Där hävdade man att arbetsmarknadspolitiken mer än tidigare

borde inriktas på "arbetsuppgifternas anpassning till den tillgängliga arbets

kraften och inte enbart på arbetskraftens anpassning till den aktuella

efterfrågan" [cit. fr. Öhman, 1974, s 64]. Detta är en klargörande formule

ring aven bakomliggande, viktig insikt, som skulle få stor betydelse för den
"förändringsefterfrågan ' som kom till uttryck under 1970-talet. Utgångs

punkten för den rehnska modellen hade varit stabilitet och tillväxt; när

arbetstagarna inte självmant accepterade de individuella anpassningskrav
dessa mål ställde på dem tillfördes de nya resurser av olika slag genom den

nya arbetsmarknadspolitiken. Men fortfarande handlade det i allt väsentligt
om "arbetskraftens anpassning till den aktuella efterfrågan (på varor och

tjänster och arbetskraft R.E.)."

Den insikt som nu började växa fram var att detta stabiliseringspolitiska

medel inte i längden på egen hand kunde klara också de fördelningspolitiska

och allokeringspolitiska mål, som breda grupper ville ha tillgodosedda. En ny
fördelningspolitisk aspekt - vid sidan av låglöneproblernet - var utglesningen

av sysselsättningen i somliga landsdelar, något som nu (1971) ansågs

motivera en utbyggd statlig regionalpolitik. En annan, mer LO-specifik

fördelningsaspekt gällde vad vi skulle kunna kalla "löneskillnadsproblernet/

förmögenhets problemet" : eftersom den solidariska lönepolitiken "förbjöd"
löntagare i företag med relativt stora vinster att lokalt förhandla till sig högre

löner än sina kolleger i mindre lyckosamma (eller välskötta) företag, så

hamnade istället en relativt stor del av vinsten som förmögenhetsökning hos

företagsägarna. Den solidariska lönepolitikens princip medförde tydligen

endera ett förmögenhetsfördelningsproblem eller, om fackföreningen själv

försökte förhandla till sig högre löner, ett löneskillnadsproblem. som kunde

skada sammanhållningen inom LO. r "Lönepolitik" föreslogs en "skärpt

företagsbeskattning" ... som ... "fortlöpande skulle anpassas" ... till att

motverka en stor vinstspridning (i näringslivet) [LO, 1971 (l), s 175]. Man

önskade en offentlig utredning kring dessa frågor, en utredning som också

skulle ta upp "frågan om branschavgifter och branschfonder" ... [ibid s

175-176]. - På annan plats [s 100] i samma rapport framfördes också tanken

att "vinstreduktionen inte nödvändigtvis behöver ske som en progressiv

vinstbeskattning direkt till statskassan utan t.ex. som en ersättning till

investerings- eller branschfonder ... ".

Så långt de fördelningspolitiska aspekterna på den nya insikten inom LO i

början av 1970-talet. Men också i en värld Ulan låglöneproblem och med

regional balans och ringa vinstspridning finns det mycket att säga om
strukturomvandlingen, arbetskraften och effektiviteten - vi syftar på den
allokeringsteoretiska och - politiska aspekten: i begynnelsen var en uppsätt

ning arbetstagare med givna individuella kompetenser. Mot dessa stod en
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uppsättning arbeten med givna arbetsinnehåll och kompetenskrav. Männis

kor med passande kompetens kunde uppenbarligen tjäna pil att byta arbete

och LO.m. bostadsort - om det nya arbetet gav tillräckligt mycket mer i lön

eller på annat sätt uppfattades som mer givande; sådana överflyttningsvinster

var samtidigt samhällsekonomiskt effektiva. Problemet var bara att den

solidariska lönepolitiken inte ville acceptera rejäla skillnader i lön på olika

håll i landet för arbeten med likartat arbetsinnehåll. \011 I avsaknad av större

rörlighetsstimulerande löneskillnader introducerades därför andra rörlig

hetsfrämjande åtgärder genom den nya arbetsmarknadspolitiken såsom

flyttningsbidrag, mer information om potentiella överflyttningsvinster (ar

betsförmedlingen) mm. [de fall då de (tidigare) anställdas givna kompeten

ser ink passade för de givna jobben. eller de inte önskade flytta av andra

skäl, erbjöd arbetsmarknadspolitiken också möjligheter till omskolning för

vinnande av annan. mer arbetsmarknadsanpassad kompetens.

Svårigheterna att samhällsekonomiskt utvärdera effektiviteten i arbets

marknadspolitiken - dvs om överflyttningsvinsterna har överstigit resursåt
gången i arbetsmarknadspolitiken - är omvittnade. se Lex. [SOU 1974:29,

kap 4]. Om vi därför "istället" låter värderingarna inom LO-leden av

resultaten av den förda politiken fungera som ett slags effektivitetsbedöm

ning så finner vi här i början av 1970-talet en alltmer kritisk inställning till

dess möjligheter att utvinna ytterligare fördelar ur den rörlighetsstimuleran

de arbetsmarknadspolitiken. Man talade om "rörlighetsdcbattcns andra

skede" [LO, 1971 (l). s 32J och syftade på den alltmer kritiska diskussionen

om "strukturomvandlingens konsekvenser för främst människor som tving

ats söka nya arbeten": tog man hänsyn till "inte bara löneskillnader ... utan

också alla andra för standarden betydelsefulla förändringar som följer med

ett byte av arbetsplats och bostadsort" så blev det inte alls självklart att

människor fått det bättre genom rörlighetspolitiken.

Ytterligare ett medel behövdes. enligt LO. för att minska behovet av

potentiellt vålfårdssänkandc omflyttningar av arbetskraften - niiringspolitik .

"I arbetsmarknadspolitikens förlängning ligger således en väl utbvggd och

aktiv näringspolitik med samhälleligt inflytande ... som genom forskning,

utvecklingsarbete och satsningar på projekt som har framtiden för sig. skapar

nya arbetsplatser dar också de utslagna skall finna en mer tryggad och

lönande sysselsättning" [LO, 1971 (1). s 156J.\01 Till den ändan önskade man

bl. a. att det nybildade industridepartementet skulle ges större resurser samt

att AP-fonderna skulle ges en ur näringspolitisk synpunkt mer aktiv roll

"genom ändring av placeringsbcstärurnclscrnu och genom bildandet av ett

eget förvaltningsbolag" [ibid , s 157] - Någon som helst problematisering av

den "ma" näringspolitiken förekom ej i rapporten. lika litet som "Fackföre
ningsrörelsen och den fulla sysselsättningen" på sin tid problematiserade den

"nya" arbetsmarknadspolitiken.

Den förordade statliga näringspolitiken handlade. som jag ser del. ytterst

om en önskan att ge statsmakterna större möjligheter att "skapa och fördela

ma arbetvtillfälle n". Det nya - dock påtänkt redan 1967 - Iflg naturligtvis i

struvan att genom centraliserad samordning puvcrku s/ä/m den IIppsiitrning

av arbetsuppgifter med olika kompetenskrav som stod till de arbetssökandes

förfogande: det kunde gälla arbetsuppgifternas fördelning såväl geografiskt

som branschvis.



Men i ett viktigt avseende var den nya näringspolitiken mindre ny: det
handlade fortfarande om att flytta och på olika sätt anpassa arbetskraften till
en för den given uppsättning jobb. Den verkligt nya insikt vi ovan tillskrivit

den svenska fackföreningsrörelsen i början av 1970-talet gällde - omvänt 
betydelsen av "arbetsuppgifternas anpassning till den tillgängliga arbetskraf
ten". Om "valfärdsavkastningen" av att använda ännu mer resurser i en
arbetsmarknadspolitik, som skickade människor från arbetsplats till arbets
plats, kanske till och med var negativ, fanns det all anledning att pröva en ny,
kompletterande strategi - som också sökte välfärdsökningen genom föränd

ringar på arbetsplatsen. Varje arbetare kom till sitt företag med en viss

kompetens och med vissa önskemål (preferenser) på olika områden. Frågan
(beträffande arbetsorganisation. arbetsmiljö etc) var nu i vilken utsträckning

den givna arbetsuppgiften och inflytandefördelningen i företaget innebar att
den enskilde anställdes kompetens verkligen utnyttjades till fullo och om
hans - eller hennes ~ önskemål beträffande t.ex. arbetsmiljön fick någon
praktisk betydelse. Därutöver kunde också frågan ställas i vilken utsträck
ning den rådande organisationen av företaget och den fackliga verksamheten
gav någondera parten incitament att medverka till att den givna kompeten
sen utvidgades: Vi återkommer till denna enligt vår mening ytterst betydelse
fulla fråga i det som följer.

Men dessförinnan måste vi kortfattat redovisa den mängd av förslag och
initiativ - och sedermera lagar ~ syftande till ett ökat, arbetsplatsbaserat
löntaganntlytande, som framkom under förra delen av 1970-talet. Redan
1966 hade en första signal kommit ~ i fonn av det nya företagsnämndsavtalet.

Entusiasmen var dock måttlig i de enkäter som LO gjorde 196Roch 1970 för
att "samla information både om den formella efterlevnaden och nämndleda

möternas värderingar av arbetsresultatet" [LO, 1971 (2), s 31].
"l mer än hälften av företagsnämnderna syns dock det nya avtalet inte ha

satt några djupa spår. '" Arbetstagarledamöterna har ett intryck av att
informationen i flertalet frågor inte lämnas förrän dessa i realiteten avgjorts
av företagsledningen ... Ofta uppger nämndledamöterna också att denna
information inte ger dem någon egentlig inblick i företagets ekonomi och
framtidsutsikter ... Nämndledamöterna svarar pessimistiskt på frågan om de

tror på en snar förändring till det bättre" [ibid, s 32].

Verkliga förändringar i välfärdsutvecklingen på arbetsplatserna krävde
uppenbarligen något helt annat. Så vreds "förändringsefterfrågan" över mot

arbetsrättsliga reformer, mot en vidareutveckling av "företagsdemokratin".
Detta ... "tillför fackföreningarna nya uppgifter och ger ökad betydelse åt det
lokala fackliga arbetet" libido s 10]. Det föreslagna programmet var inte
långsiktigt utan syftade till att "snabbt utveckla ett faktiskt inflytande (för
arbetstagarna R.E.] i företagen". Vilka metoder som helst fick dock inte
utnyttjas: ... ,. (reformprogrammet) måste byggas upp så att den fackliga

organisationen kan bevara sin frihet och sitt oberoende i förhållande till
företaget och näringslivet. 11\2

Kommitten anser att tyngdpunkten bör läggas på medbestämmanderätt
över de törhållanden som berör den enskilde dagligen och nära. Samtidigt
finns det anledning att stärka inflytandet över företagens ledning och
förvaltning" [ibid]. Om arbetsmarknadspolitiken krävde att oHentligamedel
ställdes till arbetstagarkollektivets förfogande, så innebar den nya "demo-
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kratiseringspolitiken" att arbetsgivarna i fortsättningen skulle ställa mer av

sina medel- uttryckt i bestämmanderätt - till detta kollektivs förfogande. LO

önskade avskaffa den bekanta paragraf 32 - som gav arbetsgivaren rätt att

"fritt leda och fördela arbetet". Eftersom arbetsgivarna, enligt LO-rappor

ten, hade visat föga intresse för att genom avtal ge arbetstagarna en utökad

medbestämmanderätt, så valde man nu lagstiftningsvägen (som skulle

kompletteras med avtal).

LO-utredarna räknade uppenbarligen med att arbetstagarna hade fler
"förespråkare" bland medborgarna (som naturligtvis i hög grad utgjordes av

dem själva) än arbetsgivarna. Genom att byta spelplan från arbetsmarkna

den till den "politiska marknaden" skulle den föreslagna "förändringsefter
frågan" kunna förstärkas och "förändringsutbudet" (reform-acceptansen) i

varje fall inte bli mindre. I ett tidigare avsnitt. 4.1.6 .. har vi velat tolka den

politiska processen som ett slags utflöde ur de besvikelser och förhoppningar

som föds ur marknadssystemet. kompletterat med företag och intresseorga

nisationer. Här föreligger en god illustration till detta samband: liksom de

flesta andra aktörer i samhället följer också arbetarnas intresseorganisation

"minsta motståndets lag" - en helt legitim metod. givetvis.

Rapporten förordade "att arbetsgivarens privilegier avvecklas genom

lagstiftning och avtal och att arbetstagarna genom utsträckt förhandlingsrätt

tillförsäkras medbestämmanderätt över anställnings- och arbetsvillkoren i

vidaste mening. Målet skall vara en fullständig jämställdhet mellan parterna

vid förhandlingar i alla slags frågor som de anställda har intresse att få

inflytande över" [ibid s 12J, Avtalsregleringen borde utsträckas till att gälla

områden som "arbetsorganisation och arbetsledning. personalpolitik. trygg

het i anställningen, arbetsmiljö och hälsovård samt rationalisering" [s 13],

A v en annan art var det inflytande på företagsledningen som påyrkades i
rapporten "Demokrati i företagen". Här handlade det mer om fackliga

önskemål. om bättre information - om företagets ekonomiska ställning, om

långsiktiga utvecklingsplaner mm - som kunde ligga till grund för fackliga

avvägningar. Företagsnämnden "borde även i fortsättningen vara det

centrala samarbetsorganet i företaget". men få en stärkt ställning, bl.a.

genom att ges möjlighet att medverka i budgeterings- och planeringsarbete.

En särskild sk arbetstagarrevisor • som kunde hjälpa till med tolkningar av

bokslutsdata mm. skulle kunna utses av arbetstagarna, Slutligen ställde man i

rapporten krav på arbetstagarrepresentation i företagets styrelse. "Det

skulle vidga insynsmöjligheterna och ge bättre möjligheter att t.ex. i

företagsnämnde n diskutera företagets verksamhet på längre sikt" [ibid, s 19],

LO-kongressen vidarebefordrade lagstiftningskraven till riksdagen och
den socialdemokratiska regeringen. Ett antal offentliga utredningar igiing

sattes och kom med förslag. som i ganska snabb takt antogs av riksdagen och

blev till lagar. År 1973 kom lagen om anställningsskydd (LAS). som bl.a.

stipulerade att alla uppsägningar skulle ha "saklig grund". Ar 1974 kom

förtroendemannalagen (FML), som stärkte de fackliga förtroendemännens

ställning på arbetsplatsen på olika sätt. År 1976 permanentades lagen (under

prövning sedan 1972) om styrelserepresentation för de anställda (LSA); den

gav anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar rätt att genom den

lokala fackliga organisationen utse två representanter i styrelsen. om



företaget hade minst 25 anställda. År 1977 antogs vidare en ny arbetsmiljölag

(AMLA), som bl.a. stadgade om skyddsombud och skyddskommitteer.

Som 1970-talets viktigaste arbetsrättsreform brukar man dock betrakta
den s.k. medbestämmandelagen (MBL), som trädde i kraft den l januari
1977. Lagen innebar en förstärkt förhandlingsrätt för de anställda och en ny
sk primär förhandlingsskyldighet för arbetsgivarna som också ålades en
utökad primär informationsskyldighet. Hur denna lagfästa förstärkta för
handlingsrätt skulle tillämpas på olika förbundsområden skulle regleras i
särskilda kollektivavtal. lOJ MBL gällde hela arbetsmarknaden.

Vilken betydelse kunde då denna sk arbetsrättsliga offensiv tänkas få för
"personalägarfrågan" ute i företagen') Med detta menar vi att det är

intressant att ställa frågan om den implicita förändring av det individuella,
kolle ktivt avtalade, anställningskontraktet som arbetsrättsreformerna inne

bar gjorde det mer eller mindre intressant för den enskilde - eller den lokala

fackföreningen - att förvärva aktier i det egna företaget.

Frågan ger oss anledning att återknyta till några stödjepunkter i den
tidigare framställningen. I kap I presenterade vi en inledande modellmassig
förklaring till varför produktionen i decentraliserade samordningssystem
(marknadsekonomier) i så hög grad organiseras i hierarkiska former i företag
av aktiebolagets typ, varför aktieägarna vanligen kommer utifrån och hur de
via stämma och styrelse kan pressa företagsledning och anställda till
effektivitet. Det förutsattes att den anställde - i skydd av den ofta
svårmätbara arbetsinsatsen - eftersträvade en individuell ersättning, där
både lön och "arbetstakt" vägdes in. Den valda institutionella lösningen med
alla dess kontrakt antogs - i en värld av osäkerhet - minimera produktions
kostnaden, som är summan av tillverknings- och samordningskostnaderna.

I kap 4 introducerades en intresseorganisation för anställda, som kunde
uppfattas som välfärdsökande också inom företagets ram. Det handlade bl.a.
om att genom upprättandet av kollektivavtal och befattningsstrukturer hålla
nere vissa samordningskostnader - till nytta för både arbetsgivare och
anställda. En annan aspekt på denna fackliga organisering var möjligheten

att genom samordning till förbund och centralorganisationer kartellisera
arbetsutbudet i stor skala för att uppnå större löneökningar eller andra

förmåner. Vi sökte visa hur en effektiv sammanhållning av centralorganisa

tionen förutsatte en viss lönepolitik, som i sin tur fick återverkningar på bl. a.
den lokala fackliga satsningen på andra områden än löneområdet. I samma
kapitel pekade vi också på den politiska processen som en alternativ väg för
den enskilde anställde att tillfredsställa sina önskemål- direkt i med borgar
rollen eller indirekt genom den fackliga organisationens påtryckningar.

Gemensamt för dessa analytiska stödjepunkter har varit att de alla utgått
ifrån att den anställdes -lika väl som aktieägarens - yrkes- resp ägarkornpe
tens varit given och oföränderlig. När vi nu tar upp en diskussion om
verkningarna av framför allt medbestämmandelagen och lagen om styrelse
representation för de anställda känns det dock naturligt att komplicera och
dynamisera den inledande, förenklade bilden av samspelet i företaget; vi kan
uppfatta denna "representationsreforrn" som ett slags sammankoppling av
arbetsmarknaden och kapitalmarknaden inuti företaget. Nyckelbegrepp
kommer nu att bli bl.a. interna marknader, kompetens och specificitet.
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4.3 x.2 Der" komplicerade" [oretuget - ett svstem för samordning och

univeckling av kompetenser

I vår tidigare, analytiska förklaring av företaget (aktiebolaget) utgick vi alltså

från en värld av osäkerhet, där människor som från början uppträdde på

marknader med sitt arbete och kapital fann det förenligt med sina intressen

att i vissa kombinationer och genom vissa kontrakt - aktier, anställning 

bilda gemensamma företag. En förklaring gavs till varför man kunde vänta

sig att aktie kontrakten skulle komma att bäras av personer som inte samtidigt

var anställda i företaget. Analysen gällde först och främst hur företaget får

sin form.

Men vad händer sedan') Skall vi vänta oss att de en gång avtalade

kontrakten består respektive att de personer som från början "bemannade"

dem kvarstår i sina roller. Naturligtvis inte. Både modcllmässigt och

empiriskt har vi visat att många anställda har en benägenhet att bilda ett slags

sidokentrakt som formar en ny aktör i företaget, den fackliga organisationen.

Genom de tjänster som frambringas genom denna får också det ursprungliga

anställningskontraktet ett ändrat innehåll.

Men låt oss inte gå händelserna i förväg utan utgå ifrån det "enkla"

företaget och först ställa frågan vad som händer med dc anstulldas från

början givna kompetenser när en viss, given verksamhet med en viss given

arbetsfördelning i ett företag bara [ortsatter; vi bortser för tillfället från vad

som händer på omgivande varumarknader och på akticägarsidan i företaget.

För varje produktionsperiod förändras kompetensen hos alla anställda - en

kompetens som har flera olika dimensioner. Det finns ingen vetenskapligt

eller en gång för alla bestämd kategorisering av dessa dimensioner. Vi skall

här pröva en variant med huvudsyftet att gestalta ett som vi menar

utomordentligt viktigt nationalekonomiskt problem- kompetensutveckling i

[on-tagen,

Vi förstår kompetensen hos en människa som summan (eller resul tanten)

av hennes kunskaper och [iirdigheter, Dessa kunskaper (och färdigheter) kan

vara "rys/a" eller överförbara mellan människor; det bekvämaste sättet att

grovt definiera - och förstå innebörden i - begreppet "tyst kunskap" ("tacit

knowledge") är kanske att avgränsa det (residuellt 'i) som sådan kunskap

som inre är överförbar mellan människor. Vad som ytterst avgör om en

kunskap är att betrakta som 'tyst' eller överförbar är om det förväntade

värdet av det som kan göras överförbart överstiger kostnaden för att göra det

överförbart. Att en del av den tysta kunskapen förblir tyst betyder

naturligtvis ingalunda att den skulle sakna ekonomiskt värde, bara att den är

knuten till en viss person (eller. någon gimg, en viss grupp av personer j.J'"

Den tysta kunskapen kan vara generell, dvs vara giltig i "alla" relationer

med människor, i alla branscher och företag etc eller den kan vara specifik

och gälla t.ex. tva namngivna personers förmåga att samarbeta med

varandra, skötseln aven viss maskin i en viss bransch eller ett visst företag

eller i en viss avdelning etc: vi kan tala om kunskaper som är "branschspecifi

ka" eller "[oretagsspecitika" eller t.o.m. "johh.lpeci/ika". ra i princip samma

sätt är det med den överförbara kunskapen: den kan vara generell eller

specifik -och. i det senare talle t , "bransch-. företags- eller jobbspecifik". Att



dra någon klar gräns mellan de båda kunskapsslagen är svårt också därför att

många kunskaper samtidigt innehåller inslag av både gencrell och specifik

tvp: en maskinoperatör som lär sig hantera och förstå en viss verktygsmaskin

X lär sig samtidigt något om alla verktygsmaskiner osv. Icke desto mindre är

det viktigt --och möjligt - att göra denna distinktion, som småningom visar sig

ha stort organisationsteoretiskt intresse.

Kompetensen förändras alltså över i vårt tänkta företag med oförändrad
verksamhet- men hur? Om vi föreställer oss detta som ett medelstort,

hierarkiskt organiserat verkstadsindustribolag kan vi tänka oss en arbetsför

delning, där "tillverkningsarbetarna" dominerar i hierarkins nedre del och

"samordningsarbetare" i dess övre. Starkt förenklat skulle vi kunna säga att

tillverkningsarbetaren genom upprepade produktionsperioder får växande

erfarenheter och utvecklar först och främst ett slags teknisk kompetens, som

kan -men inte behöver vara - jobbspecifik. Samordningsarbetaren utvecklar

minst två slags kompetens, dels en social kompetens, som bl. a. är kunskaper

om alla andras olika kompetenser, dels en teknisk kompetens, som är

kunskaper om olika expertsystem för samordning (t.ex. datorprogram för

budgetering): därutöver kan vi också tala om en ekonomisk kompetens hos

flera samordningsarbetare - det är. mycket kortfattat, kunskaper om

inträffade och förväntade relativprisförändringar på marknader av betydelse

för förctagets resultatutveckling. En stor del av den sociala kompetensen är

företagsspecifik, medan den ekonomiska och den tekniska kompetensen
antagligen är mer branschspecifik och ofta har än bredare användningsområ

den ("genereil").

Också om man - som här - tänker sig att företagets omgivande marknader

inte förändras, så förändras alltså medarbetarnas kompetenser oavbrutet.

Det sker i olika takt och på olika områden. Det är chefernas uppgift att

observera dessa förändringar och se till inte bara att varje medarbetare får en
löncersättning som motsvarar hans - eller hennes - bidrag till produktionsre

sultatet utan också att hans bidrag ökar över tiden genom t.ex. utökade

arbetsuppgifter, ökat ansvar etc till följd aven inträffad kompetensökning.

När sådana kompetensökningar inträffar så är de naturligtvis inte bara en
produkt av tiden utan också av varje enskild medarbetares - och hans chefs

ansträngningar att utveckla kunskaper och färdigheter på olika områden.
Det återför oss än en gång till vårt efterfrågeperspektiv: hur och när uppstår
citcrjråean på egna - och andras - kompetensförändringar hos den enskilde
medarbetaren i [oretaget? Och hur ser utbudssidan ut? Vem tillhandahåller
kunskaperna')

Innan vi går in närmare på dessa utomordentligt centrala frågor kan det
ligga en poäng i att helt kort återknyta till anställningskontraktet, först

presenterat och förklarat i kap l. Ett grundproblem inför specifikationen av

kontraktet var att identifiera och sannolikhetsgradera olika tänkbara framti

da handelser i och utanför företaget av betydelse för arbetets innehåll och

avkastning (lön). Den anställdes - och alla hans medarbetares - kompetens

uppfattades därvid som given och oförändrad under kontraktsperioden. När

vi senare (kap 4.1.5) introducerade samordningstjänster (av facklig art) som

kom ,l!t verka fram kollektiva avtalsinslag i anställningskontraktet och
<pccifiku jobb-löne-strukture r i företag och branscher, så innebar dessa
föriindringar i modellen rimligtvis också i verkligheten ändrade förutsätt-
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ningar för individuell (och kollektiv) kompetensutveckling. Men någon
diskussion kring detta fördes ej.

När vi nu tar upp en sådan diskussion kan vi inte längre bortse från de
ständiga förändringar som i verkligheten sker på för "vårt" företag relevanta
varu-, arbets- och kapitalmarknader (inkl aktiemarknaden). Vi låter relativ
priser , produkter, arbetskraft och aktieägare i företaget skifta oavbrutet.
Därmed får frågan om kompetensförändring och utveckling i företaget en
helt ny, än mer komplicerad dimension.

Låt oss nu, utifrån dessa nya, mer realistiska förutsättningar, än en gång
betrakta företaget ur den enskilde anställdes perspektiv. Hur skall han - eller
hon - se på sina egna möjligheter att vidareutveckla sin kompetens, på sina
medarbetares önskemål och ambitioner vad gäller deras kompetens och hur
skall han i ett sådant perspektiv se på aktieägarnas, styrelsens och företags
ledningens roll i företaget?

Genom hela denna rapport har vi försökt att historiskt gestalta förhållan
det mellan arbetarrörelsen och ägarfrågan utifrån ett slags i grunden
individualistiskt efterfrågeperspektiv. Vi har bl.a. påpekat vilken avgörande

betydelse den marxistiska tolkningen av industrisamhällets frontlinje - den
mellan dem som ägde och inte ägde aktiekapital - kom att få för den
institutionella formeringen av de organiserade intressena. Anställda efterfrå
gade organisationer för minskad otrygghet och positionsförbättringar gen

temot arbetsgivarna ("kapitalisterna"). Dessa organisationer var naturligtvis
fackföreningarna, som i sin tur efterfrågade politiska organisationer och
reformer. När detta skede framgångsrikt avslutats, säg 1920, flyttades
efterfrågan om till nya områden. Nu efterfrågade de växande arbetargrup
perna bättre löner men också större offentliga resursinsatser mot en ständigt
hotande arbetslöshet. Till detta kom en växande efterfrågan på socialförsäk

ringar. sjukvård och utbildning som utlöste omfördelningar av resurser som
kom att verka utjämnande på standardfördelningen mellan arbetargrupper
na och de kapitalägande grupperna. Det marxistiska tolkningsschemat gav
uppenbarligen inspiration till en organisationsutveckling både på den
fackliga och den politiska sidan som av sina sympatisörer och förmånstagare
uppfattades som framgångsrik. Facket "levererade" standardförbättring,
rättsskydd och utjämning i en utsträckning som väl ansetts ha motiverat den
fackliga medlemsavgiften. Den fackliga organisationsgraden har fortsatt att
stiga till nivåer, som knappast kan höjas ytterligare - vare sig på kollektiv
eller tjänstemannasidan. - En viktig orsak till denna utveckling kan vara att
den fackliga organisationsutvecklingen i Sverige tidigt slog in på industriför
bundsprincipen: i strävandena efter en stor medlemsnumerär för stor
förhandlingsstyrka framstod denna princip sannolikt som mindre konflikt
fylld och transaktionskostnadskrävande än yrkesförbundsprincipen. Till
detta kom den starka sammanhållande kraft som den solidariska lönepoliti
ken innebar.

Genom denna utveckling har allså nästan alla anställda - särskilt de i de
större företagen - kommit att inordnas i ett fackligt förhandlingssystem. I
debattens fokus har oftast varit de centrala kollektivavtalsförhandlingarna
om lönenivån och ibland förbundsförhandlingarna - medan de många

lokala förhandlingarna tilldragit sig mindre intresse, naturligt nog. Men för
den enskilde anställde är den lokala dimensionen av fackets insatser ändå av



särskilt intresse. Här gäller det inte bara förändringen i lön från ett år till ett
annat för ett visst givet arbete ("tjänst"). Det lokala facket förhandlar också

om inplaceringar av sina olika klubbmedlemmar på olika tjänster på den sk
interna arbetsmarknaden i företaget. Den interna arbetsmarknaden tenderar

att bli särskilt betydelsefull i ett system där de fackliga organisationsprinci
perna är industriförbund och solidarisk lönepolitik. Och den naturliga

följdfrågan blir hur det kan tänkas påverka förutsättningarna för fackets
politik och insatser - och för den enskilde anställdes efterfrågan på

kompetens- och löneutveckling. Vi återvänder till vårt individualistiska
efterfrågeperspektiv och undrar: hur kan utvecklingen av de fackliga

organisationssystemen tänkas ha påverkat den anställdes efterfrågan på

kompetensutveckling hos sig själv och andra? Hur kan den fackliga utveck
lingen tänkas ha påverkat den anställdes efterfrågan på aktieinnehav i det
"egna" företaget? Finns det något samband mellan efterfrågan på kompe
tensutveckling och efterfrågan på personalaktier resp mellan kompetens ut
vecklingen och innehavet av personalaktier?

Vi introducerar nu begreppet (individuellt) kompetenskapital'r": det är det
kapitaliserade nuvärdet av den avkastning i form av lön och andra förmåner

som den anställde vid varje given tidpunkt kan räkna med givet sin
kompetens och givet att anställningskontraktet och de faktiska och förutsed
da omvärlds betingelser , under vilka det ingåtts, inte förändras; det är ett
slags stationärt järnviktstillstånd , som hypotetiskt ligger till grund för en
föreställning om en återstående livsinkomst. Framtida inkomster relateras
till idag genom en sk diskonteringsfaktor ("nedräkningsränta"); ju högre
diskonteringsfaktorn är, desto snabbare räknas framtida inkomster ned
jämfört med inkomster idag, dvs desto mindre värde tilldelar man framtida
inkomster - och omvänt, ju lägre diskonteringsfaktorn är. Olika människor
har olika diskonteringsfaktor på grund av sin läggning, men också åldern och
den förväntade, återstående yrkesarbetstiden och livslängden påverkar
rimligtvis diskonteringsfaktorn. Vi föreställer oss gärna - allt annat lika - att
diskonteringsfaktorn höjs med stigande ålder. Det skulle innebära t.ex. att ju
tidigare i livet en viss kompetenshöjning ägde rum - med en viss förutsedd
årlig löneökning som resultat - desto större skulle dess relativa bidrag till

kompetenskapitalet uppfattas vara; desto mer villig borde då den anställde
vara att ta på sig en viss bestämd kostnad - t.ex. i form av förlorad
arbetsinkomst - för att uppnå denna kompetenshöjning. Samtidigt kan vi
också lätt tänka oss att det finns yngre människor med så stora omedelbara
konsumtionsbehov att de inte är beredda att idag lägga ned några resurser för
högre kompetens imorgon; i dessa fall har vi uppenbarligen att göra med en
utomordentligt hög diskonteringsfaktor. Ett annat sätt att beskriva en dylik
situation är att säga att det finns yngre människor som "inte bryr sig om"
utvecklingen av sina framtida inkomster. I samma andetag kan man
naturligtvis anse att den utgångspunkt vi just nu arbetar med, dvs en
föreställning att människan intresserar sig för sitt kompetenskapital (med vår
definition ovan), är verklighetsfrämmande. Det kan säkert vara en välmoti
verad invändning ifråga om vissa människor, men vår tro är likväl att det
stora flertalet arbetande människor i en diskussion om deras yrken och
utbildningsplaner kan gå med på att resonera i sådana termer. Och även om
Andersson inte vill eller orkar beskriva sig själv och sin framtid i termer av
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kompetenskapital , så ligger det naturligtvis i hans - eller hennes - intresse att

Pettersson oeh Lundström gör det, så att deras löneutveckling och bidrag till

BNP och skatteunderlaget kan bli det största möjliga. Därför hatler vi fast vid

vår valda utgångspunkt.
Vi återvänder nu till vårt representativa företag. Vi försöker föreställa oss

de anställda som individer - fördelade pil åldrar. kön och kompetens enligt

några relevanta kunskapskriterier. Varje enskild anställd befinner sig pil sin
individuella bana genom yrkeslivet: han - eller hon - har fram till den

tidpunkt, då vi tar vår första "stillb'ld". skaffat sig kunskaper (ink!

erfarenheter) och färdigheter av olika slag både genom formell och informell

utbildning. Vi kan kalla denna bana för karriärbanan --oberoende av om elen

anställde "gör karriär" eller ej i begreppets traditionella memng. Den

potentiella, långsiktiga karriärbanan för var och en löper i princip var som
helst i ekonomin, och är naturligtvis inte begränsad till det företag, där vi valt

att ta vår "stillbild".

Så låter vi verksamheten fortsätta i företaget oeh kornpetensforandrmn.u
na med den. Vi låter verksamhetsperioden vara minst så lång att kompeten

sen hos en anställd hinner förändras. Genom introduktion av kompeten-rö

rändringar. som vi uppfattar som anpassningsåtgärder inför intrattadc och
förutsedda omvärldsförändringar , för vi över det allmänna jämviktssvstv met

från kap l till ett mer långsiktigt perspektiv.

Under en första verksamhetsperiod tänker vi oss nu -- liksom lidigarc- att
alla anställda arbetar vidare på basis av sin givna kompetens och att IIIga

omvärldsförändringar äger rum eller förutses (vare sig i relativpriser eller

teknik). Nu växer rimligen den specifika kompetensen hos alla dem som hela
perioden arbetar kvar i det jobb, det företag eller den bransch, där de befann

sig vid periodens början. Samordningsarbetarna har lärt sig mer om

prestations- och samarbetsförmågan hos sina medarbetare C'företagsspeci

fik, social kompetens"), medan tillverkningsarbetarna på motsvarande sätt

lärt sig mer om "sina" maskiner och sin arbetsorganisation. Men utöver de

nya eller befästa specifika kunskaperna har många av företagets medarbetare
också lärt sig en del av generellt värde, dvs som de kan ha utbyte av i

eventuella anställningar i andra företag. kanske i andra branscher.

Delar av både den specifika och den generella kompetens som utvecklats i
företaget är "tyst", och resten är - med olika transaktionskostnader -

överförbar. Vi skall inte här i denna allmänna diskussion fördjupa oss vidare i
dessa begrepp. Men vi vill ändå kommentera den anställdes intressen i
sammanhanget. Viktiga överförbara kunskaper för den anställde är hans

företrädares och hans mer rutinerade medarbetares: hur kan han-- eller hon

göra sig delaktig i dessa'?

Vi låter en andra verksamhetsperiod börja och går in litet närmare på
själva den process, varigenom arbetstagarna får sin "on-the-job-traiuing" för

nya arbetsuppgifter [se Doeringer-Piore. a.a., kap 1]. Docringer och Piorc
betonar den informella karaktären hos denna utbildningsprocess. sårskilt

bland tillverkningsarbetarna Cblue coli ar workers"): "Very oftcn on-the

job-training is not recognized as a distinct process at all .. Learning oftcn
occurs by observing neighboring workers. Sornetirnes even the traincc IS not

conscious of the learning process" libido s 18-19].

Förmän och särskilt erfarna och duktiga arbetare har arbetstid avsatt for



att vidarebefordra sina kunskaper till nya - och gamla - medarbetare som

övergår till nya arbetsuppgifter. Den ekonomiska betydelsen av sådan

vidareutbildning - hur informell den än kan tyckas vara - bedöms ofta som

stor ute i företagen. Men den är inte helt oproblematisk: genom att tillföra

andra personer i företaget egna kunskaper och yrkeserfarenheter kan t.ex.

en förman förutse en ökad risk för konkurrens från dessa längre fram inför en

befordran. Sådana misstankar kan minska enskilda medarbetares incitament

att göra sitt bästa i vidareutbildningen av andra. Ett liknande problem finns

också bland samordningsarhetarna. Hur mycket nit skall ekonomichefen

egentligen lägga ned på att instruera sin potentiella efterträdare och skall han

låta honom - eller henne - visa sin förmåga som vikarie')

A ven om det typiska företaget först och främst tillverkar och försäljer

produkter, så är det alltså inspirerande att samtidigt också uppfatta det som

en "utbildningsverkstad' eller fortsättningsskola för alla. Hos företagsled

ningen finns hela tiden en önskan inte bara att finna rätt man - eller kvinna

för en viss given arbetsuppgift. utan också att kunna vidareutveckla vars och

ens kompetens så att den räcker till OCkS{1 för andra, utökade arbetsuppgifter.

.... the very process of on-rhe-job-training te nds to blur the distinction

between jobs. In many respects, on-the-job-training might best be described

as one of a rolling readjustment of tasks between cxpcricnccd and inexpc

rienccd workmen" [ihicl s 19J.

Det ligger sjiilvklart i företagets intresse både att dess medarbetare lär lit så

mycket som möjligt till övriga anställda (utan att den löpande produktionen

störs) och att dc i sin tur tillgodogör sig stoffet.l'" En teknik för att öka

incitamenten på ömse håll är att bilda en s. k. intern arbetsmarknad (jfr avsnitt

4.1.5) i företaget.

Sådana interna arbetsmarknader uppstår naturligtvis inte som resultat av

:lågot administrativt heslut i företaget. Bakom deras uppkomst ligger

allmänna förändringar i ekonomin av helt andra dimensioner. Utan att här

fördjupa oss ytterligare i frågan varför interna arbetsmarknader i företagen

bildas och växer i omfattning kan vi tänka oss som en förklaring att

företagsledningarna kommit att uppfatta avkastningen på (investeringar i)

intern utbildning i företagen som allt större (och i varje fall som större än på

många alternativa investeringsornråden ). Alternativet till att vidareutbilda

anställda hade varit att nyanställa personer med exakt den kompetens som

krävdes för den speciella arbetsuppgiften. Det hade dock inneburit kostna

der för urval, rekrytering och "on-the-job-training' (eftersom ingen kan ha

den helt exakta kompetensen från början) av den nyanställde - och ändå

kunde arbetsgivaren inte vara säker på att han funnit den rätte. Urvalet av

kandidater bland de redan anställa till nya arbetsuppgifter kan ske tillliigre

transaktionskostnader. Och för varje gång en anställd erbjuds - och (inte)

klarar av - en vidareutbildning inom företaget blir företagsledningens

kunskaper om hans förmaga - och oförmåga - allt stadigare. På sin interna

arbetsmarknad kan arbetsgivaren lägga ut sin vidareutbildning till just den

eller de personer som "scrcenats under tidigare verksamhetsperioder. och

tillföra dem just de kunskaper de behöver för att lösa den givna uppgiften.

varken mer eller mindre. Den som rekryteras utifrån vill måhända ha

lönckompcnsation för alla sina kunskaper. inte bara för dem som kommer till

användning i JUST den förestående anställningen.
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Men den anställde, som erbjuds en intern vidareutbildning, kan ändå ha
anledning att fundera över om han - eller hon - skall genomföra den. Om den
aktuella kompetensförändringen helt och hållet gäller kunskaper och

färdigheter kn utna till ett visst arbete eller ett visst företag kan det vara

särskilt motiverat att ställa frågan hur vidareutbildningen kan tänkas påverka

den anställdes kompetenskapital. Å ena sidan ökar rimligtvis den anställdes
produktivitet genom vidareutbildningen - och därmed lönen. Men i vilken

utsträckning detta bidrar till att höja kompetenskapitalet måste naturligtvis i

hög grad bero på företagets framtidsutsikter (relativprisförändringar, kon

kurrerande produkter, konkurrerande arbetskraft etc). Det kan inte uteslu

tas att medan en anställd på kort sikt bättrar på sitt kompetenskapital genom

att göra sin kompetens alltmer företagsspecifik, så försvagas efterfrågan på
företagets produkter långsiktigt vilket undergräver den fortsatta utveckling

en av kompetenskapitalet. Hade det i ett sådant läge varit bättre för den

anställde att skaffa sig en vidareutbildning av mer generellt kompetenshöjan

de slag - om det alternativet hade förelegat')

Det är möjligt, men då hade arbetsgivaren måhända varit mindre

intresserad av att dra igång och finansiera vidareutbildningen - eftersom

värdet av vidareutbildningen då blivit mindre företagsspecifikt. Arbetsgiva
ren har sin avvägning att genomföra och måste alltid ta hänsyn till risken att

hans "kompetcnsutvidgadc" anställde tar med sig sin nya kompetens ut ur

företaget.

Vi kan tydligen uppfatta kompetensutvecklingen - och avsaknaden av
kompetensutveckling- bland de anställda i hög grad som ett spel mellan olika
intressen. Detta spel kan vara svårt nog att skildra och förstå i en värld där vi

konstanthåller företagets omvärld. Ändå måste vi nu - i en tänkt tredje och

sista verksamhetsperiod - utöka vårt perspektiv till att innefatta också den

ständigt föränderliga omvärld, som verkligheten bjuder på. Det ger oss

anledning att försöka presentera en tolkning av hela "kompetensutvecklings

spelet" , sett både ur den enskildes och nationalekonomins synvinkel.

Efter att ha genomgått både "on-the-job-training" och annan "naturlig
internutbildning" står Andersson nu med sitt givna kompetenskapital i

början av den tredje perioden. Vilken strategi skall han - eller hon - nu

tillämpa för att med rimliga egna insatser förmera sitt kornpetenskapital?

Genom att välja en strategi X kan Andersson få uppleva en avsevärd

uppgång i värdet av sitt kompetenskapital; genom att välja en helt annan
strategi, Y, kan hans kompetenskapital istället komma att minska. Centralt
är här att också den anställdes kompetenskapital - i likhet med t.ex.
aktiekapital - uppfattas SOIl1 ett riskkapital: vi ser det kanske tydligast om vi
tänker oss att en anställd väljer en "noll-strategi", dvs att inte göra några

egna insatser för kunskapsinhämtande och vidareutbildning; då blir ju
kompetenskapitalets värdeutveckling helt beroende av hur marknadspriser

na slumpmässigt förändras i och utanför ekonomin; det finns en risk att
kapitalvärdet sjunker, men det finns också en chans att det stiger.

Renodlar vi nu den enklaste varianten av Anderssons individuella
ideallösning så skulle den rimligtvis bestå i att han - eller hon - valde

noll-strategin, samtidigt som alla andra gjorde största möjliga insatser för att

utöka sin kompetens. Den resulterande ökningen i totalproduktionen skulle

Andersson på olika vägar också bli delaktig i. Men intresset för ett sådant



"kontrakt" bland de andra skulle inte vara stort. Alltför många skulle

antagligen gå över till noll-strategin, totalproduktionen minska och net
tourdelningen för Andersson inte bli den största möjliga. - Omvändningen

vore en max-strategi, där Andersson själv gjorde största möjliga insatser för
att utveckla sitt kompetenskapital. Men även Andersson skulle löpa risken

att bli utnyttjad och småningom anpassa sina insatser därefter.

Man kan föreställa sig att en avvägd, medelstor insats ger störst utdelning
för den enskilde genom sin positiva inverkan på andras incitament att göra

liknande insatser, Men även om överväganden av denna "horisontella" art
på olika sätt kommer in och påverkar dimensioneringen av den enskildes

insatser för kompetenshöjning så spelar kanske hans erfarenheter och
förhoppningar längs den egna karriärbanan en större roll i sammanhanget.

Vilka insatser Andersson sist och slutligen kommer att göra för att
vidareutveckla sin kompetens bestäms dels av hans - eller hennes 
efterfrågan på egen kompetensutveckling. dels av det utbud av möjligheter
trll sådan utveckling som åstadkoms av arbetsgivaren (och av andra
utbildningsanordnare utanför företaget). Den anställdes efterfrågan på
kompetens utveckling bestäms i sin tur av vad han bedömer som en långsiktigt

någorlunda säker huvudinriktning. av vad han uppfattar som en kortsiktigt
tillgänglig nästa "station" i sin tänkta kompetensutveckling samt - inre minst
- av vad hans erfarenheter av redan gjorda insatser för kompetensutveckling

lärt honom. Arbetsgivarens utbud av möjligheter till kompetensutveckling
för den anställde vilar på likartade bedömningsgrunder; stor betydelse har
här antagligen arbetsgivarens erfarenheter av enskilda anställdas förmåga att
utveckla sin kompetens. "Information about intemal candidates is generated
as a by-product of their work history in the enterprise. Supervision has an
opportunity to observe the subtieties of the candidates personality and the
ease with which he adapts to new skilIs. Management also has a record of his
attendance , punctuality and willingness to operate within established work
norms." [Doeringer - Piore , a.a. s 31] Här finns en transaktionskostnadso

rienterad förklaring till varför interna arbetsmarknader uppstår, som vi
redan snuddat vid.

Till en början kan vi uppfatta den enskilde anställdes efterfrågan på
kompetensutveckling för egen del som urifrån given. I det fackligt icke
organiserade företaget kommer han - eller hon - individuellt att föreslå 
resp bedöma företagsledningens förslag om - insatser för kompetensutveck
ling. I vågskålen kan han. om oenighet skulle uppstå, lägga hotet att i
fortsättningen undandra företaget sina arbetsinsatser, Hur verkningsfullt det
hotet kan tänkas bli beror i hög grad på hur pass företagsspecifik hans
kompetens är, dvs hur dyrt det skulle bli för företaget att rekrytera,
"screena" och utbilda en ersättare. Ju mer företagsspecifik kompetensen är,

desto högre blir kostnaden för företaget; men samtidigt innebär en hög
företagsspecifieitet i kompetensen att den anställdes alternativvärde på den
öppna arbetsmarknaden är avsevärt lägre än hans aktuella värde (lön), vilket

arbetsgivaren naturligtvis utnyttjar i detta kompetensutvecklingsspel.
Nu introducerar vi en gemensam intresseorganisation för de löncanställda

av elen typ vi tidigare behandlat i denna rapport. Det är en organisation, som
bildars på basis aven tolkning av var den avgörande intressekonfliktlinjen
löper i industrisamhället, nämligen mellan dem som tillför företaget finan-

I'J
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sielIt riskkapital ("aktier") och dem som tillför företaget arbete. Företaget

betraktas som en organisation som åstadkommer arbetstillfällen och som

vederlag betingar sig aktieägarna en vinst ("profit"). Det är, enkelt uttryckt,

den fackliga intresseorganisationens huvuduppgift att se till att så litet som
möjligt av den vinsten tillfaller aktieägarna - utan att arbetstillfällena

försvinner. Med utgångspunkt i de anställdas gil'na kompetenser och ett givet

antal medlemmar har den fackliga organisationens ledare att välja en strategi

som maximerar medlemmarnas löneutveckling över någon överblickbar

period (säg, 1-2 år). Det viktigaste vapnet i kampen om lönerna är hotet om

strejk, dvs om begränsade eller totala, temporära indragningar av arbets

kraftsutbudet. För att göra detta hot så verkningsfullt SOIll möjligt har det

varit viktigt att också ha strategier för att långsiktigt utöka medlemsantalet

(organisationsnivån). I det föregående har vi tolkat bade industriför
bundsstrategin och den solidariska lönepolitiken som inslag i en sådan

medlemsökande strävan. Utifrån en transaktionskostnadsorienterat per

spektiv gällde det att finna intressen som uppfattades som gemensamma av ~;;i

många som möjligt: det gällde löneutvecklingen och viss arbetsrättslig

lagstiftning.

Det gällde också kompetensutvecklingen hos varje enskild fackförenings
medlem - i princip. Men till skillnad från löneutvecklingen kunde kompe

tensutvecklingen bland enskilda medlemmar svårligen göras til: föremål för

gemensamma förhandlingar, särskilt inte på högre nivå: däremot kunde man

tänka sig att man förhandlade också centralt om att avsätta lånemedel för

kompetensutveckling. (Branschfondsideerna inom LO från och med J961

kan kanske ses som ett slags inledande bidrag till ett sådant tänkande.) Men

enligt vilka kriterier skulle dessa medel sedan fördelas bland medlemmarna?

Det är inte svårt att förutse intresse konflikter - och transaktiollskostnader- i
ett sådant sammanhang.

Om den fackliga organisationen introducerade kompetensutvecklingen
bland sina medlemmar som ett sidlvstan dtgt mål skulle detta naturligtvis

komplicera det fackliga samordnings- och avvägningsproblemet enormt.
Facket skulle behöva tillföras mer resurser från sina medlemmar. Men det

betyder naturligtvis inte i sig att det skulle vara ointressant för medlemmarna

att introducera ett kompetensutvecklingsmål. Varken lönepolitiken eller

organisationsprinciperna är heller oberoende av kompetensutvecklingen

bland de anställda medlemmarna: ett exempel på sambandet. som redan
omnämnts, är framväxten av interna arbetsmarkrider i företagen, en

utveckling som i hög grad stått i samklang med - om än ej förorsakats av
fackliga strategier som de nyss nämnda. IIlS Alltså - på olika vägar har de

fackliga strategivalen indirekt fått konsekvenser för kompetensutvecklingen

bland medlemmarna. Det återstår att se hur Lex. de interna arbetsmarkna

derna faktiskt har påverkat denna; vi syftar bl.a. pil fördelningen av

internutbildningsresurser på olika kategorier av anställda. med olika förkun

skaper.

Men det är viktigt att slå fast att kompetensutvecklingen bland fackets
medlemmar kan ha svårt att etablera sig som ett självständigt mil! för den

fackliga verksamheten. Så har det varit även i Sverige. Det är naturligtvis

ingen tillfällighet. Vi har redan pekat på risken för en "övcrbestämning" av



den fackliga "maxirnanden". samordnings- och avvägningsproblem etc. Men

även om hänsyn tas till detta kan man tycka att förutsättningarna för

kompetensutveckling bland fackets medlemmar varit förvånande litet disku

terade i fackliga kongressrapporter och studiematerial under efterkrigstiden.

Vi menar att detta förhållningssätt har sin grund mer i en traditionell,

socialistiskt inspirerad, defensiv attityd gentemot arbetsgivaren än i en

förutsättningslös, framtidsinriktad diskussion om den anställdes intressen

och hur de bäst kan tas tillvara också i ett litet längre tidsperspektiv. Det är

som 0111 man på den fackliga sidan utgick från att initiativen till individuell

kompetensutvcckling skall komma från företagsledningarna. Den återkom

mande utgångspunkten har varit att söka finna den för medlemmarna bästa

avvägningen mellan möjligheten till löneökning och risken för arbetslöshet,

giver deras kompetenser.

Om en anställd, tillika fackk lubbsmedlem , själv begärde att arbetsgivaren
helt eller delvis skulle finansiera en personlig satsning på en kompetenshö

jande utbildning av något slag. så skulle det lokala fackliga kollektivet

knappast ha något att invända mot en sådan begäran; om en och samma

person flera gånger fick igenom sin begäran skulle dock antagligen rättvise

synpunkter framföras från facket. Av dem som inte själva efterfrågar någon

kompetenshöjande utbildning finns naturligtvis en del som efter moget

övervägande helt enkelt inte önskar någon "schemalagd" vidareutbildning.

Men det finns säkert också många som skulle vilja skaffa sig en sådan

utbildning utifrån sina egna utgångspunkter och behov, men som har svårt att

klart uttrycka sina önskemål. Den fackliga intresseorganisationen borde

rimligtvis vara den naturliga. transaktionskostnadssänkande aktören i ett

sådant sammanhang - och stödja sådana medlemmar på vägen till ett större

personligt kompetenskapital.

Men incitamentsbilden för det lokala facket är sammansatt. Vem har här

tiden och förmågan att lyhört lyssna på en arbetskamrats framtidsdrömmar?

Och vem har modet att stalla sig bakom en utbildningssatsning. som faktiskt

kan visa sig misslyckad') Och om den skulle bli lyckad. i vilken utsträckning

kan då fackklubben i dc ss helhet resp de fackliga ledarna räkna med att bli

delaktiga i avkastningen av satsningen?

Med detta vill vi inte påstå att alla fackligt ansvariga resonerar på detta
kalkylerande sätt inför klubbmedlemmarnas strävanden att utveckla sina

kompetenser på olika områden. Vi har endast velat peka på de transaktions

kostnader som faktiskt tenderar att göra sig gällande när det lokala facket

skall lämna sitt bidrag i "kompetensutvecklingsspclet". Man måste förstå att

det kan kännas svårt, riskfyllt och mindre givande för en ombudsman att ägna

sig åt att entusiasmera klubbmedlemmar till utbildningsansträngningar. Men

man bör heller inte glömma bort att det kan finnas ett slags - än så länge

osynligt- kontrakt. varigenom flera olika utbildningssatsande arbetstagare

stödjer varandras satsningar och på så sätt möjliggör ett större totalt utfall.

Vi sammanfattar väl' diskussion av hur förekomsten aven facklig

intresseorganisation av svensk typ kan tänkas påverka enskilda anställdas

cjterjrågan på kompetenshöjande utbilclningssatsningar med att konstatera

att denna påverkan antagligen är ringa. Förklaringen ligger i intresseorgani

sationers benägenhet att koncentrera sin verksamhet till de områden som av
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en majoritet av medlemmarna verkligen uppfattas som gemensamma

intressen: till dc områdena hör inte enskilda anstalida/klubbmedlemmars

kom pek nsurvcckling.

Likväl är det den enskilde anställdes efterfrågan på kompetenshöjande

utbildningssatsningar som i grunden bestämmer vad som skall ske med
kompetensutvecklingen i företagen. Vi bortser nu från de många initiativ

som kommer från arbetsgivaren, som genom sin ständiga övervakning och

sina växande kunskaper beträffande olika anställdas förmågor, idag ofta har

ett bättre underlag än facket för personbedömningar inför utbildningssats
ningar. Vad är det då som bestämmer den enskildes efterfrågan') Vi har i det

föregående tagit upp tidigare erfarenheter av utbildning och utbudet av
"kurser". Till det kan vi lägga utbildnings- eller kunskapsnivån i utgångslä

get: ju lägre grundutbildning en människa har, desto mindre utbildning

efterfrågar hon också senare i yrkeslivet'". Ju mindre kompetenskapitalet

är, desto långsammare växer det!

Värdet på en människas kompetenskapital bestäms dels av dc framtida
intäkts- och kostnadsströrnmarna i det företag där hon för tillfället är

verksam, dels av den förutsedda utvecklingen i övrigt, på andra relevanta

marknader. Bakom alla dessa förutsedda - ofta naturligtvis felaktigt
förutsedda - förändringar ligger förändringar i de framtida behoven av

kompetens av olika slag för tillverkning och samordning. Det är kunskap om
dessa förändringar i ekonomins kompetensbehov som är av särskilt intresse
för varje människa som vill utveckla sitt kompetenskapital. llO Efterfrågan på

sådan kunskap varierar från människa till människa; det är förenat med

kostnader att få fram den kunskapen, kostnader som får ställas mot den

potentiella värdeökningen i kompetenskapitalet (jfr diskussionen i avsnitt

1.2.4.1 om anställningskontraktet). Ett sätt för den enskilde anställde att

nedbringa denna kostnad kunde vara att inom hela kollektivet av anställda
utse någon att inhämta sådan "frarntidskunskap" för allas räkning. En punkt i

företaget, där den typen av överblickande information - som naturligtvis
också gäller utvecklingen på andra och konkurrerande marknader - samlas
är styrelsen. Mer företagscentrerad. men därför inte mindre relevant för de
anställda, är den information på olika områden somfäretagsledningen har att

bjuda på.

Därmed har vi fört vår "komplicering" av företaget - och särskilt av den
anställdes position i företaget - så långt att vi kan återknyta till lagen om
styrelserepresentation och medbestämmandelagen som ju var utgångspunk
terna för detta avsnitt. Alldeles oavsett vilka officiella motiveringar som

anförts för dessa nya institutioner kan vi konstatera att de går att inordna i en
"kumulativ" efterfrågernodell av den art vi prövar i denna rapport: när

organiseringen av arbetstagarna i termer av numerär och centralisering hade

gått mycket långt, när tillförseln av ytterligare resurser via det offentliga
(genom arbetsmarknadspolitiken) inte längre gav något nettobidrag till de
anställdas välfärd blev frågan i början av l (nO-talet vart de anställdas

efterfrågan och egna resurser nu kunde riktas i strävan efter högre lön och

välfärd. Svaret på frågan blev alltså att de anställda önskade mer information
om sin tänkbara framtid i och utanför sitt eget företag. LSA och MBL blev de

nya informationsinstrumenten.

Idag, mer än tio år efter införandet av dessa, går uppfattningarna



visserligen isär bland fackföreningsfolk när det gäller att bedöma resultaten

av denna "strategi för information". Dessa åsiktsskillnader framstår dock

närmast som naturliga med tanke på de stora svårigheterna att isolera och

mäta effekterna av just dessa reformer. Viktigare är kanske att få, om ens
några, berörda, har velat återkalla reformerna: några sådana önskemål har

knappast heller avhörts från arbetsgivarsidan.

Men den ur vårt perspektiv allra intressantaste principiella aspekten på
"inforrnationsreforrnerna" vid J970-talets mitt är en annan. Den har att göra

med den försiktiga hopkoppling av de anställdas och aktieägarnas inforrna

tionsbehov resp kunskaper de ofrånkomligen innebär. Sjuttio år efter

decemberkompromissen har man på arbetstagarsidan önskat komplettera

förhandlingsumgänget med arbetsgivaren (och hans uppdragsgivare) med ett

utökat "informationsurngänge". Vi uppfattar detta som det praktiska

uttrycket för en växande insikt på den fackliga sidan att ett flytt medel

behövdes både som ett komplement för den traditionella förhandlingspoliti

ken och som en inspirationskälla till nya fackliga initiativ av annan art. Det är

naturligtvis här som våra tankar om arbetskraftens kompetcnskapital- och

möjligheterna att utöka det - kommer in i bilden: genom att delta i

styrelsearbetet borde fackliga ombud kunna inhämta en hel del kunskap om

olika sakförhållanden och bedömningar av betydelse för företagets och dess

olika divisioners eller dotterbolags framtida utveckling (kompetensbehov ,
lönebetalningsförrnåga), kunskap som borde vara av största intresse för alla

klubbmedlemmar!' 1; dessutom skulle styrelseombuden "automatiskt" få

kunskaper om vilket intresse och engagemang de övriga styrelseledamöterna

lade ner i sitt arbete för företagets vidare utveckling. De anställda har

rimligtvis allt intresse av att i sitt företag ha en styrelse - och ägarkrets i övrigt

- som i hög grad söker göra sin kompetens gällande gentemot företagsled
ningen [Stiglitz 1985, s 147, tf] [12. J u mindre kompetent och aktiv styrelsen är

i ett företag, desto mer utlämnade blir de anställda - och deras kompetenska

pital- till företagsledning och VD. Desto mer insatser kommer då att krävas

av de anställda själva när det gäller att bedöma konsekvenserna för deras

egen del av den information som företagsledningen ger ifrån sig enligt MBL.

All sådan information måste naturligtvis tolkas noga av de anställda,

eftersom den är ett led i ett spel även den. Men den tolkningen blir än svårare

om även det rena sakinnehållet måste ifrågasättas. Det kan skada den

informationsutbytesprocess som många ser som huvudpoängen i medbes

tämmandet: "The true value of cc-determination is to be found in its being an

instrument through which important and accurate information is shared"

[Aoki, 1984, s 167].

Om styrelsen är kompetent och aktiv är alltså allting gott och väl - från
denna speciella synpunkt. Men om den inte är det, vilka incitament och

möjligheter enligt LSA (och MBL) har de anställda då att skydda sina egna

kornpetenskapitalintressen? Incitamenten bestäms av vad som står att

förlora: ju mer företagsspecifik den anställdes typiska kompetens är, desto

mer beroende är han -- eller hon - av att just styrelsen i hans företag är
kompetent; avståndet till näst bästa alternativlön är ju definitionsrnässigt
större, ju mer företagsspecifik den anställdes kompetens är. Utifrån detta
synsätt skulle vi vänta oss att de fackliga styrelseombuden var särskilt aktiva i
specialistföretag av olika slag - och omvänt i företag där de anställda inte
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kände att de hade så mycket att förlora P,) att byta arbete. Av liknande skäl

skulle vi vänta oss att de anställda var särskilt angelägna att utnyttja MBL för

att begära mer information om företagets utveckling och planerade initiativ i
högriskföretag med mycket specifik kompetens bland de anställda. Samtidigt

understryker vi än en gång informationsutbytets karaktär av spel: arbetsgiva
ren har alltid betydande möjligheter att själv välja ut den information han

finner lämplig att meddela de anställda eller deras företrädare.

Låt oss nu rekapitulera vår synpunkt på tänkbara fackliga strategier vid
mitten av 1970-talet: sedan den rena fackliga förhandlingsstyrkan, baserad

på numerär och organisationsnivå. nått en omfattning som knappast kunde

göras större, utnyttjades denna ställning till att i början av 70-talet efterfråga

en serie lagändringar på arbetsrättens område. Några av dessa lagändringar

gällde reformer, som bidrog till att potentiellt förbättra de anställdas

möjligheter att få fram mer information om deras företag och dess

"planerade framtid" (LSA, MBL).

Vi prövar här att tolka dessa reformer som inslag i en facklig strategi, som
utgick ifrån att det fanns en (otillfredsställd) efterfrågan på sådan informa

tion bland de anställda och att denna skulle kunna bilda utgångspunkt för

olika aktiviteter som på olika sätt kunde bidra till att utöka deras välfärd. Vi

har här pekat på dels möjligheten att utnyttja information enligt MBL och

LSA som underlag för fackliga eller enskilda initiativ för att skydda eller

utöka de anställdas kompetenskapital. dels möjligheten att utnyttja insikter
na om övriga styrelseledamöters bidrag - och brist pa bidrag - till företagets

utveckling till att åtminstone framställa önskemål om nya, mer kompetenta

ägare.
Denna möjliga fackliga strategi - att utveckla välfärden bland fackets

medlemmar genom mer information om förhållanden av betydelse för

utvecklingen av den anställdes kompetenskapital - är egentligen en rätt svår
strategi. Först gäller det för de fackliga informationsmottagarna att tolka den

lämnade informationen rätt. Sedan gäller det att överföra relevanta delar

därur till olika berörda medlemmar (eller avdelningar). Slutligen gäller det
att också försöka orka med de olika anpassningsåtgärder - i form av
vidareutbildning mm - som kan bli aktuella. Att genomföra ett helt sådant

program är ingenting mindre än en n)' facklig arbetsuppgii]: finns det

kompetens till det inom facket? Hur ser den kompetensen u!') Vad kostar det

att bygga upp sådan kompetens')

Mycket tyder också på att de överväganden som faktiskt låg till grund för
"informationsreforrnerna" under 1970-talet mindre gilllde uppbyggnaden av

kompetenskapital än åtkomsten av information som kortsiktigt kunde

förbättra fackets möjligheter vid framtida förhandlingar med arbetsgivaren.

Den övriga innebörden i MBL - utöver informationsdelen - gällde ju en
utökad förhandlingsrätt, s.k. medbestiimmanderiitt. för de anställda. För att

bättre kunna utnyttja denna rätt önskade sig facket bättre information om
företaget och dess omvärld.

Detta var visserligen en ny strategi i så matte att den "tvingade" in också de
anställda i informationsbanor som företräddes av kapitalintressena i företa

get. Men det var samtidigt en traditionell strategi i den meningen att den

sökte också den fortsatta välfärdsökningen för de anställda genom förhand
lingar - vid given kompetens. Om den mer Hlllgsiktiga utvecklingen av de



anställdas yrkeskompetens som ett led i fackliga ansträngningar sades föga

eller intet vare sig i "Demokrati i företagen" [LO, 1971 (2)] eller i

förarbetena till den stora medbestämmandereformen [SOU, 1975]. Inte

heller har mycken uppmärksamhet ägnats det "trendbrott" som dc anställdas

styrelserepresentation faktiskt utgör: här får arbetstagarrepresentanter

kunskaper om händelser av betydelse för riskkapitalinnehavarna och de

sistnämnda får samtidigt vissa insikter i de anställdas kunskaper och

förhoppningar. [Williamson, 1986, s 304]. Hur kan det i ett längre tidspers

pektiv tänkas påverka förutsättningarna för utvecklingen av de anställdas

(respektive aktieägarnas) kompetenskapital? Nu har företaget verkligen
börjat bli mycket komplicerat och den stora frågan blir om och hur de

anställda kommer att kunna skydda och utöka sitt kompetenskapital. Kanske

hade det behövts minst ett årtionde från 1976 och framåt av skiftande

konjunkturer och politisk reformstiltje för att det skulle ha gått att få en

palitlig erfarenhet av verkningarna på dessa områden av medbestämmande

reformen respektive styrelserepresentationslagen.

4.3.S.3 Lontagarionderna -1976 års LO-färslag

I stället kom ett årtionde med en ihållande lågkonjunktur och allt annat än
politisk stiltje. 113) Till MBL och LSA m fl arbetsrättsreformer lades 1976

LO:s förslag till "kollektiv kapitalbildning genom löntagarfonder" [LO,

1976], det ursprungliga s. k. fondförslaget; sambanden mellan dess syften och

dem som låg till grund för bl.a. MBL var inte lätta att se. Utredningsarbetet

bakom LO:s fondförslag hade nämligen som egentlig startpunkt ett gammalt
lonepotitiskt problem. Kärnproblemet var, " ... att den solidariska lönepoliti
ken leder till ett 'outtaget löneutrymme' i företag och branscher med god

lönsamhet och ett övergenomsnittligt löneläge. Enligt kommittens (lönepoli

tiska k. inför 1971 års LO-kongress, R.E.) uppfattning, som grundats på

många års praktiska erfarenheter, försvårar detta genomförandet av den

solidariska lönepolitiken. De anställda vid de lönsamma företagen anser att

deras återhållsamhet inte kommer de lågavlönade vid andra företag till godo,

utan istället ökar det egna företagets vinster" [LO. 1976, s 9].

LO-kongressen 1971 biföll kravet på en utredning om "lämpliga metoder
. att begränsa de mest vinstgivande företagens och/eller branschernas 'över

vinster' " [ibid s la]. Redan tidigare har vi uppmärksammat de tankar på

branschfonder av skiftande slag som aktualiserades i LO-rapporterna 1961
och 1966; en annan metod, som diskuterats - och nu skulle utredas igen- var

företagsbeskattning.

I princip låg det alltså ingenting nytt eller överraskande i detta utrednings
uppdrag. Om den tidigare efterfrågan på "aktiv arbetsmarknadspolitik" från

LO-medlcmmarnas sida var ett utflöde av den solidariska lönepolitikens

verkningar i företag och branscher med liten lönebetalningsfönnåga, så

kunde denna efterfrågan på "aktiv övervinstpolitik" ses som svar på ett

problem som den solidariska lönepolitiken förorsakade i företag och
branscher med stor lönebetalningsförmåga. l båda fallen handlade det ytterst
om att säkerställa grundvalarna för sammanhållningen inom LO mellan
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medlemsförbunden; i båda fallen handlade det också om att gå den politiska

vägen snarare än avtalsvägen.

Så långt hade det ursprungliga utredningsuppdraget heller inga mer
omedelbara beröringspunkter med någon aspekt av agarfrågan än den aktiva

arbetsmarknadspolitiken. Det gällde nu för la dels att på något sätt

begränsa de s.k. övervinsterna, dels att fördela de sålunda "uttagna

övervinsterna" till vinnare och förlorare på ett sätt som kunde accepteras av
en majoritet av riksdagens medlemmar, och som stod i överensstämmelse

med en la-majoritets egna värderingar.

Man behöver inte syna dessa mål och restriktioner i sömmarna länge för att
inse att redan denna uppgift är svår. Tag Lex. frågan vad man skall mena med
"övervinster", Eller tag frågan vem som i någon rättsfilosofisk mening skall

sägas vara "rättmätig ägare" till dessa övervinster: kunde den fackliga

centralorganisationen verkligen med någon utsikt till framgång hävda att den

var dessas rättmätiga ägare - och var det i så fall hela organisationen eller
bara de medlemmar som var anställda i just "övervinstföretagen" som var

sådana ägare?

Vi har ingen möjlighet att gå in närmare på dessa frågor här. Men genom
att helt kort presentera de traditionella huvudalternativen till lösning - och

argumenten emot dem i lO:s fondförslag - får vi anledning att peka på ett

enligt vår mening utomordentligt viktigt sakförhållande bakom fondförsla

get, nämligen framspringandet av de många kompletterande mål och
restriktioner, som i så hög grad sjalva kom att bli avgörande för innehållet i

det ursprungliga fondförslaget av 1976.

Det ena huvudalternativet var alltså s. k. branschjonder. "Fortfarande kan
det sägas, att avgifter till branschfonder , främst från högvinstföretag, till

någon del skulle kunna utgöra ett komplement till den solidariska lönepoliti

ken ... Författarna till 1961 och 1966 års la-rapporter ... tänkte sig en

användning för ... Lex. utbildning, omskolning, avgångsvederlag och
pensionsförstärkningar. Men en sådan användning skulle omöjliggöra den

kollektiva kapitalbildning, som bl.a. Metall hade uppsatt som mål i sin
förbundsmotion till 1971 års kongress. En viss avtappning av kapital från

lönsamma företag skulle komma till stånd utan att denna skulle motsvaras av

en kapitalbildning hos branschfonderna ... kravet på oförändrat hög kapital

bildning... kan då inte bli uppfyllt [R.E. kurs]." libido s 22-23]

Alltså, avgiftsbaserade branschfonder kunde ha varit ett tänkbart svar på
det av LO formulerade, utredningsuppdraget beträffande ett lämpligt
komplement till den solidariska lönepolitiken. Men nu hade Metall, en annan

uppdragsgivare med delvis andra förutsättningar och syften än lO, i sin
förhundsmotion introducerat en restriktion i form aven "oförändrat hög

kapitalbildning", vilket ansågs omöjliggöra branschfonder med Lex. arbets
marknadspolitisk inriktning.

Någon som helst diskussion av tänkbara avvägningar mellan det fackliga
intresset aven "oförändrat hög kapitalbildning" och en lösning av det gamla
"övervinstproblemet" förs inte i lO-rapporten av 1976. Inte heller berörs

artskillnaderna mellan de båda intressen det är fråga om: i det ena fallet

lösningen av ett grundläggande organisationspolitiskt problem för hela den

fackliga rörelsen, i det andra fallet "en viss avtappning av kapital från

lönsamma företag" (vilket naturligen kunde ha gett upphov till förslag om



ytterligare åtgärder för att rätta till just detta problem).

Men det fanns ännu en restriktion som, enligt utredarna, omöjliggjorde

"arbetsmarknadspolitiska" branschfonder. ..... en vinstindragning från

lönsamma företag till (sådana RE.) branschfonder (skulle) inte i något

avseende öka lontagarinflytandet (kurs R.E.) i dessa företag "[LO, 1976, s

23]. Från Metalls förbundsmotion härstammade också denna restriktion på

valet av branschfondsvarianter. Förbundet hade krävt en utredning "om 

och på vilket sätt - fackföreningsrörelsen skall engagera sig för kollektiv

kapitalbildning, som ger löntagarna ökat inflytande över näringslivets

utbyggnad" [ibid s 12]. Detta - och likartade tankar framförda i tre olika

rapporter vid Metalls förbundskongress 7973 - uppfattade uppenbarligen

utredarna så att de resurser som "togs ut" ur företagen såsom "övervinster"

också måste tillföras löntagarna, i någon gruppering, och ges i en form som

gjordc det möjligt för dem att utöva ett inflytande, t.ex. såsom aktier.

Därmed kan vi göra vår poäng. Genom att man introducerat två nya
restriktioner - hämtade från andra uppdragsgivare än dem som formulerade

det aktuella utredningsuppdraget - har valet av lösningar på branschfonds

temat av "övervinstproblernet" begränsats till att gälla lösningar av icke

konsumtions karaktär med inflytandeinstrument (aktier). Det var bl.a.

genom denna speciella metod att sammanföra en rad olikartade utrednings

uppdrag från olika uppdragsgivare i en enda utredning som LO:s fondutreda

re kom till resultat, som många uppfattade som överraskande.

Tag t.ex, frågan omlöntagarinflytande på grundval av aktieägande. Både i
kap 2 och i detta kapitel har vi försökt visa vilket ringa intresse den svenska

arbetarrörelsen, både som parti och fackföreningsrörelse visat frågan om

aktieägande bland de anställda lokalt eller i större kollektiv som en metod för

att utveckla deras välfärd. Niir sedan "genombrottet" kommer för denna

metod sel sker det i form aven restriktion som egentligen mest skall ge ramarna

för lösningen al' ett helt annat problem, framsprunget ur den solidariska

lönepolitiken. På detta oväntade satt placerar sig en ägarfråga mitt i den

svenska ekonomin och politiken mitt i l 970-talet - helt plötsligt.

Så långt det ena huvudalternativet- branschfonder. Det andra var alltså

'skärpt [oretagsbeskattning', Om nu ursprungsproblemet var den solidariska

lönepolitikens "overvinstproblern " kunde man tänka sig att en bekväm

lösning vore en skärpt progressiv företagsbeskattning. Metalls motion till

LO-kongressen 1971 slog också fast, "att industrins sj äl vfinansiering har lett

till fortsatt förmögenhetskoncentration till traditionella ägargrupper" [LO,

1976, s 12.]. Genom att dra in "övervinsterna" till statsmakterna skulle man

både kunna bromsa den vidare förmögenhetskoncentrationen ännu en

restriktion på valet av fondsystem - och slippa en besvärlig diskussion om

vem som egentligen var "rättmätig ägare" till övervinsterna.

Men kongressen 1971 och utredarna ville annorlunda. "Den generösa,
tillväxtframjande svenska företagsbeskattningens förde Iningspolitiska di

lemma kan inte upplösas genom en skatteskärpning, som slår hårdast på

tillväxtföretagen och försvårar finansieringen av deras investeringar" [ibid , s

26-27). Ä ven om en liknande skattereform kunde hjälpa till att lösa problem

som hade med den solidariska lönepolitiken att göra. så skulle den bara

resultera i andra problem: "Det är ... en illusion att tro att man genom en

skärpning av företagsbeskattningen kan nå avgörande fördelningspolitiska
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vinster utan att råka i konflikt med väsentliga mål för den ekonomiska

politiken" [ibid].

Utan att detta klart utsägs i LO-rapporten kan vi ocksa konstatera att de

restriktioner vi nyss presenterat -- oförändrad kapitalbildning och ökat

löntagarinflytande - också utgör argument mot en "skattelösning". Över

vinstskattemedlen kan komma att utnyttjas för konsumtion och ger inget

löntagarint1ytande. Därmed har vi ånyo snuddat vid agarfrågan här

storagarfrågan. Med hänvisning till risken att en skärpt skattepolitik

gentemot kapitalägarna i företagen skulle kunna drabba deras egna än

hårdare än kapitalägarna själva har LO alltså avvisat skärpt företagsbeskatt

ning som en metod att lösa den solidariska lönepolitikens övervinstproblem.

Med en bibehållen företagsbeskattning förändras visserligen inte förmö
genhetskoncentrationen alls. Men det fanns en tredje väg mellan arbetsmark

nadsinriktade branschfonder och förmögenhetsinriktad företagsbesk attning:

den går ut på att löntagarna får del i företagens förmögenhetstillväxt "genom

successiva vinstavsättningar till av löntagarna ägda och förvaltade fonder"

[LO, 1976, s 28]. Detta blev också huvudlinjen i det vi här kallat det

ursprungliga fondförslaget från 1976.

Det förslag, som antogs av LO-kongressen i juni 1976, gick i korthet ut på
att 20 procent av företags vinsten före skatt avsatts för löntagarna i företaget.

För detta belopp emitterar företaget aktier (genom riktade. obligatoriska

"löntagarernissioner"), som översänds till en s.k. löntagarfond. A vkastning

en på alla dessa aktier går till en s.k. utjämningsfond med samtliga

fackförbund som huvudmän; medlen används inom hela det fackliga

kollektivet till utbildning, forskning, expertis och information. Aktierna

samlas upp i branschfonder , med representation av fackförbund och

"samhälle"; rösträtten för dessa aktier i det individuella företaget utövas av

den lokala fackklubbens styrelserepresentanter för dc första 20 procent av

rösterna som fonden äger i företaget - därutöver tillfaller rösträtten

branschfonden. Någon nedre storleksgräns för vilka företag (enskilda

aktiebolag) som skall omfattas av dessa fonderingsregler meddelades ej i

LO-beslutet, ej heller någon övre gräns för hur stor andel av rosterna i ett

enskilt företag löntagarfonden skulle kunna uppnå [LO, 1976].

Här förelåg ett medel - vinstavsättningar omvandlade tilllöntagaraktier i
branschfonder med viss lokalröstnyttjanderätt - som skulle bidra till

uppnåendet av tre mål- mildra "övervinstproblernet' motverka den vidare

förmögenhetskoncentrationen samt öka löntagarnas inflytande i den ekono

miska processen. Förslaget förelades småningom den politiska och intresse

organisatoriska världen inom bl.a. den statliga utredningen om löntagarna

och kapitaltillväxten - populärt kallad löntagarfondsutredningen - som.

ursprungligen på initiativ av folkpartiet, påbörjade sitt arbete 1975; under

tecknad, som våren 1977 anställdes i samma utrednings sekretariat. hade från

början den vagt formulerade uppgiften att pröva frågan i vilken utsträckning

ett fondsystem av föreslagen typ också P,] lång sikt kunde antas vara förenligt

med en decentraliserad marknadsekonomi av svensk typ. Föreliggande

rapport är ett försök till svar på den frågan. dar vi dock tillåtit oss att inte

direkt utgå från 1976 års fondförslag utan att också försöka skaffa oss

perspektiv på förslagets förhistoria och inre sammanhang. Vi har valt att göra

detta utifrån ett av oss själva formulerat problem, benämnt 'ägartrågan'."!'



Hur kan vi då orientera fondförslaget av 1976 till vår ägarfråga'J Vår
utgångspunkt har ju hela tiden varit en tänkt"efterfrågan på samhällsföränd
ring" inom främst arbetarrörelsen. I olika sammanhang har vi försökt peka
på hur denna efterfrågan ständigt ändrar karaktär, när realinkomsterna
stiger och nya erfarenheter läggs till gamla. Vi har Lex. tolkat efterfrågan på
reallöneförbättringar och anställningstrygghet som en källa till efterfrågan på
fackliga intresseorganisationer. Och vi har tolkat framväxten av industriför
bundsprincipen och senare den solidariska lönepolitiken som organisations
politiska principer som svar på en efterfrågan bland löntagarna på starka
centrala förhandlingsorganisationer som kan "leverera" inte bara genom
förhandlingar på arbetsmarknaden utan också genom insatser i den politiska
processen.

Till de "leveranser" som från LO:s (och TCO:s) sida begärdes - och
erhölls - av det politiska systemet under 1970-talets förra hälft hörde
naturligtvis de arbetsrättsliga reformerna. Bland dem har vi ovan valt ut
MBL och LSA som särskilt intressanta därför att de kan uppfattas som
uttryck för en efterfrågan på mer information från de anställdas sida. Efter en
trekvarts sekellång utveckling av sina positioner i det repetitiva , kooperativa
fördelningsspel på arbetsmarknaden som småningom funnit sin form i den
s.k. svenska modellen har fackföreningsrörelsen känt ett behov av eller sett
en möjlighet att utveckla sina medlemmars välfärd längs nya, kompletteran
de vägar. Vi ser "inforrnationsvägen" som en ny sådan väg, vars viktigaste
egenskap är att den, åtminstone potentiellt, öppnar för nya fackliga perspek
tiv på utvecklingen av de anställdas kompetenskapital. I föregående avsnitt
presenterades några fragment till en teori som försöker relatera den
anställdes efterfrågan på kompetensutveckling till hans - eller hennes 
kunskaper om den tänkbara framtida utvecklingen i företagets omvärld. Det
är ett kunskapssökande som i hög grad sätter sin prägel på verksamheten i
företagsledning och styrelse eller, om man så vill, hos företagets kapitalmark
nadsintressenter. Det finns alltså på det modellteoretiska planet ett viktigt
samband mellan arbetsmarknad och kapitalmarknad inuti företaget, mellan
anställda och aktieägande huvudmän i stämma och styrelse. Men detta
samband blir inte synligt så länge det fackliga huvudperspektivet är ett

renodlat kortsiktigt förhandlingsperspektiv med utgångspunkt i givna kompe
tenser bland de anställda. Ställd mot detta perspektiv representerar tillkom
sten av nya institutioner för utökad facklig efterfrågan på information en
logisk utveckling.

När vi här väljer att karaktärisera medbestämmandelagen (MBL) först och
främst som en institutionell reform av betydelse för informationsflödena i
företaget, så sker detta i medveten polemik mot olika föreställningar att
denna lagstiftningsreform i första hand gällde själva medbestämmandet.
Motiveringen är enkel: utgår vi - än en gång - från de anställdas
kompetenskapital och låter vi medbestämmanderätten för de anställda gälla
framför allt deras rätt att skydda och vidareutveckla detta kapital så blir det
naturligtvis av största betydelse att de anställda har ett bra informationsun
derlag för sitt medbestämmande; utan ett pålitligt informationsunderlag hos
de anställda löper de risk att endera föreslå beslut som i längden kanske inte
ens gynnar dem själva eller att bli helt övertrumfade av arbetsgivaren och
deras medbestämmanderätt illusorisk. Med detta vill vi på intet vis påstå att
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MBL inte skulle gälla de anställdas medbestämmanderätt ;formellt sett är det

ju just denna MBL reglerar. Vi vill endast påpeka, att möjligheterna att ge

denna lagstiftade rätt ett reellt, positivt innehåll är starkt beroende av

informationsunderlaget hos de anställda och deras fackliga företrädare.
Kanske kan man tala om en efterfrågan på medbestämmande bland de

anställda som något fristående från efterfrågan på information. Men vad är

det egentligen som bestämmer "utbudet av faktisk medbestämmanderätt"
hos arbetsgivaren - och hans utbud av "information till de anställda"', Vi tror

att båda dessa "utbud" i hög grad sammanhänger med arbetsgivarens

uppfattningar om vilka ekonomiska risker för företaget som ökad informa
tion till resp medbestämmanderätt för de anställda skulle kunna innebära,

Det är uppenbart att dessa risker, som också är alla anställdas gemensamma

risker, uppfattas som mindre ju mer välinformerade de anställda är om olika

förhållanden av betydelse för företagets framtida utveckling. Ju mindre dessa

risker anses vara, desto större blir utbudet av information och medbestäm

manderätt. "Gärna medbestämmande, men först rejäl information."! 15

Men de anställda är inte ensidigt beroende av arbetsgivaren - och den

information han väljer att ge ifrån sig. Dels kan de själva söka annan,

oberoende information, dels kan de själva försöka definiera en medbestam
mandemåjlighet utifrån sina generella och specifika kompetenser i företaget.
Längs vilka vägar skall då denna möjlighet sökas? Alla dessa vägar mynnar ut

i spel av olika slag, mellan anställda (som individer eller i grupper) och

företagsledning och ägare. Anställda med mycket företagsspecifik kompe

tens kan kräva relativt mycket medbestämmande, väl vetande att kostnaden

för arbetsgivaren för att nyanställa och specialutbilda någon annan upp till
samma kompetensnivå är avsevärd. Men en hög grad av företagsspecifik

kompetens hos den anställde kan samtidigt representera en risk att den

anställde - om arbetsgivaren vägrar att gå med på hans krav - förlorar rejält i

lön i sin näst bästa sysselsättning; det kommer arbetsgivaren att kunna

utnyttja i spelet.

Vi kan se det så att ju mer svårersättlig en person - eller grupp av personer
- är på en arbetsplats, desto större är hans potentiella medbestämmandemoj

lighet - om han nu inte bestämmer sig för att istället ta ut hela sitt
"specialvärdc" i lön. Och ju mer arbetsgivaren vet om ihåligheten i en

anställds alternativa arbetsmarknad, desto mindre kan han göra den
anställdes medbestämmandemöjlighet - om han nu inte bestämmer sig för att

"ta ut" den anställdes låga alternativvärde i form av lägre lön.

Här föreligger uppenbarligen ett avvägningsproblem: å ena sidan kan den
anställde utöka sina möjligheter till medbestämmande genom att utöka sin

företagsspecifika kompetens, å andra sidan måste han hålla uppe sitt

alternativvärde på arbetsmarknaden genom att samtidigt utveckla sin

generella kompetens. I den mån arbetsgivaren skall medverka finansiellt i
den kompetensuppbyggnaden blir avvägningsproblemet än större. Men

under alla omständigheter kommer det att vara värdefullt för de anställda att
ha tillgång till relevant information som underlag för sin kompetensplane

nng.

Kan de anställda skaffa sådan information billigare genom gemensamma
ansträngningar än individuellt? Skall en ny intresseorganisation bildas med
enbart denna arbetsuppgift? Eller kan en redan existerande facklig organisa-



tio n inkorporera denna arbetsuppgift i dem den redan har? Och vidare -- kan

de anställda på något intressant sätt säkra ett bättre informationsunderlag

genom att inträda i rollerna som styrelserepresentant och/eller aktieägare i
företaget? Hur kan facket sedan - när information väl inhämtats - formulera

en strategi för (långsiktig) kompetensuppbyggnad för sina medlemmar')

Vi återkommer med en diskussion i dessa frågor i ett senare avsnitt. Här

vill vi endast slå fast att den beröring med "personalägarfrågan" som ligger i

en vidareutveckling av medbestämmandetankarna har en inre logik - i den

redan påpekade kopplingen mellan den interna kapitalmarknaden och den

interna arbetsmarknaden; med den interna kapitalmarknaden menar vi då

bl. a. de föreställningar om framtida lönsamhetsutveckling och investerings

möjligheter i olika delar av företaget som bildar underlag för styrelsens

investerings- och expansionsbeslut. föreställningar som alltid ställs mot

utvecklingen utanför företaget. Sedan det i början av 1970-talet blivit allt mer

uppenbart att utökade insatser i aktiv arbetsmarknadspolitik på den externa

arbetsmarknaden inte kunde bidra till ytterligare välfärdsökningar för de

anställda, blev det naturligt att flytta över ansträngningarna till den interna

arbetsmarknaden i de företag, där de redan var verksamma. Den som

uppfattade den aktiva arbetsmarknadspolitiken som ett direkt komplement

till den solidariska lönepolitiken kunde därför lika gärna tolka "medbestam
niandepolitiken " som ett slags indirekt komplement till densamma I

Men allt detta handlar ju om utvecklingen på medbestämmandeområdet.
Vilken var då den inre logiken i det ursprungliga fondförslaget vad gäller

kopplingen till ägarfrågan? Vad var det egentligen LO-medlemmarna

"efterfrågade" för institutionella förändringar om vi ser till utgångspunkter

na för utredningsuppdraget från 1971? Enligt vår tolkning gällde denna

efterfrågan - som också framhållits ovan - först och främst reformer som

genom att mildra det välkända s.k. övervinstproblemet skulle kunna hålla

tillbaka dc centrifugala krafterna inom lönebildningen på LO-området och

därigenom stärka LO som central förhandlingsorganisation. Detta önskemål

hade redan tradition inom LO och uppfattades antagligen också av många

utanför LO som legitimt. Men dess naturliga koppling till agarfrågan var

ringa. Det lät sig visserligen säga att frågan om det "outtagna löneutrymmet"

i högvinstföretagen blev mer besvärande ju mer koncentrerat aktieägandet

var i dessa företag - eftersom "övervinsterna" då tillföll ett mindre antal

personer. Men också med ett jämnt och väl spritt aktieägande skulle

naturligtvis det "outtagna löneutrymmet" likafullt representera samma

grundläggande problem inom LO/: det s. k. övervinstproblemet inom LO är

inte i första hand ett fördelningsproblem mellan ett löntagarkollektiv och ett

aktieagarkollektiv utan djupast sett ett fördelningsproblem inom ett lönt a

garkollektiv, där vissa arbetargrupper vid vissa tillfällen måste ålägga sig en

viss restriktivitet i sina lönekrav för att en centraliserad förhandlingsordning

skall kunna upprätthållas.

Med den av oss formulerade "storägarfrågan", som utgår från ett politiskt

konkurrensargument mot storaktieägare (fysiska personer) över en viss nivå,

har "övervinstproblemet" inte att skaffa. För det första gör man i LO

rapporten ingen distinktion mellan storakteiägare som är fysiska resp

juridiska personer. För det andra gäller "övervinstproblernet" framför allt

höglönegrupper inom högvinstbranscher. det finns ingen anledning att a
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priori utgå ifrån att storaktieägarna skulle förekomma oftare i just dessa

sammanhang än i företag som sysselsätter höglönegrupper inom lågvinst

branscher eller låglönegrupper inom lågvinstbranscher. För det tredje: även

om "övervinstproblernet" hypotetiskt kunde påståtts gälla storaktieägare

som var fysiska personer så faller kopplingen till "vår storägarfråga" på en

annan hake: för att det "outtagna löneutrymmet" skall förvärra storågarpro

blemet krävs det ju också att dessa medel används till att utöka storägarnas
aktieinnehav, vilket ingalunda är det givna valet bland alla placeringsalter

nativ.

Finns clet då någon koppling mellan den kapitalbildningsaspekt , som
omnämns i det ursprungliga fondförslaget. och ägarfrågan? Här är det viktigt

att slå fast att den efterfrågan på kapitalbildning i hela den svenska ekonomin

som LO-kollektivet kan vilja ge uttryck åt alltid finns med som en faktor att

överväga i samband med löneavtalsrörelserna. Ur denna totala finansiella

och reala kapitalbildning kan olika aktörer i ekonomin skära ut olika

delmängder. Ingenting i det ursprungliga LO-fondförslaget från 1976 tydde

på att det där och då förelåg några särskilda önskemål beträffande den totala
kapitalbildningen i ekonomin. Istället föreslog alltså utredarna att de medel

som samlades upp genom den föreslagna vinstdelningen i företagen (a) icke

skulle få användas till konsumtion och (b) skulle omvandlas till aktier i de
företag där vinsterna uppstått, samt (c) att dessa aktier skulle ägas kollektivt.

Det var alltså ~ allt annat lika - fråga om en ökad kapitalbildning vad avser

delmängden fackligt-kollektivt ägt aktiekapital; mot detta stod en minskad
kapitalbildning vad avser delmängden privat ägt eget kapital. Om nettoeffek
ten på den totala finansiella och reala kapitalbildningen i ekonomin är det

omöjligt att säga något bestämt, särskilt som förekomsten av obligatoriska,

riktade nyemissioner av aktier till löntagarna kan tänkas ha föranlett

åtskilliga anpassningsåtgärder bland aktieägare och företagsledningar - var

och en med sina verkningar på kapitalbildningen.

Nu kan vi visserligen klart se en koppling mellan fondförslaget och
ägarfrågan i vår formulering, men den har strängt taget inte med kapitalbild
ningsaspekten att göra. Den springande punkten är istället att utredarna
valde att sammanlänka de tilltiinkta, disponibla vinstdelningsmedlen med den
ständigt existerande, i och för sig obegränsade efterfrågan bland uppdragsgi
varna/ LO-medlemmarna på löntagarinflytande; den största inflytandeeffek
ten skulle nås genom anskaffning av aktier, som skulle ägas kollektivt,

menade utredarna.

Det är inte svårt att förstå att ombudsmännen vid 1976 års LO-kongress
uppfattade det (kortsiktiga) fördelningspolitiska innehållet i fondförslaget

ytterst positivt. Efter årtionden och mer av underkastelse under arbetsgiva

ren skulle dc kollektivanställda nu som genom ett trollslag, utan någon synlig
motprestation, i snabb takt själva gå in i och småningom överta rollen som
aktieinnehavare i hela näringslivet - och istället bli huvudmän till arbetsgiva

ren' In på aktiemarknaden trädde en helt ny aktör vars förutsedda framtida
aktieinnehav skulle få konsekvenser både för "storägarfrågan" och "perso
nalägarfrågan" .

Till den existerande kretsen av storaktieägare ~ som kunde vara fysiska
eller juridiska personer-- skulle nu komma ännu en juridisk person, nämligen
de kollektivanställdas intresseorganisation. Med den föreslagna medelstill-



delningen (vinstdelning) skulle denna nya storaktieägare på kort tid komma

att överflygla alla andra, både personer och företag. Till skillnad från alla

andra aktieägare skulle ju dessa nya löntagarfonder dels tillföras nya medel

genom en stående regel, dels placera alla dessa medel i aktier.

Något demokratiproblem skulle denna nya stora aktieägare inte represen

tera, betraktad utifrån vårt politiska konkurrensperspektiv. helt enkelt

därför att det här inte är fråga om en fysisk person.

Anda kan man naturhgtvis peka P~l en risk för att också en juridisk person,

t.ex. en facklIg centralorganisation, som samlar på sig en mvcket stor mängd

aktier kan hl en sådan sräilning i det politiska systemet att det politiska

inflytundc som ut gill' Iran medborgare (som inte samtidigt är fackligt

anslutna) och nksdag minskas. l l
" Men då har medborgarna att reagera mot

en s{Idan utveckling, och den reaktionen skall formuleras aven väljarskura.

Inom vilken ingen enskild fysisk person i kraft av sitt personliga aktieägande
kan f,] större genomslag tör sina {Isikter än andra. Som LO-medlem har en

amtiilId lätt att uppfatta ett stort aktieinnehav hos sin centralorganisation

.,0111 po-itivt . en potentiell r,'surs - silrskilt om han - eller hon - inte erfarit

några synlig:1 kostnader för att bygga upp detta innehav. Men det är i

medborgarroi!en som han har att slutgiltigt ta stiillning till hur ett sådant
aktieinnehav kan komma att påverka honom också i rollerna som konsu

ment, ,~gcnföretagareoch medborgare. Detta är den politiska demokratins

överhöghet, som vi i kap .~ också lagt till grund för var formulering av

"s!Oräg,lrfrågans" natur. -- En kraftig reaktion mot fondförslaget kom ju

ocksa.

Men om stora aktieinnehav i en facklig centralorganisation från vårt

perspektiv inte representerar något demokratiproblem - dessa aktier kan ju i

princip inhandlas på öppna marknaden - så för de inte heller vårt "storägar

problem" närmare sin lösning: uppkomsten aven ny kollektiv storägare

innebär ju inte automatiskt att de gamla, enskilda storaktieägarna försvinner

eller reducerar sina innehav under den kritiska gränsen (se diskussionen i

avsnitt 2.5.3.2). Men på läng sikt skulle man naturligtvis få räkna med att

sådana avyttringar kunde komma att äga rum. Då skulle med en enda

dominerande ägare, en rad nya problem uppstå. I avsnitt 2.2.2.2 skriver jag

apropå detta bl a: "Det fundamentala problemet här är inte att detta innebär

en lägre effektivitet i kapitalallokeringen. utan att det inte längre blir möjligt

att se om och var effektiviteten i produktionen försvagas. Däri ligger

måhända ytterst demokratiproblemet med vår 'nationella aktiemonopolist 
han omöjliggör för alla andra medborgare att få adekvat information om

ekonomins verkliga tillstånd, vilket i ett slag försätter alla övriga medborgare

l ett mycket svagare läge gentemot honom när de politiska besluten skall

fattas än vad som var fallet vid ett jämnt fördelat aktiesparande."

Hur förhåller sig då aktieöverföringarna till de anställda enligt fondförsla

get till den norm för "ekonomisk demokrati" som vi kopplat till personalak

tieägande i företagen ') Det kompetensargument för ett visst personalaktie

ägande som vi utvecklade i kap 2 byggde väsentligen på ett slags utbildnings

ekonomiskt argument: genom att iiga aktier i det företag där de var anställda

kunde mall tänka sig att arbetare och tjänstemän fick större anledning - och

möjlighet - alt efterfråga (och få) mformation om olika förhållanden av

betydelse för företagets långsiktiga utveckling. Därigenom skulle de anstall

da bättra på sina förutsattningur att fatta korrekta beslut också i med borgar-
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rollen. Av den sortens tankar och kopplinga. till den politiska demokratin

Ianris dock i der ursprungliga fondförslaget. Aktie- och rösträttstilldel

ning~;;'eglerna skulle visserligen snabbt ge de anställda en rejäl minoritctsa

gårposition och därigenom , (iet där de var

verksamma. Men den positionen skulle inte Wrsl och främst utnyttjas till att

vidareutveckla de anställdas kompctenskapital gencrcilt och specifikt.

Istället skulle den utnyttjas för att "fatta (k investeringsbeslut som gäller vad

som skall produceras och var produktionen skall äga rum" [LO. 1976. s 157].

Apropå de aviserade förändringarna i medbestämmandelagstiftningen kon

staterade LO-rapporkn: " ... det finns en viktig skillnad mellan rätt till

förhandlingar och avtal om produktionsbeslut å ena sidan och inflytande över

produktionsbesluten i kraft av makt över kapitalet å den andra. Den som

behärskar kapitalet har initiativtätten. möjligheten att positivt gZI in rör att

genomföra beslut som man kan finna önskvärda .. " [ibid s 88] ... "Löntagar

ägt kapital kan ses som en garanti för att de ramar som en ny arbetsrätt ger

också kommer att kunna fyllas med ett faktiskt innehåll av långt gående

medbestämmande" [s :-:9]

Därmed har vi utan att bedöma förslaget i dess helhet vad avser dess

verkningar och måluppfyllelse styrt in på vad vi <inser vara den största

svagheten i 1976 års fondförslag nämligen dess mycket ringa intresse för

effektivitetsaspekterna på produktion och förctagarverksarnher , särskilt de

långsiktiga. I ett tidigare avsnitt, 4.3.6.1, har vi försökt ge mening åt

begreppet ägarkompetens både i ett historiskt perspektiv och i relation till

övriga kompetenser bland företagsledning och andra anställda. En viktig

slutsats blev att ägarnas kompetens varit av avgörande betydelse för

utvecklingen av mycken sysselsättningsskapande och produktivirctshojande

företagarverksamhet. En annan observation var att företagens behov av

olika slag av ägarkompetens skiftar över tiden. hl.a. som ett resultat av vilken

kompetens som tidigare och nuvarande ägare medverkat till att utveckla

inom sina företag. En tredje iakttagelse, som anknöt till denna, gällde

föreställningen om företagens olika medagerande som "kommunicerande

kornpetenskärl": bara på mycket kort sikt är det naturligt för anställda och

aktieägare att uppfatta varandra som homogena motståndare i en tydlig

intressekonflikt om överskottet i verksamheten; på längre sikt - pa "kornpe

tensutvecklingssikt " ,- har de anställda och aktieägarna också intresse av att

uppfatta varandra som komplementära. Kompetensförändringar och kompe

tensutveckling bland aktieägarna kan vara av största betydelse för utveck

lingen av de anställdas kompetenskapital och produktivitet; omvänt kan

kompetensför ändringar och kompetensutveckling bland de anställda utlösa

nya önskemål vad gäller aktieägarnas kompetenser: i det sammanhanget har

vi tidigare pekat på de anställdas intresse av att i viss utsträckning kunna

"värdesäkra sitt kornpetensk apital" genom att själva uppträda som aktieäga

re och styrelserepresentanter. 1]7

Det finns alltså väsentliga utgangspunkter för en diskussion om hur

anställda genom Lex. ett personalaktieägande skulle kunna uppria välfärds..

ökningar för egen del, som kanske inte skulle behöva komma i konflikt med

andra intressen. "Felet" med 1976 års fondförslag -- utifrån vårt historiska

cftcrfragepcrspcktiv. baserat på transaktionskostnadsteori - var alltså inte

att det ville göra de kollektivanställda till aktieägare på olika nivåer, utan att



det saknades ett analytiskt resonemang om hur denna välfärdsökning skulle

materialiseras och varför de anställda borde äga sina företag. Det mekaniska

inslaget i fondförslaget på denna punkt belyses väl av att produktionens art

(varor eller tjänster), kapitalintensiteten. teknikförändringstakten etc inte

tillskrevs något särskilt intresse i sammanhanget. Den automatiska regeln

blev istället att de anställda skulle bli aktieägare i företag som giek bra 

oberoende av vilka uppgifter som kunde lösas genom ett ökat personalaktie

ägande i olika företag med olika problem l

! vår tidigare genomgång av den faekliga organisationsutvecklingen utifrån

ett transaktionskostnadsperspektiv har vi funnit en maximand för de fackliga

strävandena som varit nära kopplad till ett ganska kortsiktigt. förmånspoli

tiskt perspektiv. Det finns ingen anledning att tro att denna grundläggande

utgångspunkt för intressemotsättningen mellan arbetsgivare och fack skulle

försvinna. Däremot kan man undra om detta traditionella, kortsiktiga,

noll-summe-spel-betonade perspektiv på förhållandet mellan anställda och

arbetsgivare (aktieägare) helt uttömmer möjligheterna för de anställda att

genom samverkan och förtroendemän eller löntagarkonsulter vidareutveck

la sin ställning på arbetsplatsen - och arbetsmarknaden i stort.

LM oss omformulera frågan: finns det bland de anställda en latent

efterfragan på kompetensökande insatser som inte kommer till uttryck i en

facklig organisationsmodell. som först och främst är upphängd på förhand

lingar för kortsiktig löneförbättring? us Antag t.ex. att den lokala fackklub

ben arbetade med en rullande treårsplan. som förtecknade de anställdas egna

önskemål om vidareutbildning, och som kunde bilda underlag för förhand

lingar med arbetsgivaren (och dennes utbildningsönskemål beträffande de

anställda). Skulle en sådan plan. med den komplikation av de traditionella

löneförhandlingarna (vid given kompetens) den ofrånkomligen skulle inne

bära. törutsätta en annan facklig organisationsmodell än den nuvarande'!

Hur skulle en modell se ut som mer utgick från kompetenskrav på olika

befattningar och kompetenser hos människor än ifrån vilken produkt som

tillverkades vid ett företag') Måste den på medlemskompetenserna starkt

inriktade fackliga organisationen vara hopfogad mer enligt yrkesförbunds
principen'! Eller kan man behålla industriförbundsprincipen och ändå driva

kompetensutvecklingskrav gentemot arbetsgivaren - vid sidan om de

ordinarie löneförhandlingarna'! Vi återkommer till frågan. Här har vi endast

velat antyda de samband mellan valet av facklig maximand och valet av

facklig organisationsprincip, som vi tror finns. Här finns en möjlig analys

utifrån transaktionskostnadsteori. teorier för kollektiva beslut och välfärds

teori.

Det finns ingen anledning att vänta sig att en sådan nationalekonomisk

analys skulle utföras i en rapport från en intresseorganisation. Härfinns-och

skall finnas - ett partsperspektiv. Men det utesluter inte att det kan vara

intressant att belysa dessa centrala problem utifrån ett sammanhängande

teoriperspektiv . Denna övning ger oss ett tillfälle att slå fast att fondförslaget

från 1976 i liten utsträckning tog upp frågan om kompetenser och kompetens

utveckling hos vare sig LO-medlemmar eller ägare - i varje fall inte i

samband med aktieöverföringarna till fonderna.

Men behovet av vidareutbildning av LO-medlemmarna underströks ändå i
1976 :11" fondförslag. Avkastningen (utdelningen) på branschfondernas

21\
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aktier skulle användas till utbildning av olika slag, Lex. "utbildning i
företags- och samhällsekonomi" [LO, 1976, s 95J: ... "verkliga resultat kan

endast åstadkommas om facket, dvs medlemmarna själva kan aktiveras och
bli kunniga och kompetenta." [ibid, s 97J I lär fanns en återkoppling till de
tidigare ideertia inom LO om branschfonder för bl.a. utbildning. Men här
fanns framför allt en återkoppling till föreställningar om information och
utbildning för kompetensökning som nästa intressanta steg i de fackliga
ansträngningarna att också långsiktigt bättra på medlemmarnas välfärd.

Så långt 1976 års fondförslag. Omfördelningseffekterna av förslaget i det
svenska samhället som helhet förutsågs bli så stora att en häftig debatt utbröt.
I den statliga löntagarfondsutredningen manglades förslaget - eller dess ande
- vidare under sex-sju år. 119 Genom en utdragen politisk reträtt omvandlades

det 1983 till sist genom ett riksdagsbeslut till ett mindre antal (5) kapitalför
valtande allmänna fonder av ungefär samma typ som .\:e AP-fonden. Med
utgångspunkt ifrån de normer för "ekonomisk demokrati" SOIll vi presente

rade i kap 2 är det svårt att se hur dessa fonder skulle kunna representera en
demokratisering vare sig genom ett tillbakapressande av de "gamlu" privata
storaktieägande personerna eller genom att utveckla de anställdas kompe
tenser med hjälp av den delegering aven del av aktierostrutten till de lokala
fackliga företrädarna SOI11 de nya s.k löntagarfonderna arbetar med också
efter mönster från .\:e AP-fonden: ingenting tyder i varje fall pa att den
rösträttsdelegering som där praktiserats i flera år haft några s;\dana effekter.

4.3.8.4 Omviirldsforandringarna, kompetensen och agarjrågan.

I den diskussion av l970-talet och ägarfrågan SOI11 förts ovan har vår
utgångspunkt varit den från fackföreningsrörelsen utg:\ende ettertrågan på
välfärdsförbättringar , till den del denna tagit sig i uttryck i krav på
institutionella reformer som har något analytiskt samband ITIed ägarfrågan.
som vi ställt den. Det ger ingen uttömmande bild av allt som hände under
detta årtionde av betydelse för ägarfrågan. Hur argumenterade t.ex.

motståndarna mot 1976 års LO-fondförslag och vilka motförslag presentera
des') Hur ställde sig övriga fackliga centralorganisationer till tanken på
löntagarfonder av LO-76-modell')

Men var uppgift år inte att skildra alla tankar som t.mkrc-. och IlHltförslag
SOITI väckres i "Iondfrauan": de finns föl' övrigt dokumenterade i andra
skrifter. leO Vi vill hålla fast vid elen "'för~lJ1dringscftl'rfragan" som utgar från

arbetarrörelsen, därfor att den representer.u den mest uthalliun samlade
förändringskraften i vårt samhälle. En annan häudclscutvccklinc av större

intresse i vår struvan att bättre första ~igarfragan ar. mot dcnn.: bakgrund,
den allmänna ekonomiska utvccklingcn under 1970-talct. Var uppfattning
om ändamålsenligheten ~ särskilt effektivitet,egl'nskaperna· hus hade det
ursprungliga fondförslaget och alternativen är ju hela tiden direkt kopplad
till de allokcrillgslIppgljlcr som i\gare och i\g:lllde a\ ,)li),;a ,lag h.n alt lösa. Vi
maste darfor börja med att ge en brld a\ den ckonomi-k a utvecklingen i

Sverige under 1970-talct för att se hur denna kan till1kas ha paverk.u
forutsätr ninnarna för en vidare utveckling ;r\ ,ig;rrfrag;rn i dl' b.mor \i



skisserat. Därefter kommer vi, liksom för tidigare årtionden, att avsluta

avsnittet med en kortfattad genomgång av hur olika ekonomisk-politiska

åtgärder kan tänkas ha påverkat förutsättningarna för aktie ägandet.

1970-talet blev - till de flestas förvåning - ett krisdecennium för svensk
ekonomi och särskilt för industrin, i bjärt kontrast mot den mycket positiva

utvecklingen under 1950- och framför allt 1960-talet. Medan BNP under

1960-talets rekordår 1960-1965 växte med i genomsnitt S,3 procent per år, så

mer än halverades ökningstakten under 1970-talet; medan industrins föräd

lingsvärde växte med 70 procent under 1960-talet, blev motsvarande tal bara

10 procent under 1970-talet. Trendbrottet vid 1970-talets början är en

internationell företeelse, men den svenska tillbakagången är större än på de

flesta andra håll [Eklund, 1982, s S2 ff],
Flera tänkvärda förklaringar har presterats. De flesta är konstruerade så

att de förklarar den gynnsamma utvecklingen under 1950- och 1960-talet och

sedan låter den efterföljande ogynnsamma utvecklingen under 1970-talet

förklaras av att "något har hänt" mellan de båda perioderna:

"l. Det fanns efter kriget ett betydande teknologiskt gap mellan Förenta

Staterna och övriga industriländer. .. Detta möjliggjorde en snabb produkti

vitetstillväxt i övriga industriländer genom introduktion av teknologi som

redan var etablerad i den amerikanska ekonomin.

2. I de flesta industriländerna fanns en betydande arbetskraftsreserv i
jordbruket. ... (så) kunde den förhållandevis högproduktiva industrin växa

snabbt utan att detta resulterade i snabba lönestegringar.

3. Det fanns också viktiga faktorer som verkade för ekonomisk stabilitet. En
... var den dominerande och stabiliserande roll som den amerikanska

ekonomin (och valutan) kunde spela ...

4. Till världshandelns snabba tillväxt bidrog handelsliberaliseringen efter

kriget. .. Den snabba handelstillväxten möjliggjorde stora produktivitets

vinster genom internationell specialisering, medan den snabba BNP-tillväx

ten å andra sidan skapade de efterfrågemässiga förutsättningarna för en

snabb handelstillväxt. .. Under 20-årsperioden 1953-1973 ökade ... världs

handeln (volymmässigt) med i genomsnitt 8 % per år ... (att jämföra med
t.ex. 0,9 <;{ mellan 1913 och 1939 R.E.) ...

5. En annan väsentlig faktor var stabila priser på råvaror oeh olja. Medan ..

5<1 sjönk det relativa priset på olja. Detta förhållande hade tlera positiva

effekter på industriländernas ekonomier." ... [SOU 1980:52, s 28 ffi.

Dessa förändringar i förutsättningarna för den ekonomiska tillväxten i

industriländerna och Sverige fick naturligtvis på olika plan betydelse också
för agarfrågan. En huvudsynpunkt måste vara att när viktiga tillväxtfrämjan

de egenskaper i vår omvärld tenderar att tona bort eller helt försvinna. så

ökar i motsvarande mån trycket på oss själva att på olika sätt kompensera
förluster -- om vi vill försöka hålla uppe tillväxttakten i den svenska

ekonomin. En rad anpassningsrörelser , både aktiva och passiva. måste äga
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rum ~ men vem skall stå för dem, när skall de ske och med vilken styrka?

Om Sverige inte längre kunde tillgodogöra sig ny teknik från USA lika
billigt som tidigare, vad föranledde det för slutsatser') Borde Sverige nu

kraftigt öka sina insatser i FoU för att försöka utveckla ny egen teknik för
export') Eller borde vi fortsätta med att i stor utsträckning avstå ifrån att
"göra själva" och istället köpa in den låt vara något dyrare tekniken från
utlandet? Vilken roll borde i det förstnämnda fallet tillkomma statsmakterna
resp företagen? Och vilken roll kunde ägare ~ och anställda - i företagen
själva tänkas spela vid sådana satsningar') Och de fackliga organisationerna?

Aktieägarnas - särskilt de större aktieägarnas - kompetens och anpass
ningsförmåga skulle sättas på hårda prov under 1970-talet. En avgörande
faktor bakom detta var den höjning av det reala oljepriset, som inleddes vid
1970-talets början .... "mellan 1973 och 1980 mer än fyrdubblades det reala
oljepriset. Detta trendbrott har medfört störningar i den internationella
handeln och de internationella betalningsströmmarna och också inneburit en
radikal förskjutning i prisrelationen mellan energi och andra produktionsfak
torer" [Eklund, a.a., s 57]. Denna förskjutning har fortplantat sig till
produkter med olika energiinnehåll (som t.ex. plast och papper) och
därutöver vidare genom hela det nationella - och internationella - produk
tionssystemet. Och verkningarna har, som citatet berättar, inte begränsat sig
till varumarknade rna , med härledda effekter på arbetsmarknaderna, utan
gällt även de finansiella marknaderna och valutamarknaderna. Till dessa
anpassningskrävande förändringar kan vi lägga dem som sammanhänger
med de s.k. NIe-ländernas ~ t.ex. Japan, Svdkorea. Taiwan, Hong Kong och
Brasilien - uppdykande på vissa världsmarknader.

Det är alltså en serie av i stor utsträckning oförutsedda, utifrån kommande
förändringar som ställt den svenska ekonomin inför en rad anpassningspro
blem. Flera branscher fick svåra lönsamhetsproblem: det gällde nu särskilt
varvsindustrin och järn- och stålindustrin och sedan tidigare textilindustrin.
Men också skogs- och gruvindustrin - de råvarubaserade näringarna - såg
långsiktiga svårigheter närma sig.

Förändringarna kom med en sådan hastighet och kraft att aktörerna själva
ute i företagen, vare sig aktieägare eller anställda, inte tycks ha haft förmågan
att i tid söka motåtgärder av olika slag genom förändringar i produktions
resp kompetensinriktningen. En stor del av anpassningsbördan hamnade
istället hos staten, som valde att gå in med stödåtgärder av olika slag såsom
subventioner, mjuka lån, kreditgarantier etc.

Det är alltid vanskligt att tala om osäkerhet i en ekonomi och om hur den
förändras; jfr diskussionen i avsnitten 4. 1.2 och 4.2.2. Men många tycks ändå
mena att 1970-talet introducerade en ny större osäkerhet än tidigare i den
svenska ekonomin [Eklund, a.a. s 60]. Om det ligger något i denna
föreställning borde också detta ha föranlett anpassningsrörelser av olika slag.
Aktieägarna borde ha begärt högre ersättning för sitt nu högre risktagande;
företagsledningarna kunde som motåtgärd tänkas ha begränsat sina investe
ringssatsningar (i maskiner eller utbildning) till sådana som gav relativt

kortsiktig avkastning och därför representerade relativt liten risk. Ett annat
sätt för företagen att reducera det bedömda riskinnehållet i verksamheten
kunde ha varit att förbättra soliditeten. 121 Därav blev dock intet. Tvärtom
fortsatte den s.k. synliga soliditeten att sjunka ned mot 20 procent mot slutet



av 1970-talet (efter att varit knappt 50 procent 1951)[ibid]. Kan detta ha

föranlett företagen att satsa på en mer defensiv investeringspolitik?

Vi kan inte här gå in vidare i denna svåra fråga. Men det är samtidigt viktigt
att konstatera att aktieägarnas roll i 1970-talets svenska industrikris har varit
föremål för utomordentligt ringa intresse bland forskare och debattörer. 122 1

ett tidigare avsnitt har vi uppmärksammat storaktieägarnas skiftande kompe
tenser över tiden. Det var på 1930-talet som "industrikapitalisterna" ersatte
"finanskapitalisterna", som själva 30-40 år tidigare hade ersatt "handelska

pitalisterna" . Under 1950- och 1960-talen fortsatte "industrikapitalisterna"
att dominera. Det var då alla de investeringar beslutades som gav oss den

industristruktur. varmed vi gick in i 1970-talet. Vilka insikter hade Lex.
ledande aktieägare i frågan om den pågående västeuropeiska teknologi upp

hämtningen gentemot USA eller beträffande de komplikationer, som de
blivande NIe-länderna kunde komma att innebära för vår industri? Och
vilka åtgärder motiverade dessa insikter?

1 kap 3 konstaterade vi att flera ägarfamiljer med betydande aktieinnehav
råkade illa ut som aktieägare under 1970-talet: det gällde bl.a. familjerna
Wehtje , Kockum, Ericsson, Åhlen och Bergengren; negativ var utveckling

en - mätt i termer av årsanställda - också för familjerna Broström, Edstrand
och Dunker. Vad var det för kompetenser dessa aktieägare saknade? Fanns
det någon gemensam nämnare mellan dem? Ersattes de som ägare av andra
med andra kompetenser?

Vi kan än idag inte föra någon kunnig diskussion på dessa punkter. Det
saknas fortfarande en begreppsapparat som på ett tillfredsställande sätt kan
karaktärisera aktieägares kom petenser , positioner (ställning) och agerande
gentemot "medägare" och företagsledning. Dessutom saknas en mängd teori
som skulle kunna hjälpa oss att förstå bl.a. kompetensrelationen mellan
anställda, företagsledning och aktieägare: är t.ex. kompetenserna likartade
eller komplementära mellan dessa aktörer')

Samtidigt med att ett antal betydande agarfamiljer av den "industrikapita
listiska" typen tågade ut ur företagen under 1960- och 1970-talen, så
vandrade ett antal betydande s.k. institutionella iigarc (investmentbolag.
placeringsfonder. företag och organisationer) in i främst börsbolagen under
samma tid; de är både grupper med helägda företag och kapitalförvaltare
med främst minoritetsandelar (se tablå 3: l. s 134). Utifrån den rolkningsmo
dell- basmodellen - som vi presenterat i kap 1 får vi föreställa oss att dessa är
de ägare som vid något tillfälle varit beredda att betala ett högre pris än alla
andra för att förvärva rätten att som storaktieägare få vara med och utöva ett
inflytande på företagets verksamhet. Men vi har naturligtvis ända skäl att
ställa frågan vilken kompetens de kan tänkas tillföra företagen - jämfört
både med företagsledningen och tidigare ägare. Frågan ställdes egentligen
aldrig under 1970-talet. Vi kommer att ta upp den till diskussion i nästa
avsnitt. om 19HO-talet. då de institutionella ägarna kommit att ta ett an
fastare grepp om det stora aktieägandet i Sverige.

Lika litet som någon försökte lägga "skulden" för 1970-talskrisen på en del
viktiga aktieägare, lika mycket lades ansvaret ut på arbetsmarknadens cna
part, löntagarna. Den s.k. kostnadskrisen som närmare bestämt syftade på
effekterna av de stora lönekostnadshöjningarna 1975-76 - då den relativa
lönekostnaden per producerad enhet steg med 25% i förhållande till våra
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viktigaste konkurrentländer [Eklund, a.a .. s 69] fick symbolisera löntagarnas

ansvar. Men mot en sådan kritik kunde de fackliga organisationerna med

rätta invända dels att de med arbetsgivarna avtalade löneökningarna bara

utgjorde en del av de totala löneökningarna, dels att de extra löneökningarna

var ett resultat aven av marknadskrafterna framkallad löneglidning, som

arbetsgivarna själva accepterat - eftersom det var de själva som betalat ut de

höga lönerna.

Aven annan art var den kritik av löntagarna som gällde deras bristande

vilja att medverka i strukturomvandlingen genom att byta arbetsplats och

yrke. I LU SO pekade man på den sedan 1966 fortgående minskningen i

rörligheten på den svenska arbetsmarknaden. "Totalt bytte 505 000 personer

arbetsgivare under 1979, motsvarande en rörlighetskvot om 10,9%. Den

trendrnässiga negången var 2,7 procentenheter sedan 1966. Det är framför

allt en minskad rörlighet hos männen som ligger bakom denna utveckling,

medan kvinnornas rörlighetskvot legat ungefär oförändrad." Rörlighetskvo
ten är naturligtvis olika för unga och äldre arbetstagare. för byggnadsarbeta

re och kontorstjänstemän. men ... " Den allmänna tendensen till trendmässigt

fallande rörlighetskvot gäller samtliga yrkesgrupper" [SOU 19S0:52. s 379].

Intressant är också distinktionen mellan frivillig och påtvingad rörlighet. I

betänkandet konstaterar man att " ... nedgången i den frivilliga rörligheten

synes vara större än minskningen av den totala externa rörligheten ... " [ibid s

381].

Den enskilde "genomsnittsanställde" har naturligtvis ingen som helst

anledning att ta vid sig av andras kritik bara för att han - eller hon - över tiden

utvecklat en allt mindre benägenhet att byta arbete. Var och en har rätt att

utveckla sin personliga "valfärdsefterfrågan": och viktigare än att eventuellt

öka sina inkomster genom en flyttning kan för många vara att behålla jobb

och bostadsort. Till detta kommer att den sjunkande rörligheten kan ha

samband med andra förändringar i arbetsmarknadens funktionssätt. Låt oss

t.ex. betrakta 'utvecklingen mot ökad stabilitet i de enskilda anställningsför
hållandena' [LUSO] under 1970-talet och försöka förstå vad som djupast sett

ligger bakom den. Men innan vi går in på den diskussionen vill vi något

fullständiga bilden av utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Utan

att några dramatiska förändringar inträffat i det totala arbetslöshetstalet

under 1970-talet har vissa tydliga förändringar i arbetslöshetsmönstret

inträffat. "Inflödet i arbetslöshet har gått ned och arbetslöshetstiderna har

blivit längre. Ä ven vakanstiderna, dvs den tid det tar att besätta vid

arbetsförmedlingen registrerade lediga platser, har blivit längre. Allt detta

kan vara tecken på att det blivit svårare än tidigare att matcha ihop

arbetssökande och lediga platser på den svenska arbetsmarknaden .... Även

den trendmässiga ökningen av antalet personer i arbetsmarknadspolitiska

iltgiirder kan vara ett tecken på att arbetsmarknadens anpassningsförmåga

blivit sämre: (1965 var i genomsnitt ca 34 000 människor i arbetsmarknadspo

litiska åtgärder, 1970 knappt 71000 och 19S0 knappt 124000 (1978 över 153

000 och mellan 1970 och 19S0 ökade arbetsmarknadspolitikens utgifter från

drygt 2 till uppemot 11 miljarder kr i löpande priser. R. E.)" [Persson

Tanimura. 1982, s 191].

En annan tydlig tendens i 1970-talets arbetsmarknad är att arbetslöshetsta
len bland ungdomar (16-24 år) och för äldre har ökat. "De ökande



problemen för ungdomar avspeglar sig också i att antalet ungdomar i

arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökat kraftigt" [ibid].

Som arbetsmarknads- och arbetslöshetsstatistiken ser ut kan vi tyvärr inte

särskilja utvecklingen inom det privatägda näringslivet och den offentliga

sektorn. Av skäl som kommer att uppenbaras i det följande finns det dock

knappast någon anledning att tro att de beskrivna tendenserna skulle ha varit

svagare i det privatägda näringslivet, snarare tvärtom.

Hur skall man då förklara vad som hän!" "En tänkbar förklaring ... skulle

kunna vara att den svenska arbetsmarknaden utvecklats i riktning mot en

mer långsiktig bindning mellan arbetsgivare och arbetstagarc och därmed

mot ökad betydelse för den interna arbetsmarknaden. Arbetsgivarna skulle i

ökad utsträckning betrakta anställningar som längvariga och arbetstagarnas
bcn.igeuhct att lämna ett etablerat anställningsförhållande skulle ha min

skat. .. Konsekvenserna skulle vara ... att ett anställningsbeslur mer kommer

att bl karakt.iren av ett Emgsiktigt investeringsbeslut. " [ibid]. Andra.
kompletterande fiirklaringar skjuter in sig på institutionella förändringar 

som t.ex. i trygghetslagstiftningen under 1970-talet (LAS) - eller på

konjunkturförändringar - som t.ex. det låga efterfrågetrycket i ekonomin

under senare delen av 1970-talet som varken stimulerat utbudet av eller
efrerfr agun på arbete.

Vårt intresse för dessa fenomen utgår ifrån vårt intresse för agarfrågan 
och i dess förlängning - "kompetensutvecklingsfrågan". Det är ett långsik

tigt, allokerings- och fördelningspolitiskt spörsmål. Låt oss i den andan pröva

en ansats som något vidareutvecklar föreställningen ovan om anställnings

beslutet som ett investeringsbeslut. Ett företag befinner sig i en situation, där

det efterfrågar en person med en viss väldefinierad kompetens till en viss ny

arbetsuppgift. I utbudet av arbetskraft finns ingen som har exakt den

önskade kompetensen - naturligt nog. eftersom det rör sig om en ny

arbetsuppgift. För företaget blir nu frågan hur den önskade kompetensen

kan fås fram med minsta möjliga resursåtgång. skall man köpa kompetens

utanför företaget och sedan specialutbilda personen ifråga i företaget för den

aktuella arbetsuppgiften eller skall man istället satsa på att vidareutveckla
kompetensen hos någon anställd inuti företaget? Vad är det som bestämmer

om befattningshavaren skall internrekryteras eller externrekryteras?

En naturlig utgångspunkt i sökandet efter svaret är kompetenskraven på
den nye befattningshavaren jämförda med de kompetenser som redan finns

hos potentiellt rekryterbara personer. I avsnitt 4.3.8.2 försökte vi precisera
innebörden i begreppet kompetens, bl.a. i dimensionerna specifik (företags-)

och generell kompetens. Vi kan föreställa oss två typfall av kompetenskrav-

med åtföljande kompetensförändringskrav. I det ena fallet tänker vi oss att

den nya befattningen kräver relativt mycket av företagsspecifik kompetens

och relativt litet av generell kompetens, i det andra fallet att förhållandena är

de omvända. Inuti företaget finner vi människor med en varierande rustning

av generell kompetens som alla har relativt mycket av företagsspecifik

kompetens. Utanför företaget finner vi också människor med generell

kompetens av olika typ och storlek, som emellertid saknar företagsspecifik

kunskap (i fråga om det aktuella företaget).

Utifrån denna stiliserade modell av önskade och tillgängliga kompetenser
skulle vi räkna med att man internrekryterade till den "företagsspecifika

293



294

tjänsten" och att man extern rekryterade till den "generella tjänsten".

Avstånden mellan önskade och tillgängliga kompetenser skulle bli de minsta

möjliga och kostnaderna för kompetensförändringarna likaså. Vi skulle få

internrekryteringar till befattningar som inte ställde så stora ytterligare krav
på innehavarens kompetens att förstå olika tekniska samband och se och

överblicka organisatoriska samband etc; efterhand som kraven på generell
kompetens i en befattning växte skulle vi sedan vänta oss en högre proportion

externrekryteringar. (Är det därför nästan alla höga chefer externrekry

teras").
Mitt emellan dessa båda tydliga typfall finns ett mindre tydligt (men

vanligare) mellanfall, där den nya befattningen kräver både företagsspecifik

och generell kompetens i jämnare proportioner. Hur påverkar det rekryte
ringen') Vad är "billigast" för företaget - att tillföra en redan anställd mcr

generell kompetens eller att tillföra en utifrån kommande "generalist" mer

av företagsspecifik kompetens') Utan mer preciserade förutsättningar är det

omöjligt att ge något allmänt svar på frågan var gränsen går mellan intern

och externrekryteringar.

Låt oss därför precisera en förutsättning: vi tänker oss att omvärlden (inkl
tekniken) i vårt produktionssystem förändras snabbare än tidigare (industri

robotar, laser, CAD-CAM, flytande kristaller etc.). En sådan utveckling

ökar rimligtvis den relativa betydelsen av sådan generell kompetens som gör

det möjligt att någorlunda snabbt begripa, introducera och tillämpa den nya

tekniken; den relativa betydelsen av företagsspecifik kompetens borde i
motsvarande mån minska. Enligt det enkla resonemang vi fört ovan borde

detta öka behovet av generell kompetensökning. vilket i sin tur borde utlösa

en större externrekrytering än tidigare - och därmed en större extern

rörlighet på arbetsmarknaden.

Mot detta kan vi ställa den klara trendmässiga nedgången i den externa
rörligheten på svensk arbetsmarknad under 1970-talet. Hur skall dessa till

synes motstridande tendenser förklaras')

Företagen har uppenbarligen i långt högre grad än vad teorin utsäger
funnit det förenligt med sina intressen att tillföra sina anställda inte bara mer

företagsspecifik kompetens utan också - vilket är det anmärkningsvärda 

mer generell kompetens istället för att köpa den färdig utifrån. Låt oss pröva
några tänkbara förklaringar. m

Det finns inga vattentäta skott mellan företagsspecifik och generell
kompetens. Det kunnande som en anställd har om en produktionsprocess
eller om skyddsfrågor och arbetsorganisation i företaget står inte i motsats

ställning till hans - eller hennes - generella kompetens i form av kunskaper i

språk och matematik eller psykologi och samhällsekonomi; tvärtom finns det
många gånger en betydande komplementaritet mellan dessa båda kornpe

tensarter: ju högre den generella kompetensen är hos en anställd i Lex.
psykologi, desto mer välgrundad kan då den företagsspecifika kompetensen

bli vad gäller t.ex. hans förståelse av hur den lokala arbetsorganisationen

fungerar. Denna komplementaritet måste vägas in när en företagsledning tar

ställning till om en önskad generell kompetenshöjning skall åstadkommas

genom vidareutbildning av någon redan anställd eller genom "inköp från

marknaden". Allt annat lika talar komplementariteten för att internutbild

ningsalternativet väljs.



l samma riktning drar kostnaderna för urval, "screening' och rekrytering
av arbetskraft utifrån - också om vi bortser från skillnader iföretagsspecifik
kompetens. När det gäller de redan anställda har ju företagsledningen 
genom kurser etc - ofta rätt goda kunskaper om deras skiftande förmåga att

tillgodogöra sig ny generell kunskap, medan dess kunskaper om eventuella
nyanställda - med önskad generell kompetens - och deras förmåga att

anpassa sig och fungera i det nya företaget naturligt nog är ringa.
Ännu en faktor som bidragit till den ökade internrekryteringen och

företagsfinansierade utbildningen kan vara odelbarhetsproblemet. När före

taget självt helt kan avgränsa den generella kompetens som vissa anställda
skulle behöva tillföras för att lösa vissa arbetsuppgifter, kan utbildningsinsat
sen rimligtvis anpassas mer exakt än när den upphandlas inneboende hos en
person med en hel examen av något slag.

Dessa delförklaringar till den sjunkande externa rörligheten på arbets
marknaden är naturligtvis inte 70-talsspecifika. Det är inte heller de
förklaringar som pekar på att nedgången i extern rörlighet - parad med
utökade interna arbetsmarknader - är både irreversibla och smittsamma.
"When one internalIabor market emerges in a previously cornpetitive labor

rnarket , som e workers and some jobs are withdrawn from general market
cornpetition, thereby encouraging other workers and managers to institute
internaliabor markets within their enterprises" [Doeringer-Piore , a.a .. s 40].
"1 ett läge med låg rörlighet bland de sysselsatta blir det ny- och återinträdan
de på arbetsmarknaden, dvs personer utan utpräglad yrkeserfarenhet, som
utgör företagens rekryteringsbas. De relativt enkla inträdesjobb som tidigare
fanns för nybörjare på arbetsmarknaden utan utbildning har i stor utsträck
ning rationaliserats bort. Företagen måste därför satsa på intern utbildning
av de nyanställda, och för att åtnjuta avkastningen av denna satsning har
företagen ett intresse av långsiktiga anställningsförhållanden samtidigt som
granskningen av de arbetssökande blir hårdare" [LU 80, s 384].

Kan verkligen den allt snabbare teknikförändringen, som vi hänvisat till
tidigare, ensam förklara den avtagande externa rörligheten på den svenska
arbetsmarknaden under 1970-talet (inkl den ökade företagsinterna tillförseln
av både specifik och generell kompetens)? (Teknikförändring är ju till att
börja med svår både att observera och mäta.) Det kan den inte. Teknikför
ändringen sker inte i ett vacuum , utan som ett resultat aven mängd
samordnade ansträngningar, som i sin tur är svar på behov som framkommer
genom förändringar i produktivitet och realinkomster. i inhemsk och
utländsk efterfrågan och därigenom i relativpriserna på arbetskraft och
kapital. varor och tjänster, samordningsarbetare ("'osäkerheten") och
tillverkningsarbetare och deras olika kompetenser. Hastigheten i teknikfö
rändringen kan accentuera ett förändringsförlopp. Men av mer grundläggan
de betydelse är dess huvudriktning (eller - riktningar). Denna kan vara känd
sedan lång tid och kanske löpa vidare in i framtiden. Desto viktigare då att
försöka förstå dess innebörd och konsekvenser för arbetsmarknaden - extern
likaväl som intern.

När nationalinkomsten per capita stigit har man under 1900-talet i många
länder under många decennier. säg efter 1930, kunnat observera en snabbare
ökning i efterfrågan på tjänster än på gruv- resp industriproduktionens
(varuproduktionens) alster. Det gäller särskilt om man ser till sysselsättning-
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ens utveckling. Utvecklingen i Sverige under 1970-talet var inget undantag:

"Sysselsättningen i de varuproducerande sektorerna hade fram till 1979

sjunkit till 37% av den totala sysselssättningen. År 1970 var andelen 46%.

Den privata tjänstesektorn svarade under hela 1970-talet för ungefär 1/3 av

den totala sysselsättningen, medan den offentliga sektorn ökade sin andel

från 20 till 29%" (LU 80, s 386).

Eftersom vårt intresse för dess? förändringar - utifrån agarfrågan - knyter

sig särskilt till bolagssektorn kan vi "lyfta ut" offentlig sektor och jordbruk

och fiske ur totalmåttet. Aterstoden skulle .. inkl offentligt ägda bolag och

affärsverk - svara för ca 2/3 av den totala sysselsättningen 1979 mot knappt

3/4 1970.

~er" på enbart industrien har dess andel av sysselsättningen minskat från
27 procent 1970 till 23 procent 1979. De privata tjänsterna (inkl handel och

samfärdsel) låg, som nyss nämnts, nu stilla vid ca 1/3 perioden igenom.

Det är viktigt att ha klart för sig att det inte längre gar någon skarp gräns

mellan industriproduktion och tjänsteproduktion. Utvecklingen tenderar

snarare att sudda ut gränserna. "Flera studier pekar på att en betydande och

ökande andel av tillverkningsindustrins inköp utgörs av tjänster. I en

OECD·studie skilde man mellan 'industriella tjänster (reparationer och

underhåll samt installation av utrustningar och anläggningar)' och 'icke

industriella ' tjänster, som innefattar juridiska och kamerala tjänster, royal

ties, försäkringar, banktjänster. reklam, management-uppdrag samt leasing

tjänster. ... I Sverige har liknande data sammanställts av Statens industri

verk. Även i Sverige befanns inköpen av 'icke-industriella' tjänster dominera

bland de totala tjänsteinköpen. 35% av de totala tjänsteköpen 1980

utgjordes av uppdragstjänster. ... Mellan 1970 och 191\0ökade tillverknings

industrins användning av utifrån köpta tjänster med 30', , medan dess inköp

av förbrukningsvaror ökade med endast 10% ... " (Carlsson, 191\6,s 224-225).

En del av den statistiskt registrerade, något ökande sysselsättningsandelen
i privat tjänstesektor är alltså "lånad" från industnsektom.F" "Om ett

företag övergår från städning i egen regi till att istället köpa städtjänster från

ett entreprenadföretag, ökar företagets inköp av tjänster" [ibid], Om vi låter

sådana städtjänster ingä i en större delgrupp 'Fastighetsförvaltning', kom

pletterar denna med delgrupperna 'Banker och finansinstitut', 'Försäkrings

institut' och 'Uppdragsverksamhet' och benämner summan av dessa grupper

producenttjänstesektorn så visar det sig att detta var en av de snabbast

växande i sysselsättning mätt mellan 1970 och 191\3·· med nästan 2 procent

per år. Snabbast växte delgruppen 'uppdragsverksamhet' (byggkonsulter ,

teknikkonsulter. revisorer, bevakning mm) och inom denna sysselsättningen

av datakonsulter (1977-1983) [ibid, s 240 ff],

Typiskt för dessa producenttjänster är att de innehåller ett stort mått av

generell kompetens och föga av företagsspecifik kompetens. Under ett

decennium med stillastående industriproduktion och svag lönsamhetsur

veckling med åtföljande behov av kostnadspressning är det rätt rimligt att

verksamheter av denna art i viss utsträckning vandrat lit ur sinamödrar". Vi

har här ett talande exempel pa hur lättrörligt ett generellt kompetenskapital

kan vara, när dess avkastning inte är beroende ocksa aven företagsspecifik

kompetens. - Nu är inte hela ~ eller ens huvuddelen av - tillväxten i

producenttjänstesektorn uppbyggd p,j"utflyttmng" ur industriföretagen. En



stor del av denna tillväxt har också ägt rum utanior industriföretagen; att

dessa producenttjänster därvid icke kommit att framställas i något större

företag inom industrin eller någon annan sektor hänger dock också samman

med att den kompetens som bär upp produktionen är så generell till sin natur.

Därmed har vi bildat några centrala utgångspunkter för vår vidare
diskussion om produktionen, kompetensen och ägarfrågan. Ju mer generellt

inriktad den kompetens är som en person förfogar över, desto större

anledning har vi att vänta oss att han - eller hon - väljer att producera i egen

regi; därigenom kan också den största möjliga marknaden fångas och

valfriheten i det personliga utbudet av tjänster bli den största möjliga. Vidare

kan vi förutse att ju större andel av den totala kapitalutrustningen som utgörs

av generellt kompetenskapital och ju mindre som utgörs av (företagsspeci
fikt) realkapital desto troligare är det att producenten själv kommer att äga

aktierna i sitt företag; ett ytterlighetsfall kunde vara en hemmaarbetande

revisor eller mäklare med skrivmaskin (PC) och familjebil.

Nu kan det naturligtvis finnas synergier eller stordriftsfördelar också i

samarbete i företagsform mellan flera bärare av likartad (eller olikartad)

generell kompetens och företagen kan växa. Då uppstår hela tiden nya frågor

om hur aktieägandet bör fördelas mellan de olika medarbetarna. En aspekt

gäller mätningen av och incitamenten till arbetsinsatser; den har behandlats

utförligt i kap 1. En annan gäller incitamenten till vidareutveckling av både

företagsspecifik och generell kompetens bland de anställda; en tredje aspekt

gäller skyddet av det kompetenskapital man redan har. Vilka möjligheter

kan egentligen ett aktieägande i det egna företaget ge den enskilde anställde

att driva på utvecklingen av verksamheten i en riktning som gynnar just hans
- eller hennes - intressen'? Vi återkommer till denna fråga i den följande

diskussionen.

Utvecklingen av den s.k. producenttjänstesektorn kan vi alltså se som ett
uttryck för tillverkningsindustrins växande behov av tjänsteproduktion - som

sker utanfor industrin . Av långt större ekonomisk betydelse är emellertid den

tjänste produktion som äger rum inom industrin. "Ett industriföretag uppfat

tas fortfarande av många som synonymt med begreppet fabrik, där tillverk

ningen inte bara står i centrum utan också utgör huvuddelen av verksamlic ..

ten. Förskjutningar i branschstrukturen från basindustri mot tekniskt
avancerad verkstadsindustri har, tillsammans med förändringar inom företa..

gen. emellertid gjort denna bild alltmer missvisande. För att få en uppfatt··

ning om omfattningen av den interna användningen av tjänster i industrin

företogs en enkät. där företagens totala arbetskraftskostnader delades upp
på sju funktioner, nämligen FoU, design och konstruktion samt dokumenta

tion, arbetsberedning. tillverkning, marknadsföring och distribution, admi

nistration och övrigt. Interna tjänster ges här genomgående en bred tolkning

som omfattande alla aktiviteter utom direkt tillverkning (kurs R.E.)

Enkätresultaten visar att andra aktiviteter än direkt tillverkning svarade
för 36(;- av arbetskraftskostnaderna i de studerade företagen 1982. De

största tjänstcfunktionerna var marknadsföring och administration med ca

10S;- vardera FoU, design mm samt arbetsberedning utgjorde vardera ca 5'''
av arbetskraftskostnadcn" [Pousette-Lindberg. 1986, s 176].

Klassificeringen av arbetskraftskostnaderna enligt cletta schema påminner
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starkt om den klassificering av produktionskostnaderna i samordningskost

nader resp tillverkningskostnader som tidigare företagits i kap 1. Till

samordningskostnaderna fördes där informationskostnader , transaktions

kostnader och riskkostnader - med transaktionskostnaderna i den analytiska
huvudrollen.V"

Spridningen i tjänstefunktionernas andel av arbetskraftskostnaden mellan
olika delbranscher är avsevärd. "Inom tr ä-, massa- och pappersindustrin är

tjänsteandelen endast 10-15%, medan den för elektroindustrin och den

kemisk-tekniska industrin är större än 50%. I den senare delbranschen ingår

bl.a. de extremt tjänsteintensiva läkemedelsföretagen" [ibid, s 176-177].

Också om vi går ned till specifika tjänstefunktioner såsom FoU samt design

och konstruktion så varierar deras andel av de totala arbetskraftskostnader

na avsevärt mellan branscherna. Inom investeringsvaruindustrin svarade

verksamheten i dessa båda tjänstefunktioner 1982 för över 19%, medan

motsvarande andel inom råvaruindustrin var 4% [ibid].

Ser vi sedan till utvecklingen över tiden så tenderar tillverkningskostnader
na att minska i betydelse: "För de undersökta storföretagen totalt minskade

tillverkningens andel av arbetskraftskostnaderna med tre procentenheter

under perioden 1976-1982. Minskningen var störst i investeringsvaruindu

strin , drygt fyra procentenheter, men även för övriga sektorer noteras en

nedgång. Marknadsföringen har däremot ökat sin andel i samtliga sektorer"

[ibid].
Ett alternativt mått på tjänsteproduktionens betydelse i tillverkningsindu

strin är utvecklingen av tjänstemännens andel i sysselsättningen. "Under
perioden 1976-1982 ... ökade andelen tjänstemän från 28% till 31%" [ibid s

] 80], också med detta mått mätt har tillverkningsarbetarnas andel gått ned

med tre procentenheter -låt vara att detta mått uppvisar en viss nivåskillnad

jämfört med det vi redovisat ovan.
Så långt tillverkningsindustrin, vars andel av den totala sysselsättningen

]979 alltså utgjorde 23 procent. Men därutöver återfanns 1979 ca 330 000

sysselsatta - motsvarande ca 8 procent av de totalt sysselsatta - i el-, gas-,
värme- och vattenverk (32 000) och i byggnadsverksamhet (299 (00) samt

inemot 1,39 milj sysselsatta i tjänsteproduktion (exkl offentlig sektor,

myndigheter) - motsvarande ca 33 procent av alla sysselsatta - ivaruhandel

(526 000), i samfärdsel (291 000) och i privat tjänsteproduktion (inkl
bostadsförvaltning)(570 000) [LU80, s 388]. Tillsammans svarar dessa
sektorer för 41 procent av sysselsättningen, att lägga till industrins 23. Utifrån
vår agarfråga är hela detta produktionsområde med sina 64 procent, dvs

knappt 2/3 av alla sysselsatta, av intresse, eftersom nästan alla företag inom

området kan sägas ligga inom bolagssektorn.
Av samma skäl som vi varit intresserade av att dela upp industrins

arbetskraftskostnader på tillverkningsverksamhet och samordningsverksam
het C'intern tjänsteproduktion") - nämligen, för att få en utgångspunkt för

en diskussion om kompetenser och aktieägande - är vi intresserade av att

göra en motsvarande uppdelning av arbetskraftskostnaderna inom tjänste

sektorn och byggnadsverksamheten mm. Det skulle för många säkert bli en

förvirrande övning att ta del av mätningar av "tillverkningen av tjänster"

resp "produktionen av interna tjänster inom tjänsteproduktionen". Men

dessa begreppsmässiga bekymmer kan säkert lindras om den analytiska
utgångspunkten först klargörs.



Låt oss utgå ifrån de sex verksamheter som i den ovan redovisade
enkätundersökningen var av icke-tillverkande natur; vi kan betrakta dessa

som intern produktion av samordning ("intern" för att skilja ut dessa tjänster

från sådana som köps in till företaget utifrån). I stort sett samma slags behov

av samordning föreligger naturligtvis inom tjänstesektorn och byggnadsverk

samheten som inom industrin. Om man nu tänkte sig att man mätte den

interna "produktionen av samordning" inom företagen inom dessa sektorer

så skulle den återstående delen av arbetskraftskostnaderna följaktligen

motsvara kostnaderna för "tillverkning" eller direkt utförande av tjänster

inom tjänstesektorn; det är t.ex. inom handeln en försäljare i butiken, inom

samfärdseln en konduktör som klipper en biljett och inom den privata

tjänstesektorn en revisor som granskar bokföringen i ett aktiebolag.

Nu finns det tyvärr inget empiriskt material att tillgå på dessa områden
ännu. Vi vet helt enkelt inte hur stor del av verksamheten inom tjänstesek

torn som ägnas åt samordning resp "tillverkning". Hypotetiskt kan det

mycket väl vara så att "tillverkningen" spelar en större roll i tjänstesektorn

än inom tillverkningsindustrin och samordningsinsatserna en mindre roll i

tjänstesektorn än inom tillverkningsindustrin! Men i brist på empiriskt

underlag för sådana observationer får vi här anta att utvecklingen av den

in terna samordningsverksamheten i förhållande till "tillverkningen" under

1970-talet har haft ungefär samma förlopp inom tjänstesektorn som inom

tillverkningsindustrin, dvs tillverkningen har minskat i betydelse mätt som

andel av arbetskraftskostnaderna. Hur denna utveckling varierat mellan

olika delsektorer vågar vi emellertid inte ens gissa.

Vad finns det då för samband mellan den på detta sätt beskrivna
utvecklingen och ägarfrågan? Vi menar att det finns intressanta samband
både vad gäller "personalägarfrågan" och "storägarfrågan".

Låt oss börja med "personalågarfrågan", När vi tidigare skildrade

utflyttningen av vissa tjänster från större företag i tillverkningsindustrin till

tjänstesektorn, där de kom att produceras i mindre, specialiserade företag, så

förklarade vi denna med att dessa tjänsteproducenters kompetens var så

generell till sin karaktär. Dessa producenter hade uppenbarligen inget att

förlora på att överge sina "mammor" - tvärtom.

Med hjälp av samma förklaringsmodell få vi då tänka oss att det likafullt
växande antalet tjänsteproducenter som inte valde att "öppna eget" avstod

därför att deras kompetens också hade inslag av företagsspecifikt kunnande.

Dessa producenter hade uppenbarligen ingenting att vinna på att överge sina

"mammor" - tvärtom. I vilken utsträckning en sådan stann-jämvikt varit

frambesvuren av arbetsgivaren eller av den anställde kan vi tillsvidare bortse

ifrån.

Låt oss istället att frammana en bild av företaget, på vilken vi föreställer oss
alla företagets anställda uppställda längs en skala; vid dess ena ändpunkt står

den person, vars kompetens innehåller jämförelsevis mest av generell

kompetens bland alla dem som valt att inte överge företaget; vid dess andra

ändpunkt står den person vars kompetens innehåller jämförelsevis minst av

sådan kompetens inom samma personkrets - och därmed, c1efinitionsmäs

sigt , också relativt sett mest av företagsspecifik kompetens.

Alla dessa kompetensbärare är människor, som var och en har sin
personliga uppväxterfarenhet, utbildningserfarenhet och arbetslivserfaren-
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het. Två människor kan utföra en och samma, väl avgränsade arbetsuppgift.

men likväl ha rätt olika generell kompetens, olika hakgrund och förhopp

ningar ~ färdas på olika bildningsbanor. För enkelhets skull tänker vi oss här

att det finns ett starkt samhand mellan andelen företagsspecifik kompetens i

en anställds hela kompetens och skillnaden mellan hans/hennes nuvarande

och näst bästa lön. Ju större andelen företagsspccificitct i kompetensen,

desto större kan lenefallet väntas bli vid ett eventuellt byte av anställrung.
Omvänt kan vi säga att ju större löneskillnaden vid ett arbetsbyte för en

person skulle vara desto större roll skulle vi också gissa att den foretagsspcci

fika kompetensen spelade i personens kunnande. Vår tes blir uppenbarligen

något cirkulär. En operationell mätning av graden av företagsspecificitet
vore naturligtvis det enda riktiga men föreligger tyvärr icke. Men stommen i

vår tes är ändå så rimlig att vi vågar resonera vidare utifrån den. I ett

föregående avsnitt har vi framställt den utbildning som kan väntas ske i ett

företag som resultatet av ett spel mellan olika intresvcnter> ak ticäg.rre och

företagsledning, anställda och fack. När vi i ett visst givet företag tänker oss

alla anställda grupperade längs den ovan givna kompetensskalan tar vi tänka

oss att alla spelats - och spelat sig - in i positioner de funnit acceptabla - frän

den mest till den minst företagsspecifika.

Men då undras: vilka utblickar. vilken tidshorisont. vilket informationsun

derlag. vilken maximand eller vilken strategi har den anställde och hans 

eller hennes- fackförening utgått ifrån i detta spel? (På kort sikt kan det alltid

vara skäl att försöka förhandla sig till så stor löneersättning som möjligt.)
Men på längre sikt - på "kornpetcnsförändringssikt" - kunde andra. mer

avancerade strategier måhända bli intressanta. Vi skulle t.ex. kunna tänka

oss att facken vid en fabrik årligen gjorde en genomgång med varje anställd

och gjorde honom eller henne uppmärksam på Lex. den höga andelen

företagsspecifik kompetens i hans kunnande och påpekade de åtföljande

riskerna för arbetslöshet eller lenefall. På liknande sätt kunde uppmärksam

heten hos en annan anställd fästas på den stora andelen generell kompetens i

hans kunnande - och vilka möjligheter det skulle kunna ge honom eller

henne att spela ut sitt kunnande mot arbetsgivaren.

Genom att komplettera sin företagsspecifika kompetens med mer av

generell kompetens skulle en anställd kunna förstärka sin ställning pa den

öppna arbetsmarknaden - och därmed kanske t.o.m. motivera en lönehöj
ning för att motverka eventuella flykttörsok. Genom att komplettera sin

generella kompetens med mer av företagsspecifik kompetens skulle en annan

anställd kunna förstärka sin ställning på den interna arbetsmarknaden - och

få löneförhöjning även han.

Men vem tar initiativet? Det skulle alltså kunna tas aven enskild anställd

eller en grupp av anställda, t.ex. facket. Men en förutsättning för att det tas är

antagligen att initiativtagaren har någon uppfattning om hur företagets - och

dess omvärlds - närmaste framtid ser ut. En öppning till sådan information

ger visserligen både LSA och MBL. Men ett vordejuth komplement skulle en
aktieagarposition i der egna företaget kunna rara - inte för atr konservera

gammalt, trögföränderligt kunnande, utan för att skydda kompetens hos de

anställda genom att i tid initiera kompetensutveckling. Sett i detta perspektiv

skulle ett visst aktieägande i det egna företaget helt enkelt vara ett bekvämt
sätt för den anställde att skaffa sig litet bättre utblick över den arena --



företagets lokala aktiekapitalmarknad - som ändå genom sina beslut spelar

en så stor roll för utvecklingen av hans välfärd. 12a

Tanken är alltså inte att en anställd eller flera genom ett relativt

omfattande aktieägande i sitt eget företag skulle skaffa sig ett ägarinflytande,

som gjorde det möjligt för honom (eller dem) att driva sina egna intressen i

företaget; det skulle för övrigt bli en rätt dyrbar historia. Det handlar istället

om att "köpa in" ett bättre beslutsunderlag för en mer långsiktigt inriktad

efterfrågan på kompetensutveckling bland de anställda. Utgångspunkten för

denna efterfrågan skul1e vara en strävan hos den anställde att finna den

kombination av företagsspecifik och generell kompetens som "i varje

ögonblick" representerade största möjliga kompetenskapitalvärde (dvs

största möjliga framtida inkornstförmåga) gentemot hela arbetsmarkna

den. I den mån en möjlig höjning av detta värde förutsatte en utökad generell

kompetens hos den anställde -- t.ex. bättre kunskaper i engelska språket -

kunde en första fråga bli under vilka förutsättningar den aktuella arbetsgiva

ren kunde tänkas vara intresserad av att helt eller delvis finansiera en sådan

kompetenshöjning. Arbetsgivarens principiella utgångspunkt ar därvid att

de resurser som investeras i kompetenshöjning hos anställda skall bidra till en

ökning av företagets lönsamhet. Det är 1I1te utesluter. men inte heller inre

särskilt troligt , att den anstä lldes och arbetsgivarens efterfrågan på kompe

tenshöjning stämmer överens. Troligast är att den anställdes önskan drar åt

det generel1a hållet, medan arbetsgivarens önskan istället är orienterad åt det

företagsspecifika hållet. (Som vi senare skall se är detta en "sanning" med

modifikation: beroende på bl.a. karaktären hos omvärldsförändringarna

(teknik etc) kan man också tänka sig fall där en anställd ser en utökning av sin

företagsspecifika (eller jobbspecifika eller branschspecifika) kompetens som

sitt bästa alternativ när det gäller att höja sitt kompetens kapitalvärde ; och vi

kan föreställa oss situationer, där arbetsgivaren har anledning att efterfråga

en utökad generell kompetens hos sina anställda för att företagets långsiktiga

lönsamhet skall kunna öka.)

När den anställdes oeh arbetsgivarens önskemål beträffande den personli
ga vidareutbildningen går isär finns potentiella utgångspunkter för en

förhandling mellan parterna. En mycket viktig aspekt på dessa förhandlingar

är naturligtvis finansieringen av kompetensförändringen: ju större del av

kostnaden för en generell kompetensuppbyggnad den anställde själv- eller

det offentliga - tar på sig, desto troligare blir det att arbetsgivaren godtar

också den vidareutbildningen för mer generell kompetens bland sina

anställda - och kanske också själv medverkar i finansieringen av den; och ju

större andel av kostnaderna för den företagsspecifikt inriktade utbildningen

som företaget självt - eller det offentliga - tar på sig. desto troligare är det att

den anställde finner det förenligt med sina intressen att genomgå utbildning

en ifråga. För varje anställd i varje företag i varje bransch vid varje tidpunkt

finns det en specifik förhandlings- eller spelsituation att tänka sig.

Vår fråga til! den svenska verkligheten under 1970-talet blir nu i vilken

utsträckning den dåvarande "efterfrågan på ekonomisk tillväxt och utjäm

ning" kom till uttryck i liknande "kompetenshöjningspolitiska" ansatser.

Vid denna tid har en alldeles överväldigande del av Sveriges anställda inom

bolagssektorn relegerat uppdraget att upprätt hälla deras kortsiktiga inkomst

förmåga och allmänna anställningsrättigheter till den institution vi kallar
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fackföreningar, inkl förbund och centralorganisationer. Men den stora

frågan är om uppdraget också innefattade ett önskemål att upprätthålla och

vidareutveckla de anställdas längsiktiga inkomstförmåga eller kompetenska

pitalvärde.

Vi menar att önskemål av denna art kan vara svåra att formulera, avlyssna

och uppfatta i en intresseorganisation, vars strategi går ut på att vinna största

möjliga anslutning för största möjliga förhandlingsstyka genom att inrikta

förhandlingsansträngningarna på frågor som kan falla ut "lika för alla" och

som är kortsiktigt tydliga. Låt oss föreställa oss att en facklig studieorganisa

tör gör en årlig inventering av klubbmedlemmarnas kompetenser ~ indelade

t.ex. i företagsspecifika och generella kompetenser ~ och utbildningsönske

mål, och på denna grundval drar upp en självständig utbildningsplan för ett

antal anställda. Planen måste också godkännas aven majoritet av klubbmed

lemmarna: efter vilka kriterier skall anställda "tas ut" till kompetenshöjande

insatser') Här spelar naturligtvis den existerande fackliga organisationen och

dess spelregler ("customary law") en viktig roll. I ett föregående avsnitt

(4.1.5) har vi sökt förklara uppkomsten och utvecklingen av den lokala

fackföreningen utifrån dess roll som upprätthållare och övervakare av ett

"arbetsuppgiftssystern". som syftade till att knyta lönerna i företaget till

befallningar snarare än personer. Men en (långsiktig) utbildningsplan måste

utgå ifrån kompetensbärarna själva, dvs personerna som skall genomföra

programmet. Dessa båda "principer" kan säkert komma i konflikt med

varandra, men är det nödvändigt') Kan det finnas någon för de allra flesta

klubbmedlemmar godtagbar överordnad rättviseprincip som skulle kunna

utnyttjas både i ett löneförhandlingsyrkande och ett "utbildningsplaneyrkan

de " till arbetsgivaren') En sådan överordnad princip måste i varje fall till när

de anställda klubbmedlemmarna skall reagera på arbetsgivarens bud vad

gäller utbildningsplaner för de anställda.

Frågan är dock om den svenska verkligheten under 1970-talet alls gav prov
på den sortens fackliga ansträngningar':". Den låga aktiviteten behöver i så

fall inte ha berott på att den etablerade fackliga "strukturen" hade svårt att

inkorporera nya synsätt; en förklaring kunde också vara att själva föreställ

ningen om "den anställde som ett kornpetenskapital". vars långsiktiga

värdeutveckling bestäms av hans- eller hennes ~ alternativvärde på

arbetsmarknaden i dess helhet ännu inte nått ut till alla lokala fackföreningar

(och av många kanske inte heller gillats).

Det stigande relativa talet arbetsbyten utan arbetsgivarbyten under

1970-talet ~ dvs den interna arbetsmarknadens ökande betydelse ~ tycks

visserligen ha varit sammanbunden med en växande internutbildning. Men

det finns inte mycket som tyder på att initiativen till denna internutbildning

skulle ha kommit från de anställda själva genom deras fackliga organisatio

ner. Vi tolkar också den utbredda frånvaron av personalägande i bolagssek

torn i slutet av 1970-talet - utförligt dokumenterad i kap 3 - som el! uttryck för

att sökandet bland de anställda, utom eller genom facket. efter ett bättre

informationsunderlag för eventuella kompetenshöjande insatser varit av

ringa omfattning.

Sammanfattningsvis: den allmänna utvecklingen av produktionen i bolags
sektorn under 1970-talet i riktning mot ökad produktion av tjänster, en

växande roll för producenttjänster (''samordningsverksamhet'') inom bl.a.



tillverkningsindustrin och en ökande utflyttning av sådana producenttjänster

från tillverkningsindustriella företag till mindre, specialiserade tjänsteföre

tag har här fått aktualisera frågan hur den strategi - och taktik - ser ut som

maximerar värdet av den enskilde anställdes kompetenskapital i en värld

med omfattande facklig organisering enligt industriförbundsprincipen med

stark inriktning på lönefrågor. Kan den nuvarande fackliga organisations

strukturen bereda plats också för ett sådant kompetensutvecklingspers

pektiv?

A v största betydelse för en sådan strävan är information om företagets

avsikter av den art som kan erhållas enligt MBL. Men den informationen är

ofta ett led i ett spel, som initieras aven välinformerad företagsledning.

Genom LSA kan de anställda också få vissa kompletterande synpunkter på

företagets agerande från olika styrelselcdamörerV" Men för att utveckla

egna, självständiga föreställningar om den framtid som kan finnas för olika

anställda inom företaget - och om alternativen utanför - kan det vara ide för

de anställda och deras fack att också börja efterfråga information av den typ

som ligger till grund för aktie placerarnas egna ställningstaganden; ett steg i

den riktningen vore anskaffaridet av aktier i det egna företaget. Det handlar

om att skaffa fram underlag för att skydda och vidareutveckla medlemmar

nas kompetens: informationskostnader nu mot löneintäkter senare.

En annan aspekt på aktieinnehav bland de anställda är den signal sådana
innehav ger arbetsgivaren beträffande förutsättningarna hos vissa anställda

att lämna företaget och kanske starta eget. Men den strategiska utgångs

punkten är egentligen densamma som ovan: det är fråga om att hitta

lösningar som maximerar den anställdes alternativ värde på arbetsmarkna
den. 12~

Utifrån vårt betraktelsesätt finns det alltså klara beröringspunkter mellan

omvärldsförändringarna under 1970-talet, kompetensutvecklingsfrågorna

och "personalogarfrågan", Men enligt de önskemål som formulerades

genom fackföreningsrörelsen själv var de anställdas efterfrågan på persona

laktier ringa. Varför? Av tradition')

Vad fanns det då för beröringspunkter mellan omvärldsförändringarna.
kompetenserna och "sroragorfrågan" under 1970-talet') Låt oss försöka

besvara frågan med utgångspunkt dels i vår tidigare diskussion i detta kapitel

(4.3.6.1) om ägarkompetens och industriell omvandling, dels i vår redovis

ning i kapitel 3 av storagarmönstrets förändringar mellan 1963 och 1979.

Men UH oss allra först rekapitulera "storägarfrågan" som ett demokrati

problem -- från kapitel 2. Vi betraktade här koncentrationen i aktieägandet

som ett potentiellt problem när fysiska personer uppträder som har mer än 5

procent av röstetalet i företag som tillsammans har mer än I(J.(]OO årsanställ

da. Ar 1979 fanns det sex sådana ägare, nämligen familjerna Wallenberg,

Johnson, Salen, Bonnier, Söderberg och Broström; år 1963 fanns inte

familjen Salen med i gruppen, men väl familjen Wehtje , som alltså sedan

dess fått en mycket mindre roll som aktieägare.

Det potentiella problemet med sådana storägare är alltså deras möjlighet

att utnyttja sina ägarpositioner till att skaffa sigjördelar i det politiska spelet

aven art som strider mot den demokratiska grundregeln 'en medborgare - en

röst'. Som vi tidigare konstaterat har det varit svårt att finna empiriska belägg

för den sortens aktiviteter bland storaktieägarna; 1SnO-talet utgör därvid

,I
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inget undantag, även om vi måste reservera oss för att våra ringa indicier på
området kan bero på att ingen varit intresserad av att företa någon
kvalificerad utforskning av frågan.

Om vi därför behåller "storägarfrågan" som ett problem blir det ändå
intressant att undersöka hur förutsättningarna för denna kategori av

aktieägare - i vår undersökning är de alltfort fysiska personer -- förändrats

under 1970-talet (och sedan några årtionden tillbaka). Vi uppfattar dessa

aktörer som bärare dels av kompetens av olika slag (företags- eller

branschspecifik och generell kompetens), dels av aktieplacerbara tillgångar.

I båda dessa roller har storaktieägarna något att bjuda ut till "bolagssek
torn" , samtidigt som de konkurrerar med en rad andra aktörer på aktiekapi

talmarknaden , vilka har andra kompetenser att erbjuda och kanske andra

avkastningsanspråk. Dessa "erbjudanden" om kompetenser och riskkapital

kommer till företagen utifrån. Det är i grunden subjektiva bedömningar hos

var och en av dessa placerare som ligger bakom tror att just han ~ eller hon·

kan tjäna på att placera (någon del av) sitt kapital i just det företaget.
Tillsammans bildar dessa "självanrnälda" aktieägare olika ägarstrukturer i

olika företag, var och en representerande mer eller mindre av ägarkoncentra

tion enligt något valt mått; det är kring ägandekoncentrationen i denna

dimension som den svenska ägarforskningen hittills i mycket kretsat.

Men det finns en annan dimension i företagets ägarstruktur som också är
av intresse - kompetensdimensionen . Låt oss tänka oss att det vore mö jligt att
koda aktieägares kompetens enligt något klassifikationssystem - dels kun

skapsområden (Lex. SNI-systemet, se bil 2), dels kunskapens karaktär av

specifik resp generell kompetens. I ett antal företag kunde vi sedan välja ut,
säg, de tio största aktieägarna och därefter "tilldela" var och en av dem

någon sålunda kodad kompetens. Slutligen kunde vi så betrakta "summan"

av kompetens, "kornpetensstrukturen", bland de utvalda, tio största ägarna.
En sådan genomlysning av aktieägarkompetenser , deras utseende idag och

deras förändring över tiden, har ett intresse i sig, men verkligt intressant blir

den först när den sätts i samband med utvecklingen inom företagen. Det för
oss över till vår andra utgångspunkt för analysen av ägarfr agan: när vi

betraktar ett företag med en viss, given produktionsinriktning med en viss,

given bemanning med vissa, givna kompetenser, med en viss given organisa

tion (Lex. hierarkisk) och med en viss, given ägarstruktur så kan vi alltid
ställa frågan vilken typ av kompletterande agarkompetens som skulle behovas
för att verksamheten skulle kunna utvecklas i riktning mot högre lönsamhet.
Mot det utbud av ägarkompetens som anmäler sig via aktiemarknaden

föreställer vi oss att det står en efterfrågan på agarkompetens härledd dels ur

det interna företagets behov av kompletterande kompetens, dels ur aktieäga

rens särskilda roll. Hur denna efterfrågan kommer till uttryck tar vi inte upp
till närmare diskussion. Vi kan dock konstatera att den inte har någon
självklar talesman - ändå är den en intressant, analytisk abstraktion.

Låt oss nu mot denna bakgrund se på den faktiska utvecklingen av
storägandet av aktier under 197()-talet och en tid tillbaka och ställa den mot

de förändringar i produktionens inriktning och företagens organisering som

inträffat under samma tid. Finns här några samband att tro pil'? Beträffande

utvecklingen av aktieägandet i allmänhet och storagandet I synnerhet
konstaterade vi redan i kap 3: "Men den stora förändringen i aktieägandet



mellan 1963 och 1979 är inre att några familjer fallit bort som storägare (enl

vår def) och någon (Salen-gruppen) kommit till. Den är istället att det rena

familjeägandet i så hög grad kommit att kompletteras av s.k. institutionellt

ägande, dvs ägande genom juridiska personer eller institutioner såsom

rörelsedrivande bolag, investmentbolag, försäkringsbolag, ekonomiska fö

reningar (ICA, KF, LRF), intresseorganisationer (LO) samt fonder av olika

slag (t.ex. AP-fonden, SPP, pensionsstiftelser i de stora affärsbankerna,

aktiefonder) 130 De institutionella ägandegruppernas ökade betydelse fram

går tydligt när de tidigare (1963, R.E.) 17 största grupperna järnförs med de

17 grupper som var störst 1979. Investmentbolag och organisationer har

ersatt många familjegrupper. Av de största grupperna var tidigare 14 Ianuljcr

och 3 institutioner. 1979 var förhållandet det omvända, 5 grupper var familjer

oeh 12 var institutioner."

Betraktar vi istället de 17 största aktieägarna i börs- och fondhandlarnote
rade företag vid utgången av !979 med hänsyn till del totala börsvärdet av

deras innehav (och inte antalet årsanställda) blir bilden av de institutionella

ägarnas dominans än tydligare (se kap 3, tabell 13). En annan variant ar att

redovisa de tio största ägarna bland tio stora börsbolag (SNS, 1985, s 49);

materialet visar - för åren 1967 och, särskilt, 1983- att privatpersoner hade

en utomordentligt begränsad roll jämfört med de institutionella ägarna.

Statistik av denna art kan aldrig bli helt tydlig, eftersom det alltid ligger ett

visst godtycke i valet att karaktärisera vissa ägare - t.ex. persondomincrade

stiftelser och investmentbolag - som fysiska personer eller institutioner

(juridiska personer). Icke desto mindre kan vi utläsa en klar tendens till ökad

betydelse bland storägarna för institutionella ägare. De viktigaste katego

rierna bland de börsaktieägande institutionerna är investmentbolag, försak
ringstöretag. rörelsedrivande bolag och stiftelser. En annan institutionell

agarkategori är aktiefonder, som visserligen funnits sedan 196tHalet. men

som började utvecklas volymmässigt först 1978 då sk aucfondsparandct

startade - ett statssubventionerat aktiesparande bland allmånheten.

Alltså >- man beskriver ofta förändringarna i aktieägandet i Sverige under

efterkrigstiden genom att ställa institutionernas växande rol1l1lot hushållens

minskande roll. Det är naturligtvis en korrekt beskrivning. Den placerar

institutionerna och hushållen bredvid varandra som alternativa agartyper.

Det inbjuder i sin tur till förklaringar av den inträffade utvecklingen i termer

av "besvärande skattebehandling av hushällens aktieägande och skatteförde

lar för institutioner" [SNS, 1985, s 17].

Men det finns också ett annat perspektiv, utifrån vilket man kan se
institutionerna som hushållens "förlängda arm". Vare sig det gäller invest

mentbolag, försäkringsföretag, rörelsedrivande bolag eller stiftelser kan vi

alltid uppfatta hushållen som slutliga ägare, som delegerat ansvaret för sitt

aktieägande till dessa institutioner därför att de av olika skäl - varav

skattemässiga fördelar kan vara ett - kan åstadkomma en högre avkastning

på aktieinnehav än hushållen själva. Bland clessa icke-skattemässiga skäl kan

vi tänka oss ett som har att göra med olika kompetens i aktieförvaltning. kan

det vara så att institutionerna, jämfört med hushållen, utvecklar en större

kompetens både när det gäller att i rätt tid köpa oeh sälja aktier (''signalfunk

tionen") och när det gäller att agera gentemot företagen i stämma och

styrelse ("monitorfunktionen")? Finns det stordriftsfördelar i aktieinnehav
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och - förvaltning och bör vi i så fall se den inträffade institutionaliseringen av

hushållens aktieinnehav som ett uttryck för att "ägarsysternet" börjat inse

detta? Att det i varje fall är fråga om något slags professionalisering av

agarfunktionen antyds av det förhållandet att olika institutioner tycks

specialisera sig på olika slags ägarpolitik , " ... hälften av våra undersökta

institutioner (har) enbart vad som skulle kunna kallas placeringsaktier , dvs

aktier som inte är förknippade med särskilda ägarfunktioner eller särskilt

ägaransvar. Bland de övriga institutionerna har några enbart strategiska

innehav, medan resten har både placeringsaktier och strategiska aktier"

[ibid, s 159]. Uttryckt i andra ord finns det "en tendens bland institutionerna
att specialisera sig på antingen portföljförvaltning med exitbeteende eller
aktivt, strategiskt ägarskap med voicebeteende.1.1! Försäkringsbolag, pen

sionsfonder och aktiesparfonder av olika slag är de klaraste exemplen i den

förstnämnda kategorin. Vissa investmentbolag, vissa person- eller familjean

knutna stiftelser samt en del rörelsedrivande bolag är exempel i den

sistnämnda." [ibid s 167]

I det enskilda bolaget kan sedan dessa olika institutioner -- och småsparar
hushåll bland allmänheten - i sina olika speciella roller bilda en ägarstruktur

som i sin helhet löser uppgifterna i både signalfunktionen och monitorfunk

tionen "bättre" än en ägarstruktur som domineras av privatpersoner med

mindre aktieinnehav. Dessa uppgifter ser naturligtvis olika ut i större och

mindre bolag och i olika branscher. Dessutom förändras de över tiden i ett
och samma bolag när t.ex. företagets risksituation förändras; något statistiskt
material till belysning av denna förändringstes föreligger ej.

Ett resonemang av den art vi nu fört beträffande utvecklingen av
aktieägarstrukturerna - från agarsidan - skulle i princip kunna utgå ifrån en

bolagsvärld som karaktäriserades aven långsam strukturomvandling med

små förändringar i teknik samt utbildning och kompetens bland företagens

anställda. Det skulle nämligen ge oss möjlighet att försöka renodla frågan om

det finns stordriftsfördelar i aktie ägande och hur de i så fall ser ut. Vi avstår

dock från att här gå in på den frågan.

Istället prövar vi det andra perspektivet på aktieägarstrukturen och ser den
från "[oretagsinsidan", Vår önskan är att föra en diskussion om de inre

förändringarna i företagen - i termer av produktionsinriktning, utbildning

och kompetens - för att därur söka härleda en tänkt efterfrågan på

förändringar i agarstrukrurema. Denna ansats är visserligen en ren tankekon
struktion, eftersom verkligheten knappast kan uppfattas på detta sätt; inte

heller är det vår tro att det skulle vara ett samhällsekonomiskt intresse att
t.ex. företagsledningarna aktivt efterfrågade vissa typer av ägare till sina

företag - och inte andra. Likaväl är vi övertygade om att det på ett abstrakt

plan är intressant att ställa frågan om det finns några tänkbara "optimala
samband" mellan företagens verksamhetsinriktning och inre struktur å ena
sidan och ägarstruktur och -kompetens å den andra. Det är mot den

bakgrunden vi nu ger en mycket översiktlig historisk beskrivning av

produktions-, organisations- och kompetensförändringar i den enskilda

bolagssektorn. Vi börjar där vi slutade vår tidigare genomgång - i avsnitt
(4.3.6.1) av aktieägandets historiska förändringar - i 1950-talet.

År 1960 kan vi räkna med att över 85 procent av alla sysselsatta i Sverige
var verksamma utanför den offentliga sektorn: 33 procentenheter fanns i den



privata tjänstesektorn, 28 i tillverkningsindustrin och 26 i övriga näringar.
Ä ven om många av dem arbetade i företag, som ägdes av kooperationer eller

offentliga organ, så återfanns den absoluta huvuddelen av dem i den enskilda

bolagssektorn.

År 1985, dvs 25 år senare, har de offentliga tjänsterna vuxit kraftigt: nu
återfinns bara drygt 65 procent av alla anställda utanför den offentliga
sektorn - fortfarande 33 procentenheter i den privata tjänstesektorn, men nu

bara 21 i tillverkningsindustrin och 13 i övriga näringar. Trots att det totala
antalet sysselsatta ökade med drygt 700.000 människor, så minskade antalet

verksamma inom den enskilda bolagssektorn med åtskilliga hundra tusen.
"Industrisysselsättningen nådde sin högsta nivå någonsin under mitten av

1960-talet med 1,07 milj sysselsatta ... Tillverkningsindustrin sysselsätter idag
880-890 000 personer. Detta betyder att 175 000 industriarbetsplatser

försvunnit de senaste 20 åren" [LU 87, bil 19, s 17-18]. Betraktad i sin helhet
innebär denna utveckling att den enskilda ägarfunktionen minskat i relativ
betydelse i ekonomin, samtidigt som den offentliga huvudmannafunktionen
ökat i betydelse.

Går vi sedan ned på branschnivå finner vi att utvecklingen varit relativt
odramatisk inom den privata tjänstesektorn. "Antalet anställda i handel,
restaurang- och hotellrörelse har ökat med 4 procent under perioden

1970-1982. Inom samfärdsel, banker, forskningsinstitut och serviceverksam
het har antalet anställda ökat med drygt 8 procent under samma period.
Dessa två ungefär jämnstora sektorer ... omfattade ca 1,1 milj sysselsatta
1982 - att jämföra med den privata industrisektorns ca 800 000." [de Geer,
1986, s 48]

På industrisidan har de senaste decennierna inneburit stora omställningar.
"Ett framträdande utvecklingsdrag är att tyngdpunkten förskjutits från
basindustrin till förädlingsindustrin. Både verkstadsindustrin och den kemis
ka industrin har visat ökande andelar av det totala förädlingsvärdet sedan
början av 1950-talet. Verkstadsindustrins andel ... har stigit ... från omkring
28 procent till omkring 40 procent. Basindustrins (gruvdrift, trävaru- ,
pappers- och massa-, järn- och stål samt varvsindustri) andel av industrins
totala förädlingsvärde har sjunkit från 35 procent år 1954 till 25 procent år
1980. Denna tillbakagång började redan före 1950-talet för tekoindustrin,
vid mitten av 50-talet för gruvindustrin, i början av 60-talet för järn- och
stålindustrin." [ibid , s 43-44]

Fastän verkstadsindustrin är den bransch som haft den gynnsammaste
utvecklingen inom tillverkningsindustrin har "antalet anställda i hela verk
stadsindustrin sjunkit under det senaste decenniet. Den största tillbakagång
en har maskin- och metalIvaruindustrierna haft (med 23 resp 21 procent
under åren 1975 till 1983). Antalet anställda i transportmedelsindustrin har
likaså gått tillbaka, trots att bilindustrin ökat antalet arbetsplatser med ca
4000 personer under samma period. Ä ven antalet personer som tillverkar
datorer har minskat betydligt." [ibid , s 44-45]

Sammantaget har denna omvandlingsprocess inom bolagssektorn innebu
rit en försvagning av BNP-tillväxten särskilt efter 1970; efter 1975 (till 1983)
har tillväxten i Sverige också haft "en klart sämre utveckling än inom OECD
totalt" [LU 87, bil 19, s 16]. Det ger oss anledning att fråga hur anpassnings
processen sett ut: hur har anställda, företagsledningar och ägare egentligen
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reagerat inför problemen? Vilka initiativ har tagits - och inte tagits?

Eftersom en stor del av holagssektorns företag är utlandskonkurrerande

kan det vara motiverat att söka utgångspunkten för kraven på anpassning i

vår ekonomi i den internationella ekonomin. Vi tänker oss allmänt att ett

land tenderar att specialisera sig på att tillverka - och exportera - sådana

produkter som kräver relativt mycket av i landet relativt rikt förekommande

produktionsresurser. Ännu under 1950-talet kunde man i Sverige hetrakta

kapital som en sådan produktionsresurs - och stål, massa och papper men

också haskemikalier och textilvaror hlev följaktligen svenska "specialvaror"

på export. En kompletterande förklaring till denna produktionsinriktning är

att det fanns en produktionsteknik tillgänglig som möjliggjorde tillverkning

till konkurrenskraftiga kostnader med användande av relativt litet av den

relativt dyrbara produktionsresursen (uthildad) arhetskraft.

Om produktionstekniken - inkapslad i färdiga maskiner och anläggningar
- blev alltmer tillgänglig för inköp på världsmarknaden från denna tid, så

gällde denna ökning i rörligheten i än högre grad produktionsresursen

kapital. Vårldens kapitalmarknader integrerades och internationaliserades

alltmer och att föra kapital från relativt kapitaJrika till relativt kapitalfattiga

länder och där para ihop det med relativt hillig arbetskraft blev snahht en

intressant verksamhet för både stora företag och regeringar. När det gällde

relativt "kunskapskapitaltattiga" varor, t.ex. bulkvaror av typen handelsstål

och pappersmassa, kunde ett gentemot Sverige konkurrerande utbud ganska

snabbt frambringas i andra länder. För de svenska företagen tog sig detta

uttryck i vikande marknader och sjunkande lönsamhet.

Vem kunde nu längre förutse några stora "frarntidsprodukter"? Om det

produktionsmässiga kunnandet, till den del det låg inkapslat i maskiner och

anläggningar, utvecklades och förändrades allt snabbare och också blev allt

snabbare internationellt tillgängligt samtidigt som de internationella kapital

överföringarna till kostnadseffektiva företag i andra länder hanterades

alltmer professionellt. vad återstod då för de svenska företagen att satsa på?

Samma fråga kunde vi ställa också beträffande den mer arbetsintensiva (dvs

mindre kapitalintensiva) delen av var industriproduktion. Hit kan vi räkna

produkter som skor, lädervaror. kläder. prydnadsglas. hushållsmetallvaror,

trävaror etc. Eftersom produktionen av sådana varor är relativt litet

kapitalkrävande och inte speciellt tekniskt komplicerad hade vi ingen

anledning att vänta oss att ett land som Sverige skulle komma att specialisera

sig på dem, i varje fall inte för nettoexport i större omfattning. Så har det inte

heller blivit, men vi har en produktion för hemmamarknaden, som är utsatt

för en avsevärd importkonkurrens. vilket också framtvingar anpassningsåt

gärder och förnyelseförsök.

Betraktar vi nu Iörändringarna i den svenska produktionens specialise

ringsinriktning de senaste 20-30 åren finner vi att denna kommit att innefatta

alltmer av varor och tjänster som kräver relativt mycket av hög och specifik

kompetens för sin framställning - det gäller både produkter som tidigare

klassats som kapitalintensiva och sådana som klassats som arbetsintensiva.

Nya. framhrytande svenska specialiteter är tjänster och "know-how" av

olika slag, läkemedel, datorer, telesystern. tung maskinindustri, tunga

transportmedel etc. Även om sådana "kunskapskapitalintensiva" produkter

ännu inte dominerar inom bolagssektorns produktion och export så finns här
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"Kunskapskapitalintensiva"
produkter

Källa: Eklund, 1982, s. 71.

Bild 4. Drag i specialise
ringsutvecklingen för
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en utomordentligt viktig tendens att upptäcka: den relativa fördel som
bestämmer en plats åt Sverige i den internationella ekonomin tycks i allt
större utsträckning bestå i en relativt god och växande tillgång på kompetens
eller kunskapskapital! Redan tidigare i detta avsnitt har vi pekat på det
ökande inslaget av samordningskostnader - och det minskande inslaget av
tillverkningskostnader - i industriproduktionen. Bakom denna observation
kan vi nu se en (måhända irreversibel) process i den internationella
specialiseringen: efterhand som internationaliseringen av såväl finansiella
kapitalmarknader som "maskin- och anläggningskapitalmarknader" fort
skridit till andra, mindre ekonomiskt utvecklade länder än vårt eget, har vår
relativa fördel alltmer vridits över till att gälla våra tillgångar av kunskapska
pital eller kompetens (av både tillverkningsteknisk och samordningsteknisk
art). I en värld med allt snabbare teknikförändring'Y blir den nationella
tillgången på sådan kompetens - som ju i hög grad bärs av människor, som är
mycket mindre lättrörliga över gränserna än t.ex. det finansiella kapitalet-
en avgörande resurs både för möjligheterna att utnyttja tillgänglig teknik och
att introducera ny. En tillkommande aspekt är den produktkonkurrens som
tycks spela en allt större roll i företagens verksamhet. "(Detta) gör det
adekvat att tala om en förskjutning från en industri baserad på kostnadsef
fektiv tillverkning mot en industri baserad på produktens teknologi."
[Eliasson, 1986, s 16]

Vad kan då denna utveckling tänkas ställa för krav på bolagens ägare?
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" ... ökning(en) av specialiserad, individualiserad och kunskapskrävande

tjänsteproduktion i industrin ... ger upphov till starka spänningar i dcn

traditionella organisationen av produktionslivet. Storskalig tillverkning av

enkla produkter har länge erfarit sjunkande lönsamhet. Skalekonornin visar

sig däremot vara av växande betydelse i marknadsföring. finansiering och

produktutveckling. Samtidigt växer antalet specialister som kravs för framta

gande av alltmer komplicerade produkter. Företagen blir allt större och i

kontrollhänseende ohanterliga. Divisionaliseringen och bolagiseringen är

organisatoriska sätt att möjliggöra och förenkla lonsamhctskontrollcu."

[ibid , s 19]

Efterhand som Sveriges roll i den internationella arbetsfördelningen och

specialiseringen alltmer kommit att vila på vår förmåga att anpassa produkter

till en föränderlig, differentierad efterfrågan har människor med marknads

och produktspecifika kompetenser av olika slag rimligtvis blivit alltmer

utslagsgivande för industribolagens affärsutveckling. Men ju mer specifika

och spridda olika kompetenser är uti ett stort bolag desto svärare blir det för

företagsledningen att skaffa sig en uppfattning om vilka bidrag dessa

"kompctensbärarc" egentligen åstadkommer till hela företagets resultat;

desto större blir då också risken för att de får en felaktig ersättning för sina

insatser. För att undvika den risken och samtidigt ge dessa människor större

incitament att själva utnyttja ~ och kanske vidareutveckla - sina kompetenser

kan företagsledningen välja att sammanföra dem i en självständig resultaten

het (division, bolag). "Since specific knowledge in cornplex organizations is

diffused arnong agents, diffusion of decision management can rcducc costs by

delegating the initiation and implementation of the decisions to the agents

with valuable relevant knowledge. The agency problems of diffuse decision

management can then be reduced by separating the management (initiation

and implementation) and controI (ratification and monitoring) of decisions

[Farna-Jensen, 1983. s 308].

Det är inte säkert att sådana omorganisationer når syftet att hålla kvar alla
värdefulla kompetenser inom bolaget. "När kunskapskrävande specialist

jobb inte längre är låsta till driftsorganisationen , när de bara behövs då och

då, men när de ändå är avgörande för organisationens förmåga att utveckla

sig, uppstår kraftig ekonomisk stimulans mot "separering". Först genom att

lösgöra sig som egna företagare från den stora industriorganisationen kan de

duktiga teknikerna få betalt i förhållande till vad de är värda i torhallande till

företaget ... "[Eliasson , a.a., s 19-20]. Liknande utflyttningstendenser inom

andra verksamheter i tillverkningsindustrin har vi redan berört.

Här knyter sig dock vårt intresse närmast till frågan vilka kraven sådan

bolagisering (divisionalisering) kan utlösa på moderbolagets ägare. Vår

tolkning är den att de alltfler specifika och kvalificerade kompetensharare

som nu ges större handlingsfrihet inom sina nybildade bolag alltmer sällan

torde kunna "övervakas" effektivt av aktieägarna. Det måste till en eller

flera mer professionella bedömare av den sålunda delegerade bolagsverk

samheten . Är det därför ägaransvaret gentemot de "nya" bolagen flyttat ned

till VD i moderbolaget, samtidigt som de större bolagens stvrelscr i värt land

under 1970-talet i allt större utsträckning kommit att bemannas med

professionella företagsledare') [Lundgren, A. 1986] Jämfört med förhållan

den under 1960- och särskilt 1950-talet, då tillverkningsindustrin dominera-



des av stabilare produkter, en mer trögföränderlig teknik och marknadshe

dömningarna var enklare att göra, har den utveckling under 1970-talet som

nyss beskrivits rimligtvis kommit att ställa mänga nya krav på agarkompeten

sen i moderbolagen.
Ett sådant sammanhänger med den allt snabbare teknikförändringen. den

fortgående specialiseringen av den tekniska utbildningen och kompetensen:

vilken aktieägare vill ta på sig kostnaderna för att kunna överblicka den

utvecklingen') Ett annat krav sammanhänger med den fortskridande interna

tionaliseringen av varu-, arbets- och inte minst kapitalmarknader. Men

kanske finns det ännu ett krav som ställer den "gamla" aktieägaren på

särskilda prov: jag syftar på alla de incitaments- oeh organisationsproblem i

företagen som kan härledas ur önskemålet att samordna, kvarhålla och helst

vidrentveckla de kompetenser man förfogar över.

Om de anställda och företagsledningen - från företagsinsidan - fick önska
sig aktieägare skulle de naturligtvis önska sig sådana med professionell

kompetens inom teknik, internationella marknader och industriell organisa

tion. Men varför skulle just personer med sådana kompetenser bli aktieäga

re') Och varför skulle de äga aktier i "monitoromfattning" i rätt kombination

i just "mitt" företag?

Dessa idealägare finns givetvis inte. har aldrig funnits och kommer aldrig
att finnas; aktiebolaget är inte konstruerat för det. Aktieägarna anmäler sig
"utifrån" - och sedan är det bara för de anställda att hoppas på det bästa.

Vilka förhoppningar kan de då rimligen ställa på de nya s.k. institutionella

ägarna') Deras närvaro i ett företag måste ju tydas så att just de är de som tror

mest på just detta företag - annars skulle de placera sina pengar någon

annanstans. Samtidigt vet vi att de flesta av dem inte är inställda på att ta
agarinitiativ mot företaget. Allt detta tyder väl på att en del av den tidigare

ägarfunktionen vandrat in i företaget - till styrelse och företagsledning. Det
betyder att "storägarfrågari" mist än mer i aktualitet, men det betyder

samtidigt att "personalägarfrågan" ökat i intresse: om ägarfunktionen

försvagas blir det viktigare än någonsin för de anställda att hålla reda på hur

VD och företagsledningen bäddar för deras framtid!

4.3. iI ..'1 Sta bilisenngs-, allokerings- och förde/n ingspolit il: en - och

äga/frågan

Liksom för tidigare årtionden ställer vi nu avslutningsvis frågan om den
ekonomiska politiken under 1970-talet haft några synliga verkningar - direkt

avsedda eller indirekta _. av betydelse för agarfrågan.

Av den redogörelse som ovan givits av den allmänna ekonomiska

utveeklingen under 1970-talet har framgått att stabiliseringspolitiken då

ställdes inför ovanligt stora, oförutsedda problem - och inte lyckades lösa

dem. Vi fick både inflation och arbetslöshet i en omfattning som vi i Sverige

inte var vana vid. "Pris- och kostnadsstegringarna under 1975 och 19761edde

så småningom till allt större avsättningssvårigheter för svenska produkter
både hemma och utomlands ... De svårigheter som många svenska företag

därmed hamnade i föranledde regeringen att gå in med ett omfattande
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industristöd . Därutöver fortsatte de offentliga utgifterna att öka i snabb takt

på grund av tidigare beslutade reformprogram ... Under 1979 och 1980 hade

det ... visat sig att den totala efterfrågan var för stor i landet i förhållande till

produktionen. Det tydligaste tecknet på den alltför stora inhemska efterfrå

gan var underskottet i bytesbalansen på ca 20 miljarder. Vid utgången av

70-talet präglades sålunda den svenska ekonomin av flera mycket djupgåen

de balansbrister , som orsakats eller förstärkts av stabiliseringspolitiken."

[Myhrman - Söderström, 1982, s lOJ-I02]

Det är självklart att många om inte alla- stabilitetsproblem i en liten

öppen ekonomi som den svenska härrör fran Iör ändringar i vår omvärld.

Men det är också viktigt att sia fast att behovet av offentliga, stabiliseringspo

litiska insatser ytterst bestäms av vilken sjiilvständig förrnaga till anpassnings

rörelser och - åtgärder som finns bland företagen och hushällen - på kort,

medellång och lang sikt; i begreppet företag innefattas då alla dess

medagerande. Vi syftar här naturligtvis på den enskilde arbetarens eller

tjänstemannens förrnaga och vilja att i lid (elvs fortlöpande) ta på sig vissa

samordningskostnader fiir att informera sig om vart produkt- och

kompetensefterfrågan i ekonomin är pil väg - och att i praktisk handling ta

konsekvenserna av informationen: det handlar Olll att bygga upp hade en

kiinslomässig och en kOlllpctenslllllssig beredskap för att byta nrbctsuivare

eller inte göra det.

Men det är en sak att säga allt detta. En helt annan, mycket svårare

uppgift, är att ange hur den ekonomiska politik skulle se ut SOIll från sådana

utgångspunkter önskade reducera stabiliseringspolitikens arbetsuppgifter.

Hur kan incitamenten ökas för ens kil cia anställda att självständigt företa den

sortens sök- och kornpetensförändringsarbete? Är det en uppgift som det

offentliga har någon rimlig chans att lyckas med?

Vi söker inte svar på den frågan här. Men vi vill gärna än en gång fastslå

den traditionella, kortsiktiga stabiliseringspolitikens tillkortakommande

under 1970-talet. Ur denna erfarenhet - som ingalunda var förbehållen

Sverige - växte olika förklaringsförsök och nya teorier fram ILU 87, kap 2,
lO]. Centrala bland dessa är två aspekter, dels "kunskapsproblcmct , dels

"osäkerhetsproblernet" . Kunskapsproblemet handlar om svårigheterna med

en "förenklad keynesiansk stabiliseringspolitik. enligt vilken staten regel

mässigt och exakt skall kompensera förändringar i den privata sektorns

efterfrågan och därmed i alla lägen upprätthålla sysselsättningsnivån. Vår

kunskap om hur ekonomin fungerar ärinte tillrackligt stor/ör all en politik av

detta slag skall kunna bedrivas med tillracklig framgång (kurs R.E). Dc

privata aktörerna i ekonomin kan också ha förväntningar som gör att dc beter

sig så att de i hög grad motverkar effekterna av de åtgärder som vidtas,

Dessutom är det sannolikt att de åtgärder som vidtas ofta kommer att få

effekt alltför sent, både beroende pil att det tar tid att upptäcka och

identifiera problem och att vidtaga åtgärder. Ekonomisk-politiska åtgärder

som vidtas för art komma tillrätta med kortsiktiga problem får inte sällan

också icke förutsedda långsiktiga negativa effekter.' [ibid s 218]

Betvder detta att vi nu och under lLJ70-taiet vet mindre om "hur ekonomin

fungerar" än tidigare under 1950-talet eller särskilt lLJ30-takt, som ju ofta

förknippas med en framgångsrik efterfrågestimulerande stabiliseringspoli

tik. Knappast, om "vi" fål representeras av den svenska "gcnornsnittsmcd-



borgaren". Vad som har inträffat är att vårt ekonomiska system med tiden

har kommit att härbärgera allt fler kunniga och självmedvetna aktörer - de

må vara fysiska personer eller juridiska personer eller intresseorganisationer

- som lärt sig att allt skickligare spela det anpassningsspel som olika

stabiliseringspolitiska initiativ inbjuder till. Det har naturligtvis komplicerat

uppgiften för de stabilitetsvårdande myndigheterna. "Osäkerhetsproble

me!" är kopplat till dessa svårigheter att bedriva en traditionell stabiliserings

politik i ett kortfristigt perspektiv. Bättre än en aktivistisk sådan stabilise

ringspolitik, vars avsikter ändå i hög grad neutraliseras av alla "spelare" i

systemet, kan vara ett längre tidsperspektiv i den ekonomiska politiken. För

detta talar" ... behovet av att reducera osäkerheten för alla som fattar beslut i

ekonomin. Särskilt investeringsverksamheten, oeh därmed i förlängningen

också tillväxten i ekonomin, påverkas negativt av osäkerhet. Den konkreta

innebörden av att den ekonomiska politiken skall bidra till minskad

osäkerhet är emellertid långt ifrån självklar. Den kan inte tolkas som ett

generellt förord för en passiv statsmakt." [ibid]

Långtidsutredningens tankar är av uppenbart intresse för ägarfrågans

vidare öden. För även om författarna inte vågar sig på att förutse hur den

ekonomiska politiken kan behöva förändras för att ta hänsyn till vare sig

"kunskapsproblernet' eller "osåkerhctsproblemet" så förefaller det uppen

bart att det är fråga om att flytta til/baka (en del av) ansvaret för både

stabilitet och tillväxt till företagsnivå och - om man så vill- organisationsni

vå. Detta skall nog inte uppfattas som en föraning om ett kommande

trendbrott vad gäller socialdemokratins inställning till t.ex. den aktiva

arbetsmarknadspolitiken och den offentliga välfärdspolitiken i övrigt. Vi får

också komma ihåg att långtidsutredningen är en tjänstemannaprodukt.

Ändå vågar vi se det ovan anförda som ett uttryck för en växande insikt om
att marginalavkastningen aven ytterligare höjning av de kortsiktiga stabilise

ringspolitiska insatserna numera blivit så liten att insatsökningar inte längre

är motiverade. Om vi för in de relaterade resonemangen i vår transaktions

kostnadsbaserade efterfrågemodell skulle vi kunna säga att den (till stor del

lyckosamma) "efterfrågan på realinkomstförbättringar och inkomstutjäm

ning", som sedan årtionden utgått från arbetarrörelsen, i början av 1980-talet

fick lov att söka sig nya vägar: de resurser som de anställda sedan långt

tillbaka lagt ned i transaktionskostnader för facklig organisationsutveckling

gav länge god avkastning, bl.a. genom den låt vara indirekta men likväl

synnerligen viktiga roll i det politiska systemet som särskilt LO kom att få.

Vid slutet av 1970-talet kunde de anställdas inflytande via LO inte ökas

ytterligare - åtminstone inte genom ökat medlemsantal, eftersom organisa

tionsprocenten inte kunde höjas ytterligare. Likartad var situationen för de

övriga organisationerna på arbetsmarknaden. De ekonomiska, politiska och

fackliga förhandlingssystemen var i någon meningfärdigbildade på nationell

nivå. Organisationsmässiga förhandlingsjämvikter tenderade att uppstå

mellan aktörerna i de tre systemen. Alla stabiliseringspolitiska - och andra

offentliga -- initiativ hårdbevakades av alla i en gemensam strävan att inte bli

missgynnad i förhållande till någon annan. Var det denna strävan som

författarna till långtidsutredningen [LU 87] såg bakom "kunskapspro
blemet "?

I detta blockerade läge, vars karaktär av återvändsgränd förstärks av det
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ansträngda statsfinansiella läget, önskar alltså statsmakterna pröva någon
milt omskakande strategi för stabilitet. I LU 87 sägs visserligen aldrig klart ut

att just företagen har att räkna med ett större ansvar än tidigare. Men vem
skall annars till? Och för vems skull behöver osäkerheten i investeringsverk
samheten reduceras om inte för företagens och de anställdas')

Vem är det då som skall stå för anpassningen i företagen? Det är
arbetskraften själv: "Hur arbetsmarknaden fungerar är av helt avgörande
betydelse för den ekonomiska utvecklingen", konstaterar LU 87 [s 79J.
Vilken betydelse i sammanhanget den anställdes eget kunskapsproblem kan
tänkas ha inför den önskvärda anpassningen och hur statsmakterna (eller
någon annan) skulle kunna stödja t.ex. internutbildning och annan kompe
tensutveckling går man dock inte in på i LU 87. Inte heller yppas några
funderingar kring eventuella samband mellan kompetensförändring och
personalägande. Vi tolkar ändå det avsvalnande intresset i LU 87 för en
aktivistisk ekonomisk politik som ett uttryck för en stadig tendens, som, låt
vara svagt, fokuserar den anställdes egna möjligheter till utveckling av sin
ställning på arbetsmarknaden; till fackets och ägandets roll i detta samman

hang återkommer vi i nästa avsnitt.

Med allokeringspolitik brukar man mena sådan ekonomisk politik som
syftar till att alla resurser används så effektivt som möjligt - ofta under den
outtalade förutsättningen att alla resurser utnyttjas. Allokeringspolitiken
utgår (i bästa fall) från en allokeringsteori. som kan vara statisk eller
dynamisk, dvs beakta resursanvändningens kostnader och intäkter över
tiden.

Genom hela denna rapport har vi försökt framställa ägarfrågan i hög grad
som ett allokeringsteoretiskt problem. I kap 1 sökte vi svar på frågan varför
aktiebolaget ser ut som det gör och i detta kapitel har vi också något
diskuterat hur en effektiv ägare eller ägarstruktur skulle kunna tänkas se ut,
eventuellt inklusive ett personalaktieägande. Vi har arbetat oss fram mot ett
alltmer dynamiskt perspektiv på agarfrågan. - I kap 3 har vi också givit
empiriskt belägg för den utomordentligt stora roll ägarfrågan borde spela i
den svenska ekonomin genom att visa på de privatägda aktiebolagens
utbredning.

Mot denna bakgrund tror man kanske lätt att svensk allokeringspolitik
sedan länge varit inriktad på att först ta initiativ till forskning om aktieägande
och agarbeteende och sedan på denna grund genom olika åtgärder få fram
lämpliga ägare och ägarkornbinationer till framför allt våra större företag.
Som vi redan konstaterat har dock socialdemokratins intresse för ägarfrågan
varit litet genom åren, utom på det politiska pamflettplanet.

1970-talet representerar i dessa avseenden knappast något avsteg från
traditionen. Likväl inträffade under dess senare del flera händelser som
skulle komma att synliggöra våra normalt ganska anonyma aktieägare - inkl
storaktieägarna - på ett ovanligt sätt; dessa händelser utlöstes dock till nästan
ingen del på initiativ av det socialdemokratiska partiet.

En första "händelse" var den s.k. löntagarfondsutredningen ('Utredning
en om löntagarna och kapitaltillväxten') som med LO:s löntagarfondsförslag
som propeller rev upp väldiga debattvågor; till en del kom dessa att innehålla
material om aktieägandets villkor, ägarkoncentrationen etc; utredningen

producerade också egna rapporter till belysning av aktieägandet i Sverige. m



En andra händelse var den utomordentligt snabba ökningen i aktiekurserna

på Stockholms fondbörs efter 1979; nya aktiemiljonärer och storägare

uppstod på kort tid, vilket utlöste diskussioner både om moral- och

effektivitetsaspekter på aktieägande. En tredje händelse var den struktur

omvandling - på gränsen till industrikris - som plågade inte bara anställda

och företagsledningar i näringslivet utan också de borgerliga regeringarna

efter 1976; väldiga statliga subventioner aktualiserade frågor om ägaransvar
för sysselsättning ("Äsling-doktrinen") och effektiviteten i enskild omstruk

tureringsverksamhet (bildandet av SSAB). En fjärde händelse var den här

redan uppmärksammade, fortgående s.k. institutionaliseringen av aktie

ägandet; apropå denna fördes bl.a. i den statliga kapitalmarknadsutredning

en en diskussion om försäkringsbolagens karaktär av aktiva eller passiva

ägare; ett "bidrag" till denna institutionalisering av aktie ägandet lämnade

för övrigt den borgerliga regeringen 1978 genom att införa subventionering

av s.k. aktiefondsparande (senare utsträckt till att gälla även företagsanknu

tet aktiesparande).

Genom dessa händelser - och många andra, här ej nämnda - trädde alltså
själva namngivarna åt vårt samhällsystern , kapitalisterna, på allvar in på

samhällsscenen. Nästan hundra år efter Marx död (1883) tvingas de av några

händelser fram ur sina gömställen - under borgerliga regeringar. Men vad
kapitalisterna egentligen gör när de är kapitalister - bortsett ifrån att de utgör

en intränad motpart till den organiserade arbetarrörelsen det har socialde

mokratin ännu vid 1970-talets slut inget intresse av att utforska.

Något kunskapsunderlag för några nya större allokeringspolitiska initiativ
i ägarfrågan framkom alltså knappast under 1970-talet: införandet aven

mindre 4:e AP-fond med aktieplaceringsrätt samt - på LO:s begäran - av

vissa begränsningsregler beträffande försäkringsbolagens och vissa andra
institutionella ägares placeringsrättigheter och påbörjandet aven viss

avreglering av kredit- och aktiemarknad är några exempel på det. "Beträf

fande företagsbeskattningen föreslog 1970 års utredning (1977) en fortsätt

ning av det etablerade systemet med några förändringar. Beredningen

konstaterade att systemet hade haft en icke oväsentlig betydelse för det

svenska företagets tillväxt, effektivitet och internationella konkurrenskraft i

och med möjligheterna för bildande av betydande skattekrediter genom

avskrivnings- och nedskrivningsreglerna" [Rodriguez, a.a , s 55].
Under rubriken allokeringspolitik - med en koppling till en fördelnings

politisk aspekt - har vi i tidigare underavsnitt också fört utbildningspolitiken.
En återkommande utgångspunkt (vid sidan om ägarfrågan) i vår historiska

genomgång av reformpolitiken hittills har ju varit den allmänna "forand
ringsefterfrågan" som formulerats aven tänkt förändringssökande majori

tet. Vilken avkastning i termer av utjämning och reallöneförbättring kan "en

extra utbildningstimme ge? För mig? För dig? För de övriga - som är med

om att finansiera min utbildning? Till denna allmänna fråga vill vi foga de

speciella frågorna om denna utbildningstimme skall avse generell eller
specifik kompetens, om den skall levereras av det allmänna eller av det

företag där "någon" är verksam och vem som skall finansiera den.

I det föregående har vi vid flera tillfällen påpekat betydelsen av att också
den tid människor tillbringar i arbetslivet uppfattas som en potentiell
"skoltid". Men vi har också pekat på att den kopplingen hittills spelat en rätt
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undanskymd roll i socialdemokratisk utbildningspolitik. Vuxenutbildnings

reformen, som ursprungligen på LO:s initiativ infördes i början av 1970-talet,

var dock ett första steg på vägen. Ledmotivet här var närmast en inomorgani

satorisk fördelningsaspekt - att inte ställa "seniorerna ,. med sämre grundut

bildning alltför långt bakom "juniorerna".

Fördelningspolitikens verkningar av betydelse för ägarfrågan under 1970

talet kan skildras kort. Avsaknaden av förändringar i företagsbeskattningen

har redan nämnts, "Kapitalbeskattningen har lättats vid olika tillfällen för att

främja huvudsakligen de mindre och medelstora företagens utveckling"

[Rodriguez, a.a, s 57]. Den gamla "konsolideringstanken" från Wigforss

lever kvar: ge företagen billigt kapital (så länge det inte delas ut), så kan

investeringarna bli större och fler sysselsättningstillfällen skapas.

En viktig utjämningsreform på personbeskattningens område var införan

det av särbeskattning av makars inkomster 1970. Detta har naturligtvis

påskyndat kvinnornas utträde på arbetsmarknaden och darrned gjort även

kvinnorna alltmer delaktiga i de resonemang som här förts kring bl.a,

kompetens, ägande och utbildning,

Till fördelningspolitiken i stort under 1970-talet bör vi även räkna

arbetsrättsreformerna; särskilt LSA och MBL är här av intresse vad gäller

ägarfrågan, av skäl som vi redan utvecklat i underavsnitt +:lX I

4.3.9, I980-talet - aktiemarknaden, utbildninzsklvftan och
agarfrågan ~ .

Sa har då vår historiska genomgång av ägarfrågan hunnit fram tilllLJ80-talet,

vars första år ju levererade statistiken till vår ursprungliga karaktäristik av

"storaktieägandet" resp "personalaktieägandet" i Sverige. Utifrån vår norm

för "ekonomisk demokrati" enligt "konkurrensargumcntct" betraktade vi

storaktieägare med mer än 5 procent av röstetalet i företag med sammanlagt

minst 10.000 årsanställda som en demokratisk riskgrupp: 197LJ fanns sex

familjegrupper i den kategorin. ~ Utifrån vår andra norm för "ekonomisk

demokrati" - enligt "kornpetensargumentet" - kartlades de företag, där de

anställda hade ett organiserat aktieägande motsvarande minst .3 procent av

röstetalet; vid årsskiftet 1980/81 räknade vi till sju sådana företag bland

börsbolagen. Genom hela detta kapitel har vi så historiskt försökt följa den

ekonomiska och politiska händelseutveckling som i någon mening kan sägas

ha legat bakom de ägarförhållanden vi observerat i början av lLJ80-talet.

Vad först gäller aktieagarkoncentrationen på fysiska personer så har vi inte

kunnat prestera någon tillfredsställande analytisk förklaring till varför den

blivit så hög just i Sverige. I vår tillbakablick på ägande och industriell

omvandling har vi dock understrukit att det skett rollbyten också bland

storaktieägarna, när nya epoker avlöst gamla och den erforderliga kompe

tensen för förnyelse saknats. Föreställningen om storaktieägarna som en

samling "kupongklippare", som egentligen inte tar nagra risker behöver

måhända modifieras något.

En intressant fråga är i vilken utsträckning den sedan 19.30-talet förcia
socialdemokratiska skattepolitiken visavi bolagen -- baserad pa den s.k.



konsolideringsprincipen - medverkat till att koncentrera produktionstillväx

ten - och därmed också aktieägandet på personer - till redan existerande

företag snarare än till nya företag eller andra företag än dem där vinsterna en

gång uppstått. Frågan är svår att besvara, men knappast så svår att den

motiverar det totala ointresse för forskning i ämnet som varit för handen.

Rent allmänt har jag faktiskt svårt att frigöra mig från intrycket att både SAP

och LO genom åren haft en i grunden positiv inställning till stora företag'<':

ur facklig, organisationspolitisk synpunkt är det helt förståeligt - transak

tioriskostnaderna för organisering mm blir ju lägre ju större företagen är.

Kan denna inställning ha "smittat av sig" på inställningen till storägarna?

Avsaknaden av aggressivitet mot dessa kapitalismens galjonsfigurer i

arbetarrörelsens programdokument är värd att notera, en attityd som ibland

också övergår i ett slags likgiltighet. Vad som sker i ägarfunktionen i bolagen

har hittills inte nämnvärt intresserat ens utredare och ombudsmän inom

arbetarrörelsen -- paradoxalt nog. eftersom innehavarna av just denna

funktion tillskrivs makten över bolagen. Förklaringen kan kanske vara att

det känts motbjudande att skaffa sig kunskaper om en aktörsgrupp. som man

hoppas på lång sikt skall ersättas aven annan, med kollektiva förtecken.

Vår genomgång av "srorägartrågan" har i alla händelser visat att den

"förändringsefterfr ågan" som utgått från arbetarrörelsen i praktiken knap

past alls riktats speciellt mot storaktieägarna enligt vårt kriterium. Det beror

säkert till en del på att vår "individualistiska" tolkning av storkapitalisten

som ett hot mot den politiska demokratin ligger rätt långt ifrån den mer

svepande kritik av det privatkapitalistiska agarsystemet som sådant som

många inom arbetarrörelsen står för. 135 Denna breda ansats har tyvärr

många gånger gjort det svårt för dess debattörer att hålla isär å ena sidan den

totala aktieägandekoncentrationen på fysiska personer - som enligt vår

mening är den relevanta aspekten ur demokratisynpunkt -- och aktieägande

koncentrationen i de individuella företagen - som enligt vår mening närmast

bör betraktas som ett effektivitetsproblem. Denna sammanblandning har

medverkat till att "tunna ut" problemet med ägarkoncentrationen. S{l har

Lex. föreställningar liknande den vi presenterat om storaktieägaren som en

demokratirisk i de fall då han -- eller hon - kan utnyttja sin ägarposition till att

nå politiska fördelar icke förts fram eller kunnat inspirera till någon forskning

i vårt land om storaktieägarnas roll i den politiska processen. I1h

LO:s fondförslag från 1976 motsäger på intet vis denna historieskrivning.
Här har "storägarfrågan" endast indirekt kommit att bli av intresse som vi

redan visat; frågan om aktieägandekoncentration reduceras till en fråga om

direkt röstrepresentation på ett antal utvalda bolagsstämmor - det är

intressant, men frågan är alltså om denna information inte skulle behöva

kompletteras.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera , att det mest anmärkningsvärda
med "storägarfrågan" i svensk ekonomi och politik fram till 19~()-talt:ts

början inte är den svårförklarliga koncentration i aktieägandet bland fysiska

personer som frambragts av slumpen, skickligheten och marknadssystemet.

utan egentligen snarare det ointresse som frågan mött i praktisk politisk

handling.

Vad sedan gäller utvecklingen av personalakiieagandet i Sverige sa kan vi
inte heller hävda att vi lyckats åstadkomma någon heltäckande förklaring till
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varför det fått den omfattning det fått vid vån mättillfälle årsskiftet 1980/81.

Vi kan konstatera att den "förändringsefterfr ågan" som utgått från majorite

ten av anställda arbetare och tjänstemän (och som i så ringa grad berört

storaktieägandet) uppenbarligen inte sett anskaffandet av personalaktier

som en intressant strategi i kampen för ökad välfärd och demokrati. LO:s

fondförslag från 1976 kan visserligen sägas ha varit inne på tankar i den

riktningen, men här var aktie anskaffningen återigen en sekundär fråga i

förhållande till "övervinstproblemct": det fanns här också en automatik och

centralism i ansatsen som låg långt ifrån de tankar som utgjorde bas för vårt

kompetensargument för personalaktieägande , nämligen att de anställda

genom att medverka i sitt företag även i den rollen skulle få anledning att

efterfråga och tillgodogöra sig information och kunskaper som skulle ge dem

ett bättre underlag för sina ställningstaganden också i medborgarrollen.

Det är naturligtvis inte heller svårt att förstå varför LO och förbunden
genom åren aldrig tagit några initiativ till lokalt personalaktieägande . För det

första skulle det vara förenat med stora problem att få en sådan aktieanskaff

ning att ske någorlunda likformigt över hela (det enskilda) LO-området; och

en ojämn utveckling skulle råda i konflikt med den solidaritetsprincip som är

så betydelsefull inom LO. För det andra - även om det vore möjligt att skapa

denna likformighet så skulle ett lokalt personalaktieägande med facket som

samordnare kunna ge upphov till lojalitetskonflikter för både fackliga

förtroendemän och andra klubbmedlemmar. 137

Efter årtionden av hårt arbete med facklig organisationsutveckling har
man på centralt fackligt håll velat undvika strategier, som kunde störa Lex.

den lokala, inomfackliga solidariteten genom att krångla till partsförhållan

dena och göra förhandlingspositionerna mindre entydiga. Det är en begriplig

inställning och man får utgå ifrån att den delas aven majoritet av de lokala

klubbmedlemmarna.

En konsekvens av att lokalt personalaktieägande av dessa skäl betraktats
som en icke-tillgänglig strategi för ökad välfärd och demokrati har rimligtvis

varit att "föråndringsefterfr ågan" sökt sig andra vägar. En bärande del i den

socialdemokratiska idetraditionen har alltid varit att de förbättringar i

välfärd och rättigheter som eftersträvas skall komma alla till del. Det har

varit naturligt för fackföreningsrörselsen att samspela med den förutsättning

en när man Lex. under 1970-talet begärde - och fick - ändringar i
arbetsrättslagstiftningen, främst MBL.

Mot denna bakgrund är det inte direkt förvånande att "förändringsefter
frågan" i det svenska samhället i så ringa utsträckning tagit sikte på att

"beväpna" de anställda med de kapitalistiska motståndarnas eget vapen,

aktiekapital. Fackliga ledare har däri snarast sett en risk att själva bli

avväpnade genom organisatorisk splittring. Ändå kan man kanske vara litet

förvånad över att diskussionen om strategival längs dessa linjer varit så 

minst sagt - kortfattad. I det föregående har vi talat om fackföreningsrörel

sens förmåga genom åren att "leverera" välfärdsförbättringar för sina

medlemmar och dess betydelse för den imponerande vidare medlemstill

strömningen. Men de förmåner och rättigheter som äldre medlemmar minns

som segrar efter facklig kamp uppfattar yngre medlemmar ofta SOI11 givna och

självklara; de begär nya, synliga "leveranser" för att vara motiverade till eget



fackligt arbete eller kanske för att alls stå kvar som medlemmar. Här finns en
latent "efterfrågan" på strategiutveckling.

De generella välfärdsförbättringar i form av bl.a. ökade utbildningsmöj
ligheter och höjda socialförsäkringar som åstadkommits har lett till längre
genomsnittlig utbildning i samhällets regi och ett bättre försäkringsskydd;ut
bildningsavståndet mellan akademiker och arbetare har minskat avsevärt, nu
när nästan alla går i gymnasieskolan. Frågan är bara vilka spår denna
utjämnade fördelning av utbildningen har satt - och sattes - i fördelningen av
kompetenser och inkomster. Motverkar produktionslivets nuvarande orga
nisation en fortsatt utjämning även på dessa områden? Det är just den frågan
citatet i början av detta kapitel vill belysa.

l det föregående har vi pekat på de interna arbetsmarknadernas växande
betydelse i ekonomier - som den svenska - där ny teknik och en allt snabbare
teknikförändring ställer nya krav på kompetenser och kompetensförändring
ar hos de anställda. Finns det någon motsvarighet till den aktiva arbetsmark
nadspolitiken när det gäller att främja rörligheten på interna arbetsmarkna
der? Vad finns här för tänkbara fackliga strategier? Vi återkommer strax till
det.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera också när det gäller "personalägar
frågan" att det mest anmärkningsvärda med situationen i början av
l980-talet inte var den ringa förekomsten av sådant ägande, utan snarare det
obetydliga intresset för frågan från fackligt håll, som vi dock anser fullt
begripligt. Desto större skulle dock intresset småningom visa sig vara från
arbetsgivarnas sida; även till det återkommer vi litet senare.

4.3.9.1 Storaktieägare, löntagarfonder och andra institutionella ägare

Om 1950-talet var varumarknadens årtionde och 1960-talet arbetsmarkna
dens, så skulle 1970-talet bli kapitalmarknadens: den utdragna och häftiga
fonddebatten ställde ägarfrågan i fokus som aldrig förr. När detta skrivs
(våren 1987) tyder det mesta på att också 1980-talet så småningom kommer
att tillskrivas kapitalmarknaden, men nu av ett annat skäl. I ett land där
konsumtionen fortsätter att öka långsamt och där arbetsmarknadens "sven
ska modell" för löneförhandlingar varit under viss press fortsätter aktiemark
naden att expandera och slå rekord: i slutet av april 1987 passerade det
samlade börsvärdet av alla aktier noterade vid Stockholms fondbörs 500
miljarder kronor; vid utgången av 1979 var motsvarande värde (i löpande
priser) 44 miljarder kr. 138

Vad har hänt?: I vilken utsträckning rör det sig om en utveckling som är
konjunkturbetingad och därmed övergående och i vilken utsträckning är det
fråga om något bestående? Och i den mån det är det sistnämnda, vad har det
för konsekvenser för "storägarfrågan"?

Den stora devalveringen i september 1982 spelade en viktig roll i
sammanhanget: den utlöste förväntningar om vinstökningar i exportindu
strin, vinstökningar som småningom också materialiserades och sedan
återvände till börsen som aktieplaceringar i väntan på bättre reala investe
ringsprojekt. Efter 1984 började räntan falla, vilket också bidrog till
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kursuppgången. Vi måste också komma ihåg den svaga kursutvecklingen

under hela 1970-talet.

Utan att fördjupa oss närmare i dessa och andra, tänkbara faktorer bakom

den exempellösa kursutvecklingen på Stockholmsbörsen under 1980-talet

kan vi alltså konstatera att det konjunkturbetingade inslaget är avsevärt.

Men därutöver är det också fråga om en breddning av aktiemarknaden. Ett

stort antal nya börsintroduktioner av företag har ägt rum; en s.k. OTC

aktiemarknad har upprättats vid Stockholms fondbörs för företag som

hoppas på en snar börsintroduktion 139; allmänhetens (och utlandets) intresse

för aktiemarknaden har stegrats av den positiva kursutvecklingen. vilket

ökat efterfrågan på mäklartjänster och nya placeringsvarianter (olika typer

av aktiefonder, optioner mm); den ökade tillströmningen av pengar och

aktörer till aktiemarknaden har i sin tur utlöst en ökad efterfrågan på

information om företagens resultatutveckling och framtidsmöjligheter.

Inom loppet av tio år har den internationellt sett lilla och anonyma

Stockholmsbörsen vitaliserats på ett sätt som få kunnat förutse vid mitten av

1970-talet. Den internationalisering som redan tidigare svept in över

produktmarknader och teknikutveckling har nu nått ocksil kapitalmarkna

den, då främst i så måtto att mycket kapitalmarknadskunnande under dessa

år importerats särskilt från Förenta staterna till Sverige. Eftersom kapital

marknadsaffärer är snabba transaktioner baserade på ändrad kunskap eller

nya förväntningar har datoriseringens och telekommunikationernas väldiga

utveckling spelat stor roll för vad som hänt. Till den del den fortsatta

utvecklingen av den svenska aktie- och kapitalmarknaden är beroende av

dessa tekniska hjälpmedel finns knappast några gränser för den.

Vad är det då i övrigt som sätter gränser för. och som därmed bestämmer
vad vi på längre sikt kan uppfatta som bestående i, denna kapitalmarknads

explosion? Gränsen för hur mycket tjänster som kan komma att produceras

på kapitalmarknaden bestäms - liksom på varje annan marknad - av vardet

av vad som produceras. Litet förenklat kan vi säga att en aktiemarknadsmäk

lare producerar ägarskiften i aktiebolag. mängder av små och stora ägarskif
ten; låt oss anta att alla ägarskiften produceras av mäklare. Värdet av deras

produktion bestäms då i princip såsom det samhållsekonomiska värdet av det

arbete som uträttas i aktiemarknaden signaliunktion> genom att företag som

visar sig lönsamma siktas fram och företag som visar sig mindre lönsamma

siktas bort som nyemissionskandidater. På vilka vägar detta värde kommer

mäklarna till del är visserligen en krånglig historia. Men det förändrar inget i

det grundläggande sambandets karaktär.

Den andra aktörsgruppen på aktiemarknaden är ägarna själva. Värdet av

deras produktion bestäms i stället såsom det samhällsekonomiska värdet av

det arbete de uträttar i aktiemarknadens monitorjunktion : genom att byta ut

inkompetenta företagsledare och stödja investeringsprojekt och expansions

planer som visar sig lönsamma (vilket inte alltid är så lätt att veta på förhand).

På vilka vägar dessa värden kommer "monitorerna" själva till del är också

svårt att visa.

Med dessa illustrationer vill vi poängtera att det som är av verkligt intresse i
de senaste årens utveckling på aktiemarknaden är frågan i vilken utsträck

ning den ökade aktiviteten i signal- och monitorfunktionerna baserats på mer

kvalificerade kunskaper hos aktörerna än tidigare om företagens resultatut-



veckling och framtidsutsikter. På lång sikt, när slumpens härjningar gjort sitt

verk bland de "genomsnittskunniga", är det bara en sådan höjd kompetens

nivå som kan bära upp en uthållig kursuppgång.

I vilken utsträckning det faktiskt finns en sådan höjd kompetensnivå

bakom uppgången på den svenska aktiemarknaden är naturligtvis svårt att

säga. Men det skulle förvåna om inte elen kraftigt ökade efterfrågan på

företagsinformation och börsbedömningar satt några spår i främst signaI

funktionen Ju Jämnare spridd och snabbare inhämtad informationen är om

händelser av betydelse för företagets resultatutveckling desto "tätare" blir

dess aktiemarknad; desto svårare blir det då att vara särskilt välinformerad

och utnyttja denna information till att göra s.k. klipp. Aktiemarknaden är

egentligen en marknad i information och förväntningar snarare än en

marknad i en viss sorts kapitalbevis. Sökarljuset bör därför riktas mot dessa

aspekter snarare än mot det mer spektakulära värdestegringsfenomenet.

som ur samhällsekonomisk synpunkt egentligen är rätt ointressant.

Vilka öden har då vår problemgrupp av storaktieägare - fysiska personer
med minst 5 procent av röstetalet i företag med tillhopa minst lOJJOO
årsanställda -- rönt på denna turbulenta aktiemarknad? Och vad har dessa

ägare att vänta sig av framtiden') Fem nya storaktieägare finns med i Sverige

1985 jämfört med Jl>79: det är familjerna Penser (38.000 anställda),

Lundberg (33.000), Lindholm (16.000) samt Kempe (12.000) och Stenbeck

(10.000). Fallit bort sedan 1979 har familjerna Broström och Salen och kvar

finns familjerna Wallenberg, Bonnier, Johnson och Söderberg. Siffrorna för

antalet årsanställda 1985 är inte direkt jämförbara med 1979 års; 1985 gäller
de totala antalet anställda, men 1979 års siffror gäller enbart de anställda i
Sverige. 140

Av de fem nya storaktieägarna har två funnits med länge i den rollen även

om de tidigare råkat falla under vår valda gräns (Kempe) resp dolt sig bakom

ett investmentbolag (Stenbeck (Kinnevik». Av de tre "riktigt" nya storak

tieägarna har Penser förlagt sitt ägande mestadels till industrin, Lundberg sitt

till industri, fastighets- och byggnadsverksamhet och Lindholm sitt ägaride
till hotellbranschen. Penser har byggt upp sin ägarposition utifrån en

finansiell affärskompetens. Lundbergs har sedan länge tillbaka varit ett

byggnadsföretag i Norrköping och Lindholm är advokat med ett sent

uppvaknat intresse för hotellbranschen.

Liksom i fråga om tidigare storaktieägare är det svårt att visa att 1985 års
storaktieägare försökt utnyttja sina ägarpositioner till att vinna politiska

fördelar. En annan sak är att de många affärstransaktioner som ibland
uppenbarligen visat sig nödvändiga för att uppnå stora agarpositioner

resulterat i skatterättsliga tolkningsproblem. Men sådana tvister med den

offentliga sektorn har kommit att följas allt närmare av den ekonomiska

journalistiken och då sällan renderat storaktieägaren ifråga några politiska

fördelar. I framtiden kommer det att bli allt svårare för storaktieägarna att

t.ex. spela mot det allmänna just därför att efterfrågan på information om

vad som händer på aktiemarknaden och bland dess aktörer hela tiden tycks
växa. Det är ett bestående resultat av det frambrvtande intresset för

aktiemarknaden.

För denna förutsägelse, att de nya - och gamla - storaktieägarna av typen
fysiska personer blir alltmer synliga som aktörer i aktiemarknad och
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samhälle. talar också det förhållandet atr de relativt sett blir allt färre. Den

sedan länge pågående institutionalisering av aktieägandet. som vi diskuterat

utförligt I det föregående. fortsätter. Årliga redovisningar av ägarförändring

arna i de börsnoterade storföretagen under 1980-talets första hälft visar att

andelen Juridiska person.:r ökat som största ägare. Det vill synas som om

fysiska personer som storägare sakta men säkert pressas ut av juridiska

personer (eller institutioner), det gäller i allt högre grad ju större företagen

är, dvs ju mindre ett fördag är desto vanligare är det att fysiska personer

spelar huvudrollen som ägare. (Sundqvist, 1987 o. tid.)

Till den växande skaran av institutionella ägare sällade sig E)83 de nya
offentliga s. k. löntagarfonderna. Sedan den statliga s. k. löntagartondsutrcd

ningen 1981 upplösts i oenighet om utformningen av ett tänkt system av s.k.

löntagarfonder, gick socialdemokraterna vidare på egen hand med ett förslag

som småningom godtogs aven riksdagsmajoritet. Förslaget gick ut på att ett

antal kollektivt finansierade aktieplaceringsfonder skulle inrättas. Fonderna

skulle finansieras (fram till 1990) genom en ny vinstdelningsskatt. styras

genom en styrelse med viss löntagarreprcscntanon , placera sina 11l': dc l i

aktier (som gav det lokala facket viss rösträtt på stämman) och därvid

eftersträva högsta möjliga avkastning. Verksamheten, vars karaktär onekli

gen påminner starkt om 4:e AP-fondens, påbörjades i fem olika fonder

placerade i Stockholm , Göteborg, Malmö och Umeå -- 1984.

Dessa nya aktiemarknadsinstitutioner , snarlika en institution som redan
varit verksam i över ett årtionde och assimilerats i kretsen av traditionella

kapitalmarknadsaktörer , var alltså vad som blev över sedan den politiska

processen och fondmotståndarna sagt sitt om LO:s fondförslag av 1976. Den

"förändringsefterfr ågan" inom LO som i början av 1970-talet främst gällde

något slags övervinstdelningssystem av primärt organisationspolitiskt intres

se resulterade alltså femton år senare i en ny offentlig akucägarinstitution:

Samtidigt består behovet av något slags övervinstdelningssystem att döma av

en del svårigheter inom LO under 1980-talet att centralt samordna förbun

dens avtalsrörelser.

Utifrån det betraktelsesätt vi valt vad gäller sambandet mellan aktieägan
dekoncentrationen och den politiska demokratin är det svårt att se på vilket

sätt offentliga löntagarfonder av 1983 års typ kan bidra till demokratisering

en: vi bortser då från den aspekten att en ny offentlig aktiefond minskar

behovet av enskilda ägare som skulle kunna vara - eller utvecklas till 

storaktieägare. Nu kan man naturligtvis utgå från andra demokratiideal och

mena t.ex. att tillkomsten av nya aktieägande institutioner med annan

kompetens och placeringsfilosofi kan bidra till pluralismen och mångsidighe

ten i samhället, vilket kan sägas ha ett demokratiskt egenvärde; problemet är

bara att det är svårt att upptäcka någon alternativ kompetens resp placerings

filosofi hos de nya löntagarfonderna.

Den mest intressanta demokratiaspekten på dessa ligger istället i det lokala

fackets rätt att utöva en del av den rösträtt som tillkommer en fonds aktier i

deras företag. Utifrån vårt kompetensargument för personalaktieägande

finns här en öppning, som kan skapa visst incitament för de anställda och

facket att söka information och kunskap för att kunna agera på bolagsstäm

man. Erfarenheterna i detta avseende av sådan delegerad rösträtt från 4:e



AP-fondens verksamhet genom åren ger dock inte anledning till några större

ovationer.

Återstår möjligheten att löntagarfondernas värde ligger i en högre
effektivitet. "Förändringsefterfrågan" har begärt en ny offentlig aktieägande

institution, därför att de alternativa privatägda institutionerna inte fungerar

på effektivast möjliga sätt i vare sig signal- eller monitorfunktionen. Den

tolkningen försvåras emellertid av att det knappast är möjligt att peka på

några nya effektivitetsinriktade instruktioner, som skall vägleda de nya

löntagarfonderna i deras verksamhet. Liksom övriga aktieägande institutio

ner skall löntagarfonderna sträva efter högsta möjliga avkastning på sina

placeringar.

En helt annan tolkning av syftet med löntagarfonderna skulle kunna utgå
ifrån de anställdas behov av nya aktieägare som inte ställer samma höga

avkastningskrav som de traditionella, vilket skulle möjliggöra en större

anställningstrygghet och kanske även i andra avseenden medge de anställda

en större handlingsfrihet [Eidern , 1980]. En sådan förändring skulle fördyra

företagens kapitalanskaffning och produktionskostnader och därmed drabba

de anställda i deras roll som konsumenter. Men den välfärdsförskjutning från

konsumentledet till producentledet som skulle ligga i förlängningen aven

sådan förändring skulle naturligtvis alltid kunna övervägas. Kring de nya
löntagarfonderna har dock ingen diskussion av denna art förts.!"'

Institutionaliseringen av aktieägandet har alltså fortsatt under 1980-talet.
Vi har fått en skala av institutionella ägare från passiva portföljförvaltare till

aktiva omstrukturerare av företag. Till den sistnämnda kategorin hör främst-·

men inte enbart - de företag som har egen produktionsverksamhet och som

därför på ett annat sätt ser möjligheter till samarbets- och sammanslagnings

vinster av olika slag. I en betydligt större omfattning än tidigare sker numera
företagsköp. ofta aviserade genom uppmärksammande s.k. rake-over-bud.

Men alla de vinstrika aktiebolagens kapitaltillgångar har inte använts bara

för att stödja produktion och utveckling i andra aktiebolag. En del resurser

har också använts för att köpa "ett lugnare liv". Genom att köpa aktier i

företag B, som självt har aktier i företag A, har företag A kunnat försäkra sig

om ett insynsskydd som uppenbarligen i flera fall bedömts som värdefullt av

ledningen. Åt sådant s.k. korsägande har bl.a. Protorp , Skanska och Volvo

ägnat sig, liksom SCA och Industrivärden [SO U 1982:28, s 63 ff]

Det kan i många fall inte uteslutas att det legat rent affärsmässiga
bedömningar bakom aktieköp som "råka!" representera ett korsägande.

Men statsmakterna har likväl bedömt denna företeelse - vid sidan om vissa

andra händelser på aktiemarknaden - som tillräckligt betydelsefull för att

bilda utgångspunkt för en ny statlig utredning om "ägar- och inflytandefrågor

i svenskt näringsliv"; den s. k. ägarutredningen (I 1985 :04) tillsattes under

våren 1985. Till skillnad från sina föregångare, koncentrationsutredningen

(färdig 1967) och SIN D-utredningen (1979) har ägarutredningen fått i

uppgift inte bara att kartlägga ägar- och inflytandeförhållandena utan också

att analysera deras orsaker och konsekvenser.

Tillkomsten av ägarutredningen är bara ett i en rad tecken på att den länge

slumrande ägarfrågan till sist börjar vakna till liv . I en rapport till 1986 års
Lti-kongress konstaterar man: "Samhället bör utforma en agarpolitik som
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omfattar både det egna och det privata ägandet.

'" Den slutenhet som de stora företagen nu skapar kring sig kan också
tolkas så att det ägande som utövas på börsen är för kortsiktigt och saknar
industriell kompetens. Därför krävs en diskussion om vilket ägande som har
förutsättningen att gynna produktionen och vilka grupper som är naturliga
bärare av det sparande som behövs för att garantera riskkapital.

Ägandet måste uppfylla minst fyra krav.

• Det ska vara kompetent och ha förmåga att överblicka produktionen. I
den ekonomiska litteraturen kallas det för monitorfunktionen (jfr kap 1
- R.E.) ...

• Den andra funktionen är förmåga att omfördela kapital så att resurserna
används effektivt (det är signalfunktionen, jfr kap 1 - R.E.)

• Den tredje funktionen är förmåga att ackumulera och skjuta till
riskvilligt kapital (det är kapitalförsörjningsfunktionen, jfr kap 1 
R.E.) ...

• Den fjärde grunden för ägandet är dess legitimitet eller med andra ord
hur rättmätigt vi upplever att det är. .. " [LO 1986 (1) s 210-211]

Anslaget i dessa synpunkter är rätt annorlunda än i 1976 års fondförslag.
Nu har - bl.a. som ett utflöde av den ängslan som institutionaliseringen och
de gamla kapitalisternas utmarsch från aktiemarknaden inneburit bland
många LO-medlemmar - en problematisering av och ett kunskapssökande
kring ägarrollen påbörjats, som blir intressant att följa. På den akademiska
sidan har agarforskningen börjat komma igång på allvar - åtminstone om vi
jämför med situationen för tio år sedan. Vid Handelshögskolan i Stockholm ,
vid IUI, arbetslivscentrum. SNS, SIND, i industridepartementet (ägarutred
ningen), på initiativ av statsrådsberedningen (maktutredningen) och på flera
andra håll bedrivs idag ägarforskning. Till detta kommer den till denna
forskning nära relaterade forskning kring finansiella marknader som fått
kraftiga resursförstärkningar det senaste året. Min tro är att det vore ett
spännande komplement om fackföreningsrörelsen också organiserade egen
forskning kring ägandet, varvid problemen - och anspråken på innehavarna
av ägarrollen - formulerades utifrån de anställdas egen "förändringsefterfrå
gan".

4.3.9.2 "Storägarjrågan" och den politiska demokratin- en
summering.

På grundval aven norm för "ekonomisk demokrati", som utgick ifrån en
föreställning att den politiska demokratin skulle kunna störas om vissa
aktieägare fick en mycket stark ägarställning, sökte vi i kap 3 efter
storaktieägarna i Sverige vid 1980-talets början, Vi sökte och fann då sex



fysiska personer (familjer) som hade minst 5 procent av röstetalet i företag

med sammanlagt minst 10.000 årsanställda.

I detta kapitel har vi sökt belysa varför en sådan ägarkoncentration på
fysiska personer uppstått. Frågan kan sägas ha två dimensioner, en ekono
misk-analytisk och en politisk. Vad gäller den förstnämnda har vi inte kunnat

ge något tillfredsställande svar; frågan är svår och ägarforskningens resultat
till dags dato klena och osystematiska. Dock har vi kunnat konstatera att den

andel av aktieägandet som finns hos gruppen storaktieägare (fysiska
personer) sedan många år är i sjunkande till förmån för de allt större s.k.

institutionella ägarna. Det betyder rimligtvis att "våra" storaktieägare i allt

större utsträckning fått motvikter inom ägarkretsen, som ställer anspråk på
deras uppträdande i ägarrollen. Det kan inte ha ökat storaktieägarnas

möjligheter att försöka utnyttja sin ställning till att vinna fördelar av det
politiska systemet.

Vad gäller den politiska dimensionen hos vår fråga har vi kunnat
konstatera att den "förändringsefterfrågan'' som utgått ifrån arbetarrörelsen

i liten eller ingen utsträckning uppfattat just storaktieägarna som något
hinder mot förverkligandet av viktiga välfärdsmål. Las fondförslag 1976 kan
visserligen uppfattas som ett brott mot en sådan tendens, men utgångspunk
ten här var faktiskt en helt annan: enskilt aktieägande i allmänhet skulle
kompletteras och ersättas av offentligt, kollektivt aktieägande som defini
tionsmässigt (enligt LO) är demokratiskt ('ekonomisk demokrati'). Hur
näringslivet, SAF och de borgerliga partierna reagerade på denna propos är
välbekant.

Eftersom LO:s förslag i vad avser "storägarfrågan" därför egentligen
aldrig hade någon kontakt med frågan om den politiska demokratin, som
vissa av deras politiska motståndare kunde tänkas uppfatta den, blev det på
detta område aldrig någon bestående "kroppskontakt" mellan de olika
grupperingarna i löntagarfondsutredningen. Möjligheten för socialdemokra
tin att knyta an till exempelvis det gamla samarbetet med liberalerna i
demokratifrågan 1919 kom därför aldrig att utnyttjas. I kap 2 lade vi ned en
viss möda på att försöka visa att det inte borde vara omöjligt för socialdemo
kratin att finna visst borgerligt stöd för en reform i agarfrågan - både längs

"konkurrensargumentet" och "kornpetensargumentet" . Men fondförslaget
var LO:s förslag, inte partiets. Kan inte det ha spelat en roll i sammanhanget?

Idag är storågarfrågan i vår version på väg att reduceras ytterligare i hägnet
av den tilltagande institutionaliseringen av aktieägandet. Denna har i sin tur
skapat både olustkänslor och nyfikenhet inom LO-leden. Men nu gäller både
olustkänslorna och nyfikenheten mer effektivitets- och kompetensfrågorna
än demokratifrågan.

Det finns inte längre någon "storägarfråga" i Sverige, om den någonsin
funnits - som politisk fråga.
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4.3.9.3 Personalok tieagande och kompetensu tveck ting
"efterj'rågclinjcn"

Vid årsskiftet 1980/81 förekom ett organiserat personalägande motsvarande

över 3 procent av aktieröstetalet i endast 7 av de 67 börsnoterade bolag vi valt

ut för vår undersökning och inte i något av de övriga bolagen (om vi bortser
från vissa rent tjänsteproducerande företag såsom konsultbolag). Utöver

dessa fall förekom ett sådant ägande i mindre omfattning i ytterligare sju

börsbolag (se bilaga 7), Tre år senare, vid årsskiftet 1983/84, har personalak
tieägandet ökat avsevärt. Nya "treprocentare" bland börsbolagen är visserli

gen bara tre bolag (Skandia , Sporrong och Upiandsbanken) och bland de

övriga koncernmödrarna två bolag (SIAB och Sydsvenska Dagbladet), Men

därutöver har ett personalaktieägande nu startat i ytterligare 29 börsbolag av

de 67 vi studerar; lägger vi dessa fall till de 14 som var för handen tre år

tidigare kan vi konstatera att 43 - eller 2/3 - av 67 valda börsbolag vid

årsskiftet 1983/84 hade ett organiserat personalaktieägande : till dessa kan vi

lägga ytterligare 4 bolag utanför börsbolagsgruppen.

En viktig förklaring till denna utveckling var säkert den statligt subventio
nerade möjligheten att bilda också företagsanknutna aktiesparfonder som

den borgerliga regeringen öppnat i slutet av 1970-talet. Men många av de
äldre personalaktiefonderna hade också andra konstruktioner som oftast
bibehölls,

I april 1984 ersattes detta s. k. skattefondssparande av den socialdemokra
tiska regeringen med en annan, modifierad variant, benämnd allcrnansspa

rande. Att döma av den nedgång i intresset för fortsatt personalaktiesparan

de som kunde noteras vid årsskiftet 1984/85 uppfattades den nya sparformen
som mindre förmånlig än den tidigare. "Till bilden hör också att kursutveck

lingen inte verkat lockande. Faktum är att den ackumulerade fondförmögen

heten vid mättillfället var 2 procent lägre än det ackumulerade sparbeloppet"

[SI 1985, s 2-3].

Sedan dess har aktiekursutvecklingen verkat mer stimulerande och den
större handlingsfrihet som karaktäriserar placeringsvalen i allemansfonder
na jämfört med deras föregångare hunnit bli mer välbekant för de anställda,

som är potentiella placerare. De företagsanknutna allemansfonderna har
också vuxit i omfattning från 63 milj kr årsskiftet 19154185 till 184 milj kr i juli
1987, enligt uppgifter från finansdepartemen tet.

Men den mest spektakulära händelsen på personalägandets område de
senaste åren gäller inte aktier utan s.k. konvertibler. "Konvertibler är det
gemensamma namnet på upplåningsformer. där långivaren äger rätt att byta

sin fordran mot aktier i det företag som tagit upp lånet. I regel sker utbytet
mot aktier utan att någon ytterligare betalning i pengar förekommer. ...

Genom att erbjuda långivaren möjlighet att välja mellan inlösen av skulden

eller konvertering till aktier kan förväntningar om en god kursutveckling

resultera i att bolaget erhåller en relativt billig finansiering." [Ägarutred
ningen, 1987, s 74]

Tidningarna har de senaste åren varit fulla av notiser om utgivanden av

konvertibler i företagen (SKF, SCA m fl) och om den förmögenhetsökning

hos de anställda de resulterat i. Någon samlad. siffermässig överblick kan
tyvärr inte ges här men att det är fråga om miljardbelopp till tusentals



anställda är helt klart Enligt en, inofficiell, uppgift skulle under första

halvåret 1987 konvcrtibler ha utgivits motsvarande 5-6 mrd kr.

Ett annat, närbesläktat fenomen är de många erbjudanden till de anställda

om vinstdelmngssystem av olika slag som företagen kommit med under

19RO-talet Eftersom dessa ändå är artskilda från sparsystern uppbyggda

kring aktieförvärv i det egna företaget kommer vi inte här att vidare diskutera

dessa under någon egen rubrik,

Innebär då all den överföring av aktier och konvertibler till de anställa som

hittills ägt rum under 1980-talet att de fackliga organisationerna givit upp sitt

principiella motstånd mot organiserat personalaktieägande i företagen?

Svaret på den frågan är ett klart nej. Det är viktigt att förstå att den absoluta

huvuddelen av det personalaktieägande som hittills byggt upp i detta land

utgår ifrån [oretagsieduingarna, som av olika skäl funnit det förenligt med

sina intressen att temporärt (tack vare goda vinster och låg bolagsskatt) träda

in i rollen ,101'/ extra sparbank åt de anställda, som därigenom kunnat

tillgodogöra sig en statlig subvention, Det har givit företagen en möjlighet att

-- särskilt vid en positiv kursutveckling - bättra på sitt rykte hos de anställda,

något som i motsvarande mån ställt facket litet vid sidan. Eftersom det är

företaget som står som ansvarig långivare till de anställda tenderar samtidigt

ett heroendeförhållande att uppstå, som i varje fa11 företaget inte har någon

ornedelbar anledning att beklaga: vi har ju redan visat hur företagens intresse

för den långsiktiga kompetensutvecklingen hos de anställda ökat under 1970

och 80-talet. - Vi bör också ha klart för oss att det är företagets folk som

dominerar administrationen av aktie- och konvertibelsparfonderna.

Det står klart att denna "sparbanksoffensiv" från företagens sida skapat

(åsyftad") oro i de fackliga leden - det gäller i än högre grad om vi tar in också

floran av nya vinstdelningssystem i bilden. Fackklubbarna har lokalt inte

kunnat hålla emot de lockande erbjudandena från många företag - vilket

varit en prestigeförlust för den centrala, principiella nej-linjen. Bilden av de

anställdas nuvarande och framtida "tormånssituation i företaget har blivit

mer svåröverskådlig, vilket naturligtvis trasslat till förutsättningarna för en

lönepolitik baserad på principerna "lika lön - lika jobb" och allmän

löneutjämning. Till detta kommer den fördelningspolitiska aspekt som

betonar skillnaderna i ekonomiska förutsättningar mellan olika grupper av

anställda när det gäller att dra personlig fördel av denna "sparbanksof

fensiv"

Mot denna bakgrund kan man förstå att centrala LO - som ser som sin

förnämsta uppgift att hålla samman den stora organisationen - inte ser någon

anledning att överge sin principiellt negativa inställning till personaIaktie

ägande , som organiseras av företagen Men om personalaktieägandet istället

organiserades ilV facket självt, skulle det då kunna utvecklas till ett intressant

alternativ? Eller innebär det ett brott mot 190/l års deccmherkompromiss?
Innan vi går in på den svåra och spännande frågan, som kommer att bilda

avslutning på detta kapitel, måste vi emellertid stanna upp något oeh försoka
relatera vad som faktiskt hänt på personalaktieägandets område till den

norm för "ekonomisk demokrati" baserad på kompetensargumentet. som vi

presenterade i kap 2. Poängen med ett personalaktieägande enligt denna

norm var ju att det på längre sikt kunde förväntas leda till en ökad efterfrågan

bland de anställda på information om förhållanden av betydelse för
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utvecklingen av företaget, framtid. Denna information skulle småningom bli

till kunskaper som gjorde den anställde bättre rustad- mer kompetent~·att

ställa de rätta frågorna och göra välinformerade ställningstaganden också i

medborgarrollen .

Det finns ingen anledning att tre> annat än att det ökade personalaktieägan
det i Sverige också har fått ~ eller kommer att få - sådana önskade

verkningar: ekonomiekot på radion är säkert en av dem; men mätproblemen

är naturligtvis stora. 142 Att de argument som ursprungligen låg till grund för

beslutet om subventionering utgick mer från sparmotiv än demokratiserings

motiv av den art vi lagt fram är därvid av mindre betydc lse. Vad som däremot

framstår som ett problem när det gäller att driva detta "projekt' vidare är

emellertid företagens dominans i utvecklingen av personalaktieägandet: om

den splittring i den fackliga organisationen som därigenom uppammas leder

till arbetsmarknadskonflikter och en ojämnare inkomstfördelning är de

naturligtvis produktions- och välfärdsförluster som måste vägas emot

eventuella demokratiseringsvinster genom ett vidareutvecklat personalak

tieägande enligt rådande modell. Frågan är därför om det finns någon annan

väg att gå när det gäller utvecklingen av de anställdas aktieägande , som ocksil

kan förenas med LO:s organisatoriska intressen och det breda önskemålet

om en ordnad arbetsmarknad. Låt oss se.

Än en gång återgår vi till den "föriindringscfterfrågan' på samhället som

utgår ifrån arbetarrörelsen. Liksom tidigare räknar vi med att denna

efterfrågan söker reformer och lösningar på olika problem på ett sätt som ger

bredast möjliga ökning i den allmänna välfärdsnivån och samtidigt åstad

kommer en utjämning av inkomst- och förmögenhcrsf(jrdelningen.Men

liksom tidigare vill vi understryka skillnaderna l forutsättningar i vårt

samhälle och den omgivande världen när en strategi för att förverkliga denna

efterfrågan skall sökas mot slutet av 1980-talet - jämförda med de förutsätt

ningar som förelåg för 20, 40 eller 60 år sedan. Pil JU-talet var strategin ökade

offentliga utgifter för minsta möjliga arbetslöshet; på hO-talet var den aktiv

arbetsmarknadspolitik för. säg, högsta möjliga lön åt alla, på 70-talet blev
strategin "bästa möjliga jobb" åt alla genom arbetsrättsreformerna som gav

de anställda större rättigheter att göra sig hörda på sin arbetsplats. Under

hela denna tid har samtidigt utbildningen och socialförsäkringarna byggts ut

kraftigt.

De värderingar som en gång bar upp dessa reformer finns kvar hos folk och
har befästs genom åren, men det har tyvärr också mycket av den ojämnhet i

inkomst- och förmögenhetsfördelningen som dessa <trategier -- inte utan

framgång - sökt minska.P" Bakom den fortsatt rådande ojämnheten verkar

allehanda krafter. men den starkaste av dem är troligen den ännu ojämnare

fördelningen av kunskaper och kompetens människor emellan Det råder

idag i Sverige en rätt utbredd enighet om att de traditionella utjämningsstra

tegierna varit värdefulla och bör leva vidare men inte dra mer offentliga

resurser än de gör. Därmed skulle vi ha kommit till en punkt, dar den strategi

som naturligen återstår borde gälla insatser för att förändra och utjämna

kompetensfördelningen i samhället.

Alltså, vi låter "förändringsefterfragan" gälla en utjämning i denna

dimension. Men inför vår diskussion av vilka medel och åtgärder som

lämpligen borde sättas in måste vi gå in utförligare på tre bakomliggande



aspekter. Den första gäller den aktuella fördelningen (och nivån) av
kunskaper, kompetenser och utbildning hos de anställda i bolagssektorn ; den
andra aspekten gäller uppkomsten av denna fördelning - kan den förklaras";

och den tredje aspekten gäller den hypotetiska frågan vad som kommer att
hända med denna fördelning med hänsyn till den efterfrågan på ändrad och
högre kompetens som bestäms ur produktionsutvecklingen - under förutsätt
ningen att ingen "rnotpolitik" sätts in. Efter denna genomgång är vi bättre
rustade att diskutera utformningen aven sådan motpolitik.

Vad först gäller fördelningen av kompetenser och utbildning så är vår
ambition inte att försöka ge någon heltäckande bild av situationen, utan
endast att med hjälp av vissa nyckel tal ge en snabbskiss av verkligheten för de
kompetens- och utbildningsmässigt sämst ställda. Det visar sig då att "en halv
miljon människor i arbetslivet inte ens har nioårig grundskola bakom sig.
Ytterligare en miljon människor i arbetslivet har bara 9-årig grundskola ....
Två av tre har visserligen gymnasieutbildning idag, mot en av tre för tio år
sedan. Men den stora majoriteten har enbart tvååriga yrkesinriktade
gymnasieutbildningar, som inte gett den kunskap i svenska och matematik
som kommer att krävas i morgondagens arbetsliv .... ungefär 10 000 elever
lämnar varje år grundskolan utan att ha tillräckliga kunskaper för att läsa,
skriva eller räkna .... 10 procent av 25-35-åringarna har en läsförståelse som
motsvarar eller ligger under den eleverna i årskurs 6 har" [DN, 1987-04-26].

Att utbyggnaden av gymnasieskolan från början av 1960-talet skulle
komma att försvaga ställningen på arbetsmarknaden för den äldre arbets
kraften är välbekant. Det blev vuxenutbildningens uppgift - med start i
början av 1970-talet - att så långt möjligt korrigera denna skevhet.
Resultaten sammanfattas i en statlig utvärdering: .,Även om allt fler deltar i
vuxenutbildningen har ändå inte klyftan mellan kort- och långtidsutbildade
minskat den senaste tioårsperioden. Generellt gäller nämligen fortfarande
att ju högre formell utbildning man har, desto vanligare är det att man deltar j

någon form av vuxenutbildning.... Av dem som har en förgymnasial
utbildning kortare än nio år deltar ca 20 procent. Dubbelt så stor andel bland
dem som har en utbildning omfattande 9 år t o m en gymnasieutbildning och
en ännu större andel bland dem med en eftergymnasial utbildning deltar i
vuxenutbildning .... l den mån man kan spåra förändringar i skillnaden
mellan korttidsutbildades och långtidsutbildades rekrytering till vuxenut ..
bildning är det snarast så, att redan välutbildade ökar sitt försprång i
förhållande till korttidsutbildade " [DsU 1985:10, s 134-5].

Lågutbildade föräldrar ger sämre studiestöd i hemmet och så reproduceras
mönstren: "Andelen som fått 4 eller 5 i svenska i grundskolans nionde klass
är fyra gånger så stor bland döttrar till högre tjänstemän som bland döttrar till
"ej facklärda arbetare". Betygen leder sedan till olika linjeval för barn ur
olika socialgrupper. 75 procent av eleverna med akademikerbakgrund
fortsätter till 3-4-åriga teoretiska linjer men bara 20 procent från arbetar
hem" [DN, a.a.].

Hur har då den snabbt växande personalutbildningen fördelat sina resurser
mellan anställda med olika utbildningsbakgrund. "Komrnitten för arbets
marknadsutbildning och företagsutbildning (KAFU) har i sitt betänkande
(SO U 1983:22) "Utbildning för arbetslivet", redovisat deltagande i arbetsli
vet efter socioekonomisk gruppering. KAFU s material utvisar att icke
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facklärda. lägre tjänstemän deltar i mindre omfattning än högre tjänstemän.

Indirekt kan man därav sluta sig till att grupper med lägre utbildning deltar i

mindre omfattning än högutbildade" [DsU 1985: 10, silO].

Apropå arbetsgivarnas fördelning av personalutbildning till olika fackliga
grupperingar konstateras, slutligen, i en LO-rapport: "Av LO-medlemmar

na deltar 9 procent i sådan under året - för TCO är det 23 procent och för

SACO/SR 24 procent. De utbildningar som tjänstemännen får är dessutom

längre och mer framtidssyftande. För LO-kollektivet är det oftast kortare

utbildningar med snäv yrkesanpassning. Genomsnittligt sett får en icke

yrkesutbildad arbetare fortbildning 1 timme/år, en yrkesutbildad :2 timmar/

år, en tjänsteman/tekniker får 4 timmar/år och en högre tjänsteman 35

timmar/år" [LO 1986 (2), s 42].

I en bok betitlad "Den 'nya' utbildningsklyftan" sammanfattas situatio

nen: "Matteusprincipen 'ty den som har åt honom skall varda givet' är en

ornslagsetikett , som skulle kunna gälla flera resultatrapporter inom området

(utbildning); allt ifrån låginkomstutredningen över levnadsnivåstudier till

1985 års utvärdering av vuxenutbildningsreformerna (DsU 1985:10)" [Abra

harnsson-Rubenson, 1986, s 18]. Varför har det blivit så? Den "omöjliga"

frågan bildar utgångspunkt för vår diskussion av den andra aspekten bakom

vårt utjämningsproblem.

Av grundläggande betydelse är här säkert den enskildes egen "föränd
ringsefterfrågan" vad avser utbildning och framtida ställning på arbetsmark

naden. Redan i skolåldern böjs ambitionerna till. " ... även när betygen är

lika väljer barn från arbetarhem i större utsträckning de utbildningar som ger

lägst status på arbetsmarknaden. Betygen förklarar bara hälften av utbild

ningsklyftorna ... " [DN 1987-04-26].

Väl ute i arbetslivet kommer en ny faktor in och påverkar samma

individuella "förändringsefterfrågan" , nämligen själva arbetsuppgiftens in

nehåll. I ett forskningsprojekt som studerat hur "icke facklärda i fem olika

branscher uppfattar utbildning och hur de upplever sitt arbete" konstaterar

man att "arbetets mening och utbildningens mening tillsammans bildar en

allians som gör att utbildning saknar mening för vissa grupper av arbetare"

[Larsson, 1986, s 81, 86]. I förlängningen härav finns andra resultat som

pekar på hur studier, när de en gång påbörjats, sätter igång nya processer och
ny "förändringsefterfrågan".

Individens potentiella medhjälpare och stöd i skola och arbetsliv är det

offentliga och facket. Vilka insatser har dessa aktörer gjort för att stärka

denna "efterfrågan"? Beträffande insatserna från det offentliga är det väl

uppenbart att dessa hittills begränsat sig till att öka och utjämna barns

chanser till utbildning; de s.k. förnyelsefonderna för vidareutbildning och

kompetens bland de anställda, som tillkom 1984-85 (i storleksordningen 5
miljarder kr) 144 , är visserligen uttryck för en växande insikt på centralt håll

om att det finns en "utbildningsklyfta", men politiken är i grunden den

traditionella - den följer "tillgånglighetslinjen", inte "efterfrågelinjen",

Beträffande insatserna från fackligt håll för att t.ex. genom arbetsorganisato

riska förändringar försöka få fram arbetsuppgifter som i sin tur kan stimulera

till ett nytt förhållningssätt hos en anställd ifråga om vidareutbildning så tror

jag att den sortens tänkande är ovanligt. Överhuvud taget är det slående

genom alla de "tunga" LO-betänkandena sedan 1940-talet vilken utemor-



dentligt underordnad roll utbildningsfrågorna spelat; jag syftar då inte främst
på skol politiken, utan på det ringa intresset för att uppfatta arbetslivet som en
[orts.ntningsskola där nästan alla nästan alltid kanske kunde vidareutveckla

kompetenser av olika slag - och ta igen vad man måhända gått miste om
under skolåren. Men organisationsproblemen måste alltid lösas först och

sammanhållningen säkras. Kanske medverkade den solidariska lönepoliti
kens principer och den organisationsmodell den förutsatte till att bilda ett
förhandlingssystem, som var mer ägnat åt att strukturera och flytta fram

Iönepositionerna för anställda med givna kompetenser än att flytta fram

själva kompetenserna.

I en av de ovan citerade LO-rapporterna till 1986 års kongress konstaterar
man apropå problemen med den ojämna fördelningen av företagsutbildning
en: "Utbildningen representerar de verkligt svåra, kvalitativa mer än
kvantitativa tillgänglighetsmålen. Pedagogisk metodik, människosyn, lärar
utbildning är bara några av de områden som måste utvecklas för att uppnå
tillgänglighetsrnålet , att håg och läggning och inte social tillhörighet skall

bestämma yrkesval och utbildningsnivå". [LO 1986 (2), s 42] Om den

fackliga organisationens roll i sammanhanget sägs inget här eller annorstä
des I LOs rapporter.

Det för oss rakt in i den tredje aspekten bakom vårt "korupetensutjäm
ningsproblern' . hur kommer kompetensfördelningen att förändras om ingen
"motpolitik" sätts in av vare sig statsmakterna eller de fackliga organisatio
nerna? Om vi håller fast vid vårt tidigare presenterade scenario, vari Sveriges
framtida roll i den internationella arbetsfördelningen alltmer kommer att
baseras på kunskapskrävande produktion kopplad till en fortsatt snabb
teknikutveckling, så kommer det att stegra efterfrågan på kvalificerade
yrkesarbetare och andra med hög teknisk och annan kompetens. Företagen
kommer att göra allt för att dra till sig och vidareutbilda kvalificerat folk. Det
kan lätt bli en verksamhet som gör den redan ojämna kompetensfördelning
en än mer ojämn - även om man inte kommer att gå lika långt som i USA. " ...

det privata näringslivet i USA bedriver i egen regi ett direkt utbildningspro
gram av klassrumskaraktär på collegenivå och uppåt av ungefär samma
storleksordning som hela det amerikanska college- och universitetsväsendet.
Denna utbildning omfattar inte yrkesutbildning samt ej heller liknande

utbildning i den offentliga sektorn." [Eliasson , a.a., s 91]

Den välbekanta tendensen att de redan välutbildade får än mer utbildning
- vare sig de efterfrågar den eller inte - kan besanna sig på nytt. De mindre
välutbildade riskerar samtidigt - vare sig de efterfrågar mer utbildning eller
ej - att många av dem kanske inte ens kommer med på flotten. "Människor
som i många år varit väl etablerade på arbetsmarknaden kan stå i en helt
annan situation nu när den tekniska utvecklingen och rationaliseringen
fortskrider, varnar forskare och skolpolitiker. Skiljelinjen kommer nu inte
längre att gå mellan urholkning av arbetsuppgifterna å den ena sidan och ett
övre skikt av specialister å den andra, tror man nu. Nu handlar det om vilka
som får vara med och vilka som av olika skäl hamnar utanför, när arbetslivet
omorganiseras." [DN 1987-04-26]

Hur skulle då en "rnotpolitik " mot en sådan förutsedd utveckling kunna se
ut') Mycket tyder väl på att möjligheterna för det allmänna att nå avgörande
utjämningsresultat genom att redan i skolåldern påverka och kompensera
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barn i hem med svagt studiestöd från föräldrarna förblir små. Om det är så

måste en kompletterande motpolitik ta sikte på att påverka både efterfrågan

på och utbudet av utbildning även efter skolan, dvs i praktiken ute i arbetslivet.

Men här är möjligheterna för det allmänna att nå resultat också begränsade:

man kan tillhandahålla ett aldrig så stort och varierat utbud av utbildning,
men om man inte dessförinnan kan påverka fram en efterfrågan blir det ändå

ingen "affär". vilket utbildningsforskningen klart visar.

Nu börjar vi komma någonstans: en motpolitik måste utgå ifrån den
enskildes efterfrågan på utbildning (eller kompetensförändring i annan form)

i arbetslivet. Men utbildningsforskningen visar alltså att som de flesta av

Sveriges arbetsplatser ser lit idag så känner de allra flesta av de kollektivan
ställda (och särskilt de korttidsutbildade däribland) uppenbarligen ingen

eller liten inspiration att söka förkovringsmöjligheter; och även om så skedde

är det inte säkert att arbetsgivaren skulle finna det förenligt med sitt intresse

att en anställd deltog i viss. av honom - eller henne - önskad utbildning. Om
tveksamhet fanns hur skulle då kostnaderna för utbildningen fördelas? För

arbetsgivaren är kompletteringen av företaget med någon viss väldefinierad

kompetens ett strikt företagsekonomiskt problem: om "kornpetensöknings

kostnaden" minimeras genom nyanställning eller genom att utbildning läggs

ut på en anställd som redan är relativt välutbildad så kommer det också att

ske - utan hänsyn till om detta stänger en möjlighet för någon relativt

lågutbildad i företaget eller i övrigt står i strid med allmänt omfattande
utjämningsmål. Ett sådant arbetsgivarbeteende är givetvis helt legitimt som

ett led i jakten efter lägsta möjliga produktionskostnader.

Frågan blir då naturligen om det finns någon aktör - existerande eller

potentiell- som på olika sätt skulle kunna medverka till att dels förstärka den

enskildes egen efterfrågan på kompletterande kunskaper, dels gentemot

arbetsgivaren framhålla både värdet av att den enskildes utbildningsbak
grund och -frarntid beaktas och utjämningsmålets långsiktiga betydelse U" ; i

den sistnämnda uppgiften ligger ingen baktanke att arbetsgivare skall

"omvändas" (vilket knappast vore önskvärt). men väl en avsikt att småning
om ett "språk"- och diskussionsområde skall öppnas, som genom Lex.

subventioner öppnar dörren för avvägningar mellan företagets effektivitets
intresse och "förändringsefterfrågans" utjämningsintresse .

Hur bildas och ser det eller de kollektiv i arbetslivet ut som kan uppfatta
det som ett gemensamt intresse - och få fram resurser till verkliga initiativ
att driva Lex. de korttidsutbildades och icke facklärdas kompetenshöjnings

intresse? Svaret på den frågan utgör, enligt min mening. utjämningspoliti

kens grundbult: kan Andersson och Pettersson verkligen ha något intresse av
att Lundström går på kurs? Ja, direkt kan de bli delaktiga i avkastningen

genom att Lundströms högre kompetens efter kursen bidrar till en större
lönsamhet och lönebetalningsförmåga; längre fram kan de ha glädje aven

sådan organisation när de själva senare får stöd av Lundström när de vill gå
på kurs' Men att mäta dessa (delvis långsiktiga) fördelar är inte lätt jämfört

med de omedelbara transaktionskostnader som måste läggas ned för att
hjälpa till att staka ut givande kompetensutvecklingsstigar och sedan
förhandla fram acceptabla finansiella villkor. - Hur ser den optimala

"kompetensutvecklingsintresseorganisationen" egentligen ut? Innehåller

den bara relativt lågutbildade? Hur stor bör den vara? Hur bör varje



organisation vara sammansatt av yrkeskompetens från olika områden för att

ge organisatiunen själv största möjliga kompetens och förhandlingsstyrka i

de speciella "utbildningsfinansieringsförhandiingar" som skall föras')

Vi lämnar denna optimalitetsfråga här. Vi kan i varje fall konstatera att

den optimala kompetensutvecklingsorganisationen inte ser ut som dagens

svenska fackliga organisationer; då skulle den sortens frågor ha spelat en helt

annan roll i svenskt samhälle och förhandlingsliv . Icke desto mindre väljer vi

att utgå ifrån dessa existerande fackliga organisationer, särskilt på LO-sidan,

när vi nu går över till att diskutera först vilken perspektivtöråndring som

skulle behövas för en facklig verksamhet mer inriktad pil långsiktig kompe

tensutjämning och sedan vilket ytterligare medel den fackliga arsenalen

skulle behöva kompletteras med för att facket med framgång skulle kunna

verka utifrån detta perspektiv

Det finns en klassisk bild av den undergivne arbetaren som står inne på

kontoret "med kepsen i handen". Den är antagligen inte lika giltig idag som

för, säg, ferntio år sedan. Men den skildrar ett perspektiv som Jag tror

fortfarande spelar stor roll inom fackföreningsrörelsen. nämligen det att den

anställde arbetaren egentligen bara är ett slags gäst hos företaget: ägarna

kom förs: med sitt finanskapital. de köpte och installerade därefter maskiner

och anläggningar och sedan var det dags för arbetarna att ta det "hotellrum"

de eventuellt erbjöds: hotellägarens rättigheter har visserligen förändrats

genom åren, men mer till grad än art.

Utifrån ett sådant perspektiv har det varit naturligt att åtminstone i den

enskilda bolagssektorn ~ bygga den fackliga sammanhållningen kring en

strävan att få ut högsta möjliga lön av arbetsgivaren; man visste ju aldrig när

han kunde tröttna eller konjunkturerna vika. Lusten att läsa vidare var ofta

liten bland arbetarna som jobben, maskinerna och anläggningarna såg ut;

och föraningen hos den anställde om att frukterna aven eventuell utbild

ningsinsats kanske till huvuddelen skulle tillfalla arbetsgivaren verkade inte

stimulerande på studieinitiativen , Så kom det sig, som vi redan en gång

konstaterat, att Sverige fick en fackföreningsrörelse. för vilken lönepolitiken

("lika lön för lika arbete"). fördelningspolitiken och arbetsrättsfrågorna

kom att dominera helt jämfört med utbildningspolitiska, kompetensrelatera

de problem.

Avståndet mellan arbetare och kapitalist, anställd och arbetsgivare skulle
vara ston I snart sagt alla avseenden (ink l information). Vidareutbildningen

fick vänta tills de anställda själva tagit över genom socialisering; till detta

kom den traditioncl!a marxistiska nedtoningen av informations- och sarnord

ningsproblernen i det framtida socialistiska samhället (se Lex. Lenin, State n

och revolutionen. [<J17).

Utifrån ett omvänt resonemang hade fackföreningsrörelsen kunnat bygga

upp ett annat perspektiv: först fanns arbetarna och tjänstemännen där med sitt

kompetenskapital. till vilket en grupp människor, som var relativt väl

försedda med pengar, knöt en uppsättning anläggningar och maskiner som

fanns att köpa på marknaden, På samma sätt som ägarna till finanskapitalet i

det "garr:la" perspektivet hela tiden sökte nya verksamhetsområden till vilka

det kunde transformeras för att ge högre avkastning. kunde vi tänka oss att

ägarna till kompetenskapitalet sökte nya arbetsuppgifter och utökade sin

kornpetens när det var mödan värt. Hur skulle den fackföreningsrörelse ha
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vant organiserad som hade tran ',~iCiant Vad hade

försvunnit av de övriga k.uiner från historien?

utjämningsresultat skulle man ha upunatt:

Fragorria hopar tillbak:a
hade varit förnuftigt för ba',erad

på detta "kornpetenskapunlpcrspcku. Genom hela denna rapport har Vi

beskrivit den väldiga föränclnngsbaft ;,on, tr.in lat kJlJf<.;IlInl2,sfl)rcLsc':n

en kraft som rimligtvis står i samband med (II J huvudsak 1'i"<l1n,gäl1g,;rik

politik. Men på samrna sätt som andra. karaktiir

över tiden så kan och bör vtrkhghetsupptatlllHlgm och ()j)iiHns,:>tll:m:';r)(:r

spektiv förändras när gamla fackliga segrar och po',iltUnsförändringar bhr er:

del av vardagen och verklighetenutanfor också forandras.

En viktig aspekt pa denna förändring är att/ly/delningen (/, "111;\,,,",)(1

kompetens lycks utjämnas mvckc: långsamt - trots att nästan alla går 1] l ar

i skolan. En annan är att det på det sena 18UU-takts industrikapitalism

grundade marxistiska "tinanskapitalpcrspckuvet" får allt mindre gnulJ all

stå på (vi kan räkna med att högst 15 procent av alla forvarvsvcrkvarurna !

riket är den "klassiska" typen av arbetare inom tillvc: kningsindustrin det ~:I

inte mycket att grunda ett perspektiv för hela bolagssektorn pil). Um den

uteblivna utjämningen l fördelningen ", kunskaper och kompetens beror

att de fackliga organisationerna hallit fast vid det gamla "finauskapitulpers

pektivet" är svårt att säga. Men om SS procent av alla anställda inom den

enskilda bolagssektorn arbetar i företag där de inte alls iir bundna till

företaget och dess specifika maskiner och anläggningar på sam Illa sätt som i
Marx värld, vad drar man da för slutsats beträffande behovet aven facklig

perspektivdebatt?

l en värld där allt fler ar bet-uppgifter tål allt mer av ett samordn.uulc ocn

allt mindre av ett tillverkande innehåll och där kompetenskraven P,1
samordningsarbetarna (och, fast mindre, ,I ven på tillvcrkningsarbe tarna)

hela tiden växer och förändras till följd av den snabba teknikforändringen

ställs också nya krav på utbildningsplaneringen hos den enskilde aven

den som enbart strävar att behålla sin stallning på arbetsmarknaden. (l vilken

utsträckning sammanhänger ökningen i fortidspensioneringar och långt id

sarbetslöshet de senaste lO-IS aren med en avsaknad av sådan utbildnings

planering") Perspektivet i en sådan utbildningsplanering av och för er:

anställd skulle då behöva vara både bredare och längre än del tycks vara idag.

Det längre perspektivet skulle innebära att den anställdes framtida inkomst

förmåga inte kopplas bara till nästa års avtalsrörelse. utan till hur komplette

ringar idag av den givna kompetensen med en blandning av företagsspecifik

och generell kompetens får betydelse för hela den framtida inkomstförmå .

gan. Det bredare perspektivet skulle innebära art man i valet av kombination

av specifik och generell kompetens inte utgick ifrån att den anställde skulle

tjäna mest på att i all framtid arbeta vidare I samma bransch eller företag utan

att gränserna i princip angavs av hela arbetsmarknaden. Rent hypotetisk!

skulle man kunna tänka sig att det vore möjligt att för varje anställd "varje

dag" räkna ut ett slags närmevärde på hela den potentiella framtida

avkastningen av olika kompetenshöjande insatser som han eller hon

övervägde. Sadana utbildningskalkyler skulle naturligtVIS dra avsevimla

transaktionskostnader (intormarions-): är de t därför de fackliga organisat«



rem.i inte har velat ra pil någon sådan utbildningsplancrmg? Eller är

en helt annan: det diskonterade väntevärdet av den framtida

ink.smsrtorb.rttringen överstiger klart den sammanlagda samhällsekonomis

ka kostnaden fot både informationen och utbildningsansträngningen. men

uppgangc'n i värdet av den anställdes kompetenskapital kan inte belånas, den

facklIga organisationen- eller, för den delen, något annat rent kommersiellt

utbildningstöretag - har därför haft svårt att kortsiktigt få del i några intäkter

av sådan utbildningsplaneringsverksamhet; tänker vi oss istället att långsikti

ga kontrakt skulle lösa överförings problemet är det inte svårt att se med

hjälp av bl.a. den teori som utvecklades i kap l .- vilka stora ytterligare

transaktionskostnader detta skulle medföra. Hänvisade enbart till de tradi

tionella medlen befinner sig de anställda här i en osynlig virvel av

externaliteter. transaktionskostnader och kollektiva beslutsproblem.

I det läget prövar vi alt introducera ett nytt medel som stöd för den

. torandringsefterfrågun" som strävar efter att utjämna fördelningen av

kunskaper och kompetenser mellan människor genom arbetslivet. Detta

medel lir kopplat till det nya "kompetenskapitalperspektiv" som vi från och

me d nu tänker oss att elen fackliga organisationen åtminstone är beredd att

sträva mot. Medlet skall stödja perspektivet och öka förutsättningarna för att

det kan slå igenom i verkligheten.

Det valda medlet skall ha [yra bestamda egenskaper. Den första är att det

skall syfta till att skydda, utveckla och utjämna de anställdas kunskaper och

kompetenser. Den andra är att det - utifrån detta mål ~.. skall hjälpa den

fackliga organisationen att få överblick över omvärlden och inblick i

företaget och kraft att agera på grundval av denna information. Den tredje

egenskapen är att det valda medlet skall vara kopplat till någon form av

belöning. Och elen fjärde egenskapen är att det inte får hota den existerande

fackliga organisationen och sammanhållningen.

Det medel vi föreslår är aktieägande bland de anstallda - initierat av och

utnyttjat av den fackliga organisationen i en medveten politik för kornpetens

utveckling och kompetensutjämning bland medlemmarna. Det är ett helt

annan sorts aktieägande an det företagsadministrcrade, sparstimulerade

personalaktieägande som förekommer idag.

Aktieägarens naturliga roll är att spana in i framtiden på bredden över hela

näringslivet med utblickar i den omgivande värl den. För en facklig organisa

tion som strävar efter ett kompetenskapitalperspektiv är detta omistlig

information - och aktieägarens utkikspunkt en omistlig utkikspunkt. Hur

skall denna organisation kunna ta ansvaret för en "rnotpolitik" inriktad på att

skydda, utveckla och utjämna kompetenserna hos sina medlemmar om man

inte känner sig säker på att man utgår från bästa möjliga information? (En

intressant fråga är har i vilken utsträckning facket kan tänkas kanna behov att

också köpa sådan information utifrån.)
Inträdet i aktieagarrollen och kunskapsuppbyggnaden där är ingen

"tebjudning"; informationen måste varje dag erövras på nytr och sovras.

Men på lång sikt kan närvaron i aktiemarknadens "förvänrningsrum"

påverka dc anställdas inställning till betydelsen av egna siidvstiindiga

bedömningar av den ekonomiska framtiden. LO har ju för övrigt markerat

betydelsen av att facket tar in information genom först lagen om styrelsepre

senration för de anställda (LSA) och sedan MBL. Vi har tidigare undcrstru-
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kit att dessa reformer är två viktiga steg i den långsiktiga utjämningspolitik vi

här diskuterar - jämfört med Lex. 1976 års fondförslag. Ett tredje, logiskt

steg, som kan ge ännu mer information, är steget in i aktieägarrollen.

Men rollen som aktieägare i det egna bolaget kan ge den fackliga

organisationen och dess medlemmar också annan värdefull kunskap, Det
gäller Lex. kunskap om övriga stora aktieägares förmåga och ambition alt

skydda och vidareutveckla de anställdas inkomster och kompetenser. Men

det gäller också kunskap inåt företaget, om det spel som där spelas mellan
olika typer av "kompetensbärare , om utbildningsinvesteringar till deras

förmån, om flyktrisker med nyckelpersoner och om den interna arbetsmark
nadens utveckling i övrigt - ur en aktieägarsynvinkel. Förutvättningarua för

en "rnotpolitik' kan bara förbättras genom ökade insikter I spelplanen

Mot detta kan någon invända att detta är JUS! vad styrelserepresentations
lagen ger. I viss utsträckning är det väl så. Men man bör betänka att l.SA

tilldelar fackets representanter en passiv roll som intormationsmottagare >

utan eget aktieägande i bolaget- och att lagen hittills knappast kan sägas ha

bidragit till att utveckla något "kornpetenskapitalperspcktiv" hos de an

ställda.
Vilken roll just avsaknaden av ett fackligt administrerat aktieägande här

spelat kan man naturligtvis aldrig veta. Men att [orekomstcn ,IV ett sådant
aktie ägande skulle kunna verka stimulerande på dc anställdas ejiajl'ägan på
vidareutbildning och kompetensutveckling förefaller inte osannolik: i det

föregående har vi ju tilldelat redan varje form av personalaktieägande en roll

som (långsiktig) katalysator av efterfrågan på information om utvecklingen
av förhållanden av betydelse för företagets - och därmed aktievärdets

framtid. Om det ligger någonting i detta antagande vore det förvånande om

inte ett fackligt administrerat personalaktieägande - där enskilda anställda

fick ett forum för att ställa frågor om framtiden eller om vad som hänt (om

t.ex. företagets aktiekurs skulle svikta) - på lång sikt också skulle utlösa

reaktioner bland många anställda i form av Lex. efterfrågan pil vidareutbild

ning för kompetensutveckling.
När en sådan efterfrågan också faktiskt resulterar i vidareutbildning och

kompetensutveckling så kan vi - på ett abstrakt plan - tänka oss att värdet av

denna kapitaliseras i form aven ökning i den enskildes kompetenskapitalvar
de. Detta värde bestäms ju både av hans - eller hennes - förväntade framtida

intjäningsförmåga i den nuvarande anställningen och i alternativa verk
samheter (som inte nödvändigtvis behöver vara anställning}: de fackliga

initiativ som - på grundval avenskilda anställdas efterfrågan på vidareutbild
ning och kompetensutveckling - syftar till en utjämning av kompeten-fördel
ningen bör därför inte begränsas till insatser som bygger upp medlemmars
företags- eller branschspecifika kompetens. (Tag Lex. den generella kompe..

tensökning som ligger i ökade kunskaper om kapitalmarknaden funktions
sätt och aktiebolagslagens innehåll: clet är klart att den representerar ett
tillskott till en anställds "frarntidskapital" på arbetsmarknaden (även om han

- eller hon - inte tänker starta eget);':"

När en medlem småningom får högre lön (på en nv tjänst i sitt företag"]
sedan hans alternativvarde på arbetsmarknaden gått upp tii! följd aven

höjning i hans - eller hennes - generella kompetens så ligger det helt i linje
med den nya maximand för den fackliga organisationen som vi kan härleda LIr



den "törändringsefterfragan" som inriktas på kompetensutveckling och

-utjämning. Men även om en generell kompetenshöjning hos enskilda

medlemmar på detta sätt står i samklang med ett övergripande mål kan man

fråga sig om detta bildar ett tillräckligt starkt incitament för fackliga initiativ.

I det läget bildar aktieägandet i det egna företaget ett värdefullt komplette

rande incitament. Det gäller då särskilt initiativ till utveckling av sådan

företagsspecifik kompetens som kan tänkas bidra positivt även till företagets

lönsamhetsutveckling ~ och därmed till utdelningen och värdeutvecklingen

på aktierna. Personalaktieägandet får härigenom också innebörden av ett
slags belöningsfunktion gentemot fackliga initiativ till kompetensutveckling ~

den tredje egenskap som vi tidigare kunnat tillskriva det nya medlet för

kompetensutjämning i arbetslivet.

Mot detta kan man invända att initiativen till utveckling av just den
företagsspecifika kompetensen hos olika anställda naturligtvis ligger hos

företagsledningen: det är ju bl.a. mot den bakgrunden vi bör förstå först

utvecklingen av interna arbetsmarknader och sedan alla olika försök från

företagsledningarna att genom aktieerbjudanden och dylikt binda arbets

kraft med företagsspecifik och generell kompetens till sitt företag. Men de

som i första hand blir föremål for dessa "aktieornsorger" är de personer med

företagsspecifik kunskap som samtidigt är bärare av så mycket generell

kompetens alt det alltid finns en risk att de kan tänkas lämna företaget. På
kollektivsidan finns också mycken företagsspecifik kompetens men här är

andelen generell kompetens i den "totala" kompetensen vanligen så liten att

"flyk trisken" är ringa: den relativt outvecklade generella kompetensen

förklarar naturligtvis också det låga relativa löneläget bland dessa
grupper. 147

Det existerar tydligen en komplementaritet mellan företagsspecifik och
generell kompetens som en "rnotpolitik " för kompetensutjämning har att ta

hänsyn till. När företagsledningen föreslår vidareutbildning av någon

medlem för utveckling av företagsspecifik kompetens kan den fackliga

organisationen begära kompletterande utbildning för utveckling också av

den generella kompetensen. Ett argument skulle kunna vara att medlem

mens långsiktiga beroende av företaget inte fick öka (till skada för den

fackliga kampviljan).

Men därutöver finns uppenbarligen dubbla skäl för den fackliga organisa
tionen att driva krav på utveckling av olika medlemmars generella kompe

tens: dels därför att en sådan kompetenshöjning allmänt bättrar på medlem

mens ställning på arbetsmarknaden, dels därför att nästan varje sådan
generell kompetenshöjning gör det lättare för den anställde att tillgodogöra

sig ytterligare företagsspecifik komptens [Lundgren, 1987]. När den fackliga

organisationen lyckas initiera mer generell kompetensutveckling (än vad

som hade framkommit utan några fackliga initiativ) kommer därför även

detta småningom till uttryck i lönsamhetsutveckling och aktievärden, dvs via

belöningsfunktionen: ett aktieägande är ju ingenting annat än vinstandelar
[Alchian ~ Dernsetz , \972, s :116).

Till detta huvudskäl till självständiga fackliga initiativ till stöd för
medlemmars efterfrågan på möjligheter till kompetensutveckling kan vi
lägga andra. Om det är sant som utbildningsforskningen säger, att - grovt
förenklat ~ "ju mer utbildning en människa har desto mer efterfrågar hon,
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och omvänt". sil måste det vara av största betydelse för en

utjamningspolitik att någon träder in och åtminstone tydliggör framtidsalter

nattven för dc unga och gamla som ar lågutbildade vad <kulle elet kunna

betyda om han -- eller hon -- satsade på den eller den vidareutbildningen resp

inte satsade pil någon vidareutbildning')

Eftersom själva igångsättandet av vidareutbildning som genom-

förs tycks ha sådana positiva effekter på utvecklingen av efterfrågan på mer

utbildning är det av största betydelse att gynnsamma rorutsättningar skapas

för lyckosamma "vidareutbildningsprcruiärcr". Det handlar om att i det

närmaste individanpassa vidareutbildningen - till innehåll, tidclängd och

lokalval- och att verka för att mottagaren är en människa som befinner sig i

en arbetslivssituation av relativ trygghet; begreppet 'arbetsmarknadsutbild

ning' gäller idag i princip den offentliga utbildning som meddelas människor

som befinner sig utanför arbetslivet (omskolning I AMS regi etc), Man kan

fråga sig i vilken av dessa livssituationer en människa har nunst svårt att

tillgodogöra sig ny kunskap; man kan också fråga sig i vilken utsträckning

dagens 'arbetsmarknadsutbildning' ägnas åt att utveckla generella kompe

tenser ur ett långsiktigt perspektiv eller specifika kompetenser ur ett

kortsiktigt -- så att någon ny sysselsättning kan vinnas och den offentliga

sektorns uppgifter minskas, Svaren är inte alltför avlägsna,

Därmed är vi framme vid den fjärde och sista önskade egenskapen hos vårt

valda medel för kompetensutjårnning: det får inte uppfattas som ett hot mot

den långsiktiga fackliga sammanhållningen aven majoritet av medlemmar

na Vår tolkning av vad som i detta sammanhang skall förstås med 'hot mot

sammanhållningen' utgår dock inte från en viss, specifik facklig organisa

tionsstruktur utan istället ifrån de välfärdspositioner som fackföreningsrörel

sen hittills uppnått genom avtal och lagstiftning och på andra sätt. I den mån

ett fackligt administrerat personalaktieägande i aktiemarknadsföretagen i

storleksordningen 3-4 procent av aktieröstetalet på olika vägar skulle leda till

en utveckling som äventyrade dessa positioner så skulle en sådan ägarpolitik
inte kunna rekommenderas - oberoende av vilka specifika organisatoriska

former den ledde fram till, Omvänt - vilka fackliga organisatoriska föränd

ringar ett minoritetsaktieagande än skulle kunna utlösa så uppfattar vi dem

inte som ett "hot mot sammanhållningen" så länge de redan vunna

valfärdspositionerna inte hotas: "förändringsefterfrågan" utgår ju från de

enskilda organiserade arbetarnas och tjänstemännens intressen, inte primärt

från de organiserandes. Här kan man också peka på hur en växande andel av

t.ex. LO:s utökade välfärdspositioner fått karaktären av fagar och därmed

rimligtvis blivit mindre beroende av den rena organisationsutvecklingen. 148

Vi har alltså velat pröva tanken att ett nytt, fackligt administrerat

personalaktieägande skulle kunna stimulera efterfrågan på Vidareutbildning

och kompetensutveckling bland de anställda, Låt oss nu försöka infoga även

en sådan strategi i en transaktionskostlladsperspekti\,149 , I det föregående har

vi försökt förstå den historiska fackliga organisationsutvecklingen i Sverige

industriförbundsprincipens och den solidariska lönepolitikens konsekvenser

- utifrån ett sådant perspektiv: vilka strategier har kunnat ge största möjliga

resultat (i termer avanslutningsprocent) för en viss organisationskostnad

(dvs transaktionskostnad)' Även uppkomsten och utvecklingen av interna



arbetsmarknader har vi försökt tolka och förstå med hjälp av transaktions
kostnadsansatsen. i en värld med allt snabbare teknikförändring (med
åtföljande behov av kompetensförnyelse) och framflyttade arbetsrättsliga
positioner för de anställda har interna arbetsmarknader medverkat till att
hålla nere transaktionskostnaderna både ur företagsledningens och de
anställdas perspektiv.

Att de interna arbetsmarknaderna vuxit - och växer - i betydelse innebär
på intet vis att den"externa" arbetsmarknaden försvunnit ur bilden. Men de
allt längre "stanntiderna" för de anställda [Åberg, 1985] och de allt större
resurser som satsas i internutbildning'P'' bildar en tendens som motiverar en
ny strategidiskussion, bland de anställda och deras intresseorganisationer.

I ett läge där den anställdes absoluta och relativa löneläge kommer att
bestämmas allt mer av storleken på hans - eller hennes - kompetenskapital
blir det ett allt viktigare intresse för de anställda att skaffa sig ett gott
utgångsläge i företagets "utbildningsspel" . Detta spel handlar om hur stora
resurser som skall satsas i vidareutbildning och kompetensutveckling. om
vad utbildningen skall innehålla, och inte minst, om hur resurserna skall
fördelas mellan de anställda. Den traditionella förhandlingen om "förmåns
utveckling vid given kompetens" måste uppenbarligen kompletteras med
"förhandlingar om vidareutbildning (och finansiering osv) för utökad
kompetens" .

Hur skaffar sig de anställda och deras talesmän bästa möjliga utgångsläge
inför den sortens förhandlingar? Nödvändigt blir att utarbeta en egen,
självständig utbildningsplan - med vilken man kan möta företagsledningens.
En sådan måste vara förankrad i de enskilda medlemmarnas egen efterfrågan
på vidareutbildning och kornpetensutveckling: det är kärnpunkten i den
fördelningspolitiska strategi vi kallat "efterfrågelinjen",

Det är möjligt att denna efterfrågan kommer att utlösas på allvar först om
och när löneskillnaderna mellan de anställda når en viss storlek. Men även då

måste de som önskar sig en utjämning skaffa sig mer information om den
ekonomiska framtiden och om den möjliga avkastningen längs olika vägar till
kompetensutveckling. I denna rapport menar vi att värdefull information
finns att hämta i den "diskussion" som förs på kapitalmarknaden - med
början i det egna företaget. Genom de transaktionskostnader som de
anställda genom dessa aktieförvärv tar på sig, köper de sig en ny utsiktspunkt
som kan ge upphov till nya frågor och samtal på kafferaster och klubbmöten.
Ur dessa frågor och samtal kan småningom den individuella efterfrågan på
vidareutbildning och kompetensutveckling växa fram som ger en utbildnings
plan, som naturligtvis också drar transaktionskostnader.

Men borde inte transaktionskostnaderna kunna sänkas genom att några
fackliga utbildningsansvariga istället direkt köpte in ekonomisk information
genom tidskrifter o.d. och bad förbundet om hjälp att nitiskt granska det
egna företagets resultatredovisningar? Säkert. Men då skulle "intäkterna"
av operationen antagligen minska i än snabbare takt. Vår uppgift var ju att
försöka finna en strategi för kompetensutjämning mellan individuella
anställcia med olika utbildningsbakgrund. Då måste varje anställd själv ta
ansvaret för sin egen kompetensutveckling. även om ombudsmän kan stödja
och hjälpa. Informationsansvaret kan bara till en begränsad del relegeras
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uppåt till förtroendemän. "Efterfr ågelinjen" går ut på att så långt möjligt

bredda de anställdas personliga efterfrågan på information av betydelse för

deras framtida inkomstförrnåga.

Ett aktieägande bland de anställda skulle alltså i ett sådant, dynamiskt
kompetensutvecklingsperspektiv kunna erbjuda en anställd den "dubbla
chansen" till en snabbare utveckling på värdet av hans·· eller hennes - eget

kompetenskapital och, som ett resultat av även alla andras kompetensur

veckling (om han fortsätter i företaget). till en snabb utveckling av värdet på

själva kapitalplaceringen.

Mot denna optimistiska syn ställer vi nu de traditionella argumenten mot

personalaktieägande bland fackliga ledare; de utgår fran olika problem som

förknippas med föreställningar om den "dubbla risken" och "dubbla
lojaliteter", Den s. k. dubbla risken har vi redan varit inne på både i kap 1.3.3

och kap 4.1.3. Detta begrepp vill peka på att när en anställd förvärvar aktier i

sitt "eget" företag så löper han - vid en svag affärsutveckling .. inte bara

risken att förlora sitt arbete utan också (del av) aktieplaceringens kapitalvår
de; omvänt kan han naturligtvis också tänkas få både en god löneutveckling

och en positiv utveckling av aktievärdet. Jämfört med alternativet att

förvärva aktier i ett annat företag ger "egenalternativet" en storre varians i
summan av utfallen av placeringarna av kompetenskapital resp aktiekapital.

Det är den egentliga innebörden av föreställningen om den dubbla risken.

Här finner vi den fackliga ombudsmannen i den ovanliga rollen som finansiell

rådgivare till sina medlemmar.

När en facklig ombudsman för fram den "dubbla lojaliteten" som ett

argument mot personalaktieägande blir det genast tydligare vad som menas.

I och med att en anställd genom sin ägda aktie blir delaktig i överskottet på

verksamheten kan han - eller hon över tiden komma att utveckla en

lojalitet med "överskottshöjande" företagsledningsbeslut som kan komma i

konflikt med den lojalitet med övriga anställda. som ligger till grund för den

fackliga sammanhållningen; det gemensamma intresse. som är själva ut

gångspunkten för den kollektiva intresseorganisationen. kan då komma att

tunnas ut och organisationen att hotas. Transaktionskostnaderna för den

fackliga verksamheten kommer att stiga när förhandlingsspelet av dessa skäl

kompliceras och åtgärder skall vidtas för att stärka den sviktande lojaliteten

med facket. Hur drabbar då dessa argument mot personalaktieägandet i

allmänhet de argument för ett fackligt administrerat personalaktieägande

längs "efterfrågelinjen" som utvecklats i det föregående?

Dubbla-risken-argumentet mot aktie ägande bland anställda är ett indivi
dualistiskt, placeringspolitiskt argument. som vill klargöra alternativen för en

löntagare som bestämt sig för att placera pengar i aktier. Det gäller alltid och

överallt. Olika aspekter på det ofrånkomligen högre risktagandet. när "alla

äggs läggs i en korg", ges av inkomstnivån i utgångsläget. av förhållandet

mellan löneinkomsten och den inkomst som aktierna åstadkommer (som

beror bl. a. på hur stora aktieposter den anställde förvärvat) samt av

förhållandet me lian ak tieplaceringen i den anställdes företag och hans·· eller

hennes - förmögenhet och placeringar i övrigt. J u högre inkomst en anställd

har. desto bättre borde han - eller hon - kunna stå rycken om en

aktieplacering skulle visa sig misslyckad; det gäller naturligtvis även en

aktieplacering i det egna företaget. Ju mindre andel av den totala inkomsten



som kommer från aktieplaceringen i det egna företaget, desto mindre blir
risktillskottet genom just denna placering etc. Slutsatsen är att det går att
anpassa storleken på ett aktieägande också i det egna företaget efter
individuella förutsättningar och önskemål.

Dubbla-lojaliteten-argumentet mot aktieägande bland anställda är ett
organisationspolitiskt argument, som vill peka på riskerna för förtroendekri
ser och facklig splittring. Även här spelar det en roll hur stora aktieposter
olika anställda har: ju mindre poster, desto mindre lojalitetsproblem. Men av
intresse är också hur det system av lagar och avtal ser ut, som ligger till grund
för den fackliga verksamheten. Över tiden kan vi se en tendens till att många
av de fackliga rättigheter som en gång tog form i avtal omvandlats till lagar ,
som alltså stiftats aven medborgarmajoritet. Det behövs därför inte längre
på samma sätt som tidigare en lojalitet med facket på arbetsplatsen för att
hävda en rad fackliga rättigheter; en annan sak är att möjligheterna att
aktivera strejkvapnet alltid förutsätter en grundläggande lojalitet med
facket.

A v betydelse för den långsiktiga fackliga strategiformuleringen är också
medlemsfrekvensen. Den är i Sverige som bekant mycket hög, vilket vi ser
som ett uttryck för ett stort förtroende för - och lojalitet med - fackförenings
rörelsen bland svenska arbetare och tjänstemän. Skall denna starka uppslut
ning i sin tur ses som en uppfordran till nya initaitiv från den fackliga sidan
eller istället bilda något slags slutpunkt i det fackliga "organisations- och
inf1ytandeverke t"?

Här kan det vara skäl att anknyta till den solidariska lönepolitiken som haft
en sådan betydelse för den fackliga organisationsutvecklingen i Sverige.
Skulle ett personalaktieägande störa förutsättningarna för denna lönepolitik:
knappast. Bakom avkastningen på aktier - i form av utdelning och
värdestegring - finns ju individuella kapitalinsatser som inte står i något
direkt samband med avtalad lön. Helt andra, och mycket besvärligare, är de
lönepolitiska problemen vid direkt vinstdelning, i proportion till avtalad lön.

"Dubbla-chansen"-argumentet för personalaktieägande är ett [ordel

ningspolitiskt argument, som tar fasta på den kvardröjande snedfördelningen
av inkomster och kompetens och på att företaget inte är en arena för
förhandlingar enbart utifrån dc anställdas givna kompetenser. I ett läge där
företagsledningarna alltmer börjat intressera sig för dc anställdas långsiktiga
kompetensutveckling finns det anledning för de anställdas organisationer att
själva bilda sig en uppfattning om framtida, intressanta utbildningsvägar för
sitt folk. Ett naturligt sätt för facket att "parallellkoppla" sig till detta
kunskapsområde är att söka kontakt med kapitalmarknaden, först genom
aktieförvärv i det egna företaget.

Det är viktigt att förstå att förvärven av aktier i det egna företaget först och
främst skall ses som en metod för att skaffa de anställda information som kan
växa av vital betydelse för deras framtid. Det primära är inte att göra vinster
på aktiekursutvecklingen eller att utöka inflytandet i företaget - även om
detta också kan bli följden. Men det finns naturligtvis samband mellan dessa
olika aspekter, av intresse vid dimensioneringen av ett eventuellt personalak
tieagande. personalaktieägandet får inte vara för litet .. värdemässigt och
röstandelsmässigt; i kap 2 har vi talat om en röstandel på minst 3 procent.

Vi menar att de förebådade problemen med den dubbla lojaliteten är
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överdrivna. Det fundamentala med denna strategi är inte de anställdas nya

roll som delaktieägare i sitt eget företag. lilan de förändringar i utbildning och

kompetens - och ställning på arbetsmarknaden för den anstiillde som den
förhoppningsvis leder fram till. När företagen inbjuder anställda att spara i

företagets aktier så sker det delvis med en biavsikt att binda arbetskraften

närmare företaget. Om facket "inbjuder" sina medlemmar till detsamma

skall det ske med utgångspunkten att de skall komma att efterfråga en

vidareutbildning och kompetensutveckling som - om det gynnar dem gör

dem mer oberoende av företaget.

När man diskuterar konsekvenserna för t. ex. den fackliga lojaliteten och
sammanhållningen aven viss strategi (som pe rsonalaktieförvärv) måste man

också ställa dem mot konsekvenserna av att ingen ny strategi väljs. Det är

inte säkert att det senare alternativet är förenligt med en större facklig

prestige, lojalitet och sammanhållning - om inkomstojämnheter och utbild

ningsklyftor består; idag (1987) är arbetsgivarna aktivistiska och lägger ut

mängder av nya belöningssystem med lojalitetseffekter av alla de slag,

medan fackföreningsrörelsen satsar på kollektiva hemförsäkringar, med

lemsbanklån utan säkerhet och semcstcrvcrksamhet: sedan "arbetslinjen"

nu vunnit accept bland breda grupper i Sverige är det dags för fackförenings

rörelsen att komplettera - inte ersätta - den med en ny spännande strategi,

"cfterfrågelinjen" för kompetensutveckling och -utjärnning bland de an

ställda.

I en värld där den tekniska förändringen sker allt snabbare och kompetens

utveckli ngsfr ågorna blir allt viktigare tycks utbildningsklyftan i Sverige

snarast bli djupare. Det offentliga tillhandahåller alla anställda utbildning av

alla de slag, men vem skall se till att den också efterfrågas och utnyttjas?

Företagen erbjuder vissa anställda utbildning av vissa slag, men vem skall se

till att de anställda som är kanske i störst behov av vidareutbildning och

kompetensutveckling vågar - och får - ta en chans') Här ligger en stor,

fantastisk uppgift och väntar på den framgångsrika fackföreningsrörelsen,

när den nu går in på sitt andra århundrade. Snäva organisationspolitiska
intressen får inte proppa igen det kraftiga utflödet ur "förändringsefterfrå

gan" vi nu kan se framför oss i det frambrytande kompetenskapitalistiska

samhället.

Mycket är med nödvändighet oklart i denna välfärdsstrategi med de

fackliga organisationerna - och individuella anställda -- som huvudaktörer.

Hur skall hela processen sättas igång'? Vem skall ta initiativen till ett fackligt

administrerat personalaktieägande som kan medverka till att utveckla de

anställdas efterfrågan på utbildning och kompetens') Vilken ersättning får

initiativtagaren - om någon') Och hur ser "kompcreusutvccklingskalkylen"

ut för den anställde själv?

Till detta återkommer vi kortfattat i det femte och sista kapitlet. Här har

vårt huvudsyfte varit att staka ut en färdriktning vars främsta kännetecken är

att utvecklingen av välfärden och dess fördelning knyts till utvecklingen av

människors kompetenser. När arbetarrörelsen under IROO-talet började

organisera sin "förändringsefterfrågan"var den uppenbara motståndaren de

fabriks- eller realkapitalägande kapitalisterna. Kampen fördes visserligen på

flera olika fronter samtidigt, men det har från början till idag varit en kamp

mot "kapitalisterna". Nu är tiden inne för en för de egnas intressen.



Fördelningspolitiken har handlat mer om att föra över resurser från "rika till
fattiga" än att finna metoder för att stimulera de "fattigas" egen resursut
veckling.

Detta har också länge varit den önskade politiken, begriplig och försvarbar
för en majoritet av medborgare. Ändå är det många som är upprörda över att
inkornst-, standard- och förmögenhetsfördelningen i vårt land förändrats så
litet de senaste 50-60 åren, trots alla omfördelningsinsatser via politiken.
Den viktigaste förklaringen till att utjämningen sker så långsamt är antagli
gen att den bakomliggande utbildnings- och särskilt kompetensfördelningen
utjämnas så sakta. Varför det blivit så är naturligtvis inte lätt att säga, men två
frågor kan väl ställas till dem som, särskilt under efterkrigstiden, burit upp
och formulerat "förändringsefterfrågan": Hur har de fackliga resurserna
fördelats mellan, säg, strejkfonder riktade mot "kapitalisterna" och kompe
tensutvecklingsfonder vända till medlemmarna? Hur har övervägandena i
samband med denna fördelning över tiden påverkats av att spelet på
arbetsmarknaden alltmer övergått till att bli ett spel på ännu en kapitalmark
nad, "kompetenskapitalmarknaden"?

Idag och länge framöver står den fördelningspolitiska kampen mellan dem
som har ont om kompetenskapital och dem som har gott om det - inte mellan
egendomslösa arbetare och "fabrikskapitalister" . Det vore konstigt - och
oroväckande - om inte "förändringsefterfrågan" och den fackliga verksam
heten snart började ta hänsyn till det. För - vilket är alternativet?

4.3.9.4 "Personaliigarfrågan" och den politiska demokratin - en summering

I kap 2 härledde vi en norm för "ekonomisk demokrati" som rekommendera
de ett personalaktieägande i storleksordning 3 procent av aktieröstetalet som
en metod att utveckla de anställdas kompetens i medborgarrollen. Liksom
"konkurrensargumentet" handlade detta "kornpetensargument" om hur
vissa förändringar i relationerna mellan det enskilda företaget och dess
medagerande kunde tänkas vidareutveckla den politiska demokratin. I kap 3
kunde vi konstatera att personalaktieägandet i den svenska bolagssektorn vid
årsskiftet 1980/81 var ringa.

För att söka svar på frågan "varför" gick vi i kap 4 tillbaka i tiden i vår
ekonomiska och politiska historia. Det visade sig att den marxistiska tolkning
av ekonomins spelplan som den framväxande fackföreningsrörelsen gjorde
till sin tilldelade aktieägarna en utomordentligt tydlig roll: aktieägaren
byggde sin rikedom direkt på den lönearbetandes fattigdom. Det är inte svårt
att förstå att denna tolkning länge gjorde det nära nog otänkbart för den
anställde att alls äga aktier, allra minst i sitt "eget" företag; när kapitalismen
småningom gick under skulle "produktionsmedlen överföras i hela folkets
händer" och alla bli aktieägare i alla företag genom statsmakten.

Genom årtiondena har vi följd den allt mindre maktlösa arbetarrörelsen
och sett dess "förändringsefterfrågan" på samhället växa fram och formule
ras om. Uppdrag efter uppdrag, omfördelning efter omfördelning har det
offentliga instruerats om, men när det gäller själva kärnan i det kapitalistiska
produktionssättet - relationen mellan företagets ägare och anställda - har
"förändringsefterfrågan" varit desto mindre. Decemberkompromissen från
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1906, som ger arbetsgivaren rätt att frirt leda och fördela arbetet, gäller i

huvudsak fortfarande - med de smärre modifikationer som införts genom

MBL 1976.

Det är egentligen anmärkningsvärt med vilken kraft det gamla marxistiska

spelplansschemat ännu lever kvar. Något nytänkande kring de anställdas

potentiella roll och utvecklingsmöjiigheter i företaget har det inte funnits

plats för. LO:s fondförslag från 1976 kan, enligt min mening. inte sägas

representera något sådant nytänkande, även om det för in ett slags

personalaktieägande i bilden. Av kopplingen mellan. il ena sidan. den

anställdes roll i företaget och. å den andra. hans ~ eller hennes ron som

medborgare har knappt något synts till i den fackliga argumentationen kring

"ekonomisk demokrati": med detta begrepp har man inom fackföreningsrö

relsen (t.ex. LO) avsett helt enkelt kollektivt. centraliserat aktieägande l

enskilda företag; ju fler aktier som ägs på detta sätt, desto större skulle den

"ekonomiska demokratin" vara.

Så kom det sig att. i början av 1980-talet. ett organiserar personal aktie

ägande överstigande 3 procent av aktieröstetalet bara förekom i ungefär 10

av våra 85 utvalda bolag; vi har anledning tro att frekvensen var betydligt

lägre bland övriga företag i bolagssektorn. Icke i något fall har initiativet

kommit från den fackliga organisationen.

En ny mätning företags av oss vid årsskiftet 1983/84 och ännu en .- med

delvis andra utgångspunkter - av Industriförbundet ett år senare. Båda

mätningarna visar en kraftig ökning i det organiserade personalaktieägandet.

En viktig faktor bakom denna utveckling har varit de sparstimulerande

(skattesänkande) subventioner som infördes av den borgerliga regeringen

1978 och sedan fortsattes, något modifierade. 1984 av den socialdemokratis

ka regeringen. Men ännu viktigare har sannolikt den fortsatta framväxten av

kompetenskapitalismen i allmänhet och särskilt de interna arbetsmarknader

na i storföretagen varit, Den har givit arbetsgivarna anledning att på ett helt

annat sätt än tidigare aktivt börja måna om sm arbetskraft - särskilt de

välutbildade. Möjligheten att erbjuda de anställda ett offentligt subventione

rat aktiesparande i det egna företaget blev ett värdefullt led i företagens nya

strävan att söka binda arbetskraften till sig. Konvertibler och vinstdelnings

system blev andra inslag i samma bild. Den fackliga inställningen förblev

dock. särskilt på centralt håll, kallsinnig: man kan undra hur många

aktiesparfonder som hade kommit till utan företagsledningarnas medverkan.

Personalaktieägande som detta ligger i princip i linje med det som utgår

från kompetensargumentet. Vi har visserligen liten kunskap om hur detta

aktieägande påverkat intresset för ekonomisk information och annat av

betydelse för människors förmånga att fatta välgrundade beslut i medborgar

rollen. Men vi har ingen anledning att misstro den hypotes som ursprungligen

låg till grund för kompetensargumentet för "ekonomisk demokrati".

Ändå finns det några väsentliga invändningar mot det riktiga i att betrakta

personalaktieägande på de angivna grunderna som ett stabilt bidrag till den

politiska demokratin - via kompetens. För det första ligger initiativet hos

företagsledningen ~ det är inte framsprunget ur nagot eget problem el!er egna

behov bland de anställda i företaget. för det andra finns de interna

arbetsmarknaderna med i bakgrunden - vad händer med personalaktieägan

det när andra incitament för kompetensutveckling och kvarstannande i det



egna företaget utvecklats; och för det tredje stimulerades personalaktiespa

randet genom subventioner - vad händer med nyaktiesparandet om sparan

debristen hävs och subventionerna faller bort?

Villkorligheten i detta personalägande är inget argument för att önska det

ur vägen; vi kan tänka oss att det har ett demokrativärde. Däremot ger oss

villkorligheten anledning att söka oss tillbaka till vår egen utgångspunkt,

kompetensargumentet för "ekonomisk demokrati": hur skulle en reform se

ut som syftade till att stimulera personalaktieägandet av "dernokratiskäl"?

Låt oss tänka oss att reformen kunde innehålla en informationskampanj

och ett subventionssystem. Informationskampanjen skulle bli svår att

utforma. Det är svårt att tänka sig att en riksdagsmajoritet skulle kunna

mobiliseras för ett projekt som gick ut på att med offentliga medel föra ut
budskapet "att anställda genom att förvärva aktier i sina företag skulle skaffa

sig insikter som gjorde dem bättre rustade som medborgare och väljare". Det

är lätt att föreställa sig hur en sådan formulering skulle kunna utnyttjas
politiskt av motståndarna till ett ökat personalaktieägande. Det vilar också

något obehagligt paternalistiskt och förmyndaraktigt över den valda formu

leringen, något som egentligen är fjärran från andran i denna dernokratire

form.
Subventionssystemet skulle bli lättare att utforma; skattesubventioner

kunde användas även i detta sammanhang. Problemet är bara att man inte

kan räkna med att det finns någon förståelse bland de anställda för vårt

kompetensargument för personalaktieägande. A kan kanske gå med på att

det kunde vara intressant för B och C att äga aktier i det "egna" företaget

om de nu var beredda till de finansiella uppoffringarna; men för egen del

skulle A antagligen inte se det på samma sätt och avstå från aktieförvärv 
avkastningen är ju avlägsen och diffus. Erfarenheterna hittills under

1900-talet, både före och efter skattefondsparandet, tyder ju också klart på
att den "förändringsefterfrågan" som utgått från arbetarrörelsen aldrig sökt

sig in på dessa banor.

För att den skall göra det måste någon för de anställda trovärdig aktör
tydliggöra andra, större, potentiella värden hos ett utvecklat, framtida

personalaktieägande . Den aktören kan bara vara den fackliga organisationen

och det större värdet är den potentiella utökningen - och utjämningen - av de

anställdas inkomster genom vidareutbildning och kompetensutveckling.

Med ett fackligt initierat och administrerat, individ- och företagsanknutet.

personalaktieägande kommer kompetensargumentet för "ekonomisk demo

krati" att tillgodoses automatiskt.

För facket skulle det naturligtvis vara ett oerhört steg att ta initiativ till ett
sådant personalaktieägande. Men ännu större skulle det första steg vara, som

innebar att man satte igång jakten på en kompletterande maxim and, att

verka för att varje medlem alltid hade största möjliga kompetenskapital

eller, om man så vill, konkurrenskraft på hela arbetsmarknaden, inte bara i

sitt eget företag. Det är vid denna nyorientering som personalaktieförvärven

skall tjäna som stöd.

Alltså - kompetensargumentet för "ekonomisk demokrati" genom perso
nalaktieägande kan i någon mån tillgodoses genom subventionerade ak
tiesparfonder av den typ vi har idag - men bara så länge arbetsgivaren är

intresserad. Fullt genomslag i demokrati termer kan ett sådant personalaktie-
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ägande få först när de anställda själva tar initiativet, och det måste ske genom
den fackliga organisationen, som i sin tur kan hämta ny kraft ur arbetet med
nya prioriteringar som sätter kompetensutveckling och -utjärnning bland
medlemmarna högre upp på listan.



5. Från 'maskinkapitalism' till
'kompetenskapitalism'- nya
perspektiv på agarfrågan.

Sammanfattning och utblickar.

5.1 Fackligt administreradepersonalaktiefonder

"lan säger ibland att samhällen förändras när våra mätmetoder utvecklas

eller när vi inför nya metoder för övervakning och kontroll. I den här

rapporten har vi också utgått ifrån att samhället utvecklas genom de krav som
ställs på förändring! Genom årtiondena har vi följt "förändringsefterfrågan'

från arbetargrupperna och sett hur den resulterat i nya institutioner som

kunna ställa kraven med än större framgång (eller helt enkelt till lägre

transaktionskosmade r).
Den nya "institution". som denna rapport utmynnat i förslag till. är också

tänkt att på lång sikt inspirera till kravställandc , nämligen krav eller

efterfrågan från de anställda på vidareutbildning och kompetensutveckling
utifrån deras egna intressen. Samtidigt inför vi restriktionen att denna nya

aktieagarinstitution inte allvarligt får störa den traditionellt arbetande

fackliga organisationens verksamhet.

Jag föreställer mig införandet av lokala. fackligt administrerade personal
aktiefonder (F APA-fonder) för att stimulera till kompetensutveckling bland

medlemmarna som en i tiden rätt utdragen process. Dels är det fråga om ett

överskridande av gamla. invanda gränser. dels ligger utbytet av den nya.
bättre framtidskunskapen och den eventuella utbildningsinsatsen av den

enskilde ganska långt fram i tiden. Därför är det viktigt att de fackliga

förtroendemännen tar god tid på sig att förklara för medlemmarna vad det

kan vara för poäng med ett personalaktieägande. att inbjuda till diskussion

om hur detta bäst skulle kunna organiseras och vilken ny kompetens som

skulle behöva utvecklas bland medlemmarna för att klara detta mm.

J ag tror att det kommer att visa sig vara utomordentligt svårt att bygga upp
aktieägande institutioner av denna typ. som för flertalet anställda förmår
levandegöra den framtids- och omvärldsdiskussion som pågår i företagets

styrelse och på kapitalmarknaden i övrigt. För att denna nya information

skall kunna slå rot bland olika anställda och utlösa en efterfrågan på

utbildning och kornpetensu tveckling är det viktigt att den uppfattas som

trovärdig och begriplig i sitt sammanhang; det är naturligtvis också viktigt att

sa många som möjligt intresserar sig för denna verksamhet och nås av den.

Till den ändan bör medlemmarnas bidrag till de nya FAPA-fonderna vara
frivilliga. individuella och små (jag tänker mig något minimibelopp i
storleksklassen 30 kr/mån). Den tillkommande statliga subventionen kunde

förslagsvis utgå med lika stort belopp som medlemsbidraget (upp till. säg.
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max 100 kr/mån) fram till dess att klubbens totala aktieinnehav motsvarade,

säg, I procent av röstetalet. Därefter kunde subventionsandelen gradvis

sänkas på ett sådant sätt att subventionen helt upphörde när de anställdas

röstandel nått, säg 3 procent. Något ytterligare bidrag till kunskaperna om

framtiden skulle ett ännu större personalaktieinnehav knappast ge.

Som en motprestation till den offentliga subventionen får den anställde
binda sitt aktieförvärvsbidrag på, såg. minst 5 år. Skulle han eller hon lämna

sin anställning tidigare utgår återbetalning med ursprungliga medlemsbidra

get plus bankränta.

All utdelning gill' till de anställda i proportion till deras individuella

aktieinnehav. Det kollektiva inslaget ligger i stället i den förbättrade
uthildningsplanering som den fackliga organisationen börjar ägna sig åt som

ett resultat av sin nya status som "självinitierad" delägare i produktionen;

klubbmedlemmarna skall alltså kunna delegera rösträtten för sina individuel

la aktieinnehav till facket men också återkalla den om de så vill. Dessa

utbildningsplaner. med inslag av både specifik och generell kompetensur

veckling, skall givetvis fördelas bland de anställda utifrån deras egen

efterfrågan: men när utbildningsresurserna från företaget och det allmänna

inte räcker till skall vidareutbildningen fördelas solidariskt mellan medlem

marna oberoende av deras individuella bidrag till FAPA-fonden.

Förbunden och centralorganisationerna har tva möjliga roller i detta

sammanhang. De kan medverka till att pröva ut och sprida kunskap om olika

lokala lösningar: hur aktierna förvaltas, informationen sprids etc. Vidare kan

de hålla viss expertkompetens l beredskap som är för dyr för var och en av de

srnå lokala FAP A-fonderna. Men den skall finnas till hands för, inte rycka ut

och lära upp, de lokala facken. En förändring som denna måste växa fram

underifrån - som varje uthållig samhällsförändring.

5,2 Inplaceringen av "det nya" i det gamla - effekter och
anpassningsrörelser

Ju längre jag arbetat med denna rapport desto mer övertygad har jag blivit

om att det fenomen eller begrepp som ekonomins organisatörer och

samhällsvetenskapens arbetare alltmer kommer att rikta in sitt intresse på är

kompetensen: här finns äntligen ett begrepp att "bottna i" för en institutio

nellt intresserad ekonom, ett begrepp som leder vidare bakom tillverkning,

samordning och fördelningsmässiga problemsymton. Den som går upp i ett

utkikstorn och med för dagen övernaturliga förmågor betraktar alla sina

landsmäns och landsmaninnors kompetenser får se en brokig bild: av olika

slags sakkompetens. av stor och liten kompetens, är olika kombinationer av

specifik och generell kompetens etc. Vår utkik får en stillbild som bildar en

utomordentligt intressant bakgrund till en förståelse av t.ex. den rådande
inkomstfördelningens utseende. Men denna bild utgör samtidigt utgångs

punkt för en dynamisk process, varigenom dessa kompetenser förändras,
planerat eller oplanerat. I denna kombinerade universalitet och dynamiser

barhet ligger kompetensbegreppets tjusning.

Med denna rapport vill jag försöka medverka till att kompetensbegreppet

får en mer framskjuten plats i den föreställningsvärld som ligger bakom



formuleringen av "förändnngseftcrfrågan". Det föreslagna medlet är alltså

ett subventionerat, fackligt administrerat personalaktieägande. Förhopp

ningen är att en sådan "reform" långsiktigt kan bidra till både demokratin,

jämlikheten och tillväxten.

Men frågan är vilka andra effekter ett större personalaktieägande kan få.

Man talar idag om 2!3-samhället, där 1/3 står utanför och systematiskt

missgynnas av majoriteten. Finns det risk för att ett personalaktieägande av

föreslagen modell också drar i den riktningen: bara de anställda som ändå

Kunde tänkas ha förvärvat aktier på den öppna marknaden skaffar persona

laktier och glider sakta men säkert ifrån sina arbetskamrater kompetensmås

sig!" Det finns säkert en sådan risk. Men Jdg vill understryka att andan i och

avsikten med mitt förslag är en hell annan. Om "konvertibcloffensivcn" från
arbetsgivarna drar mot 2/3-samhället, så är FAPA-fonderna tvärtom tänkta

att småningom bygga upp en självständig [acklig plattform med "motargu
ment"; jag tänker mig att det också måste finnas någonting som kan kallas

"solidarisk kompctensutvccklingspolitik" .

En annan, given farhåga inför det föreslagna personalaktieägandet är

risken för facklig splittring med åtföljande försvagning av förhandlingsposi

tionerna. Min kommentar är att de fackliga organisationerna löper än större

risker för en framtida "uttunning" genom att inte i tid anpassa sitt inre arbete

och sina förhandlingsområden till de tendenser som syns i den frambrytande

"kornpetenskapitalisrnen". I kap .+ har jag talat om betydelsen av att en

organisation verkligen "levererar" till sina medlemmar. I en värld där

interna arbetsmarknader, utbildning och långsiktig kompetensutveckling

spelar allt större blir det svårt att göra det om den rena lönepolitiken inte

kompletteras.- En annan sak är att en vridning av det fackliga intresset även

mot kompetensutvecklingsfrågor på lång sikt kornmer att Et betydelse för

den fackliga organiseringen. Men den anpassningen ser jag som ett uttryck

för likande facklig styrka - särskilt om man jämför med alternativet att facket

idag inte gör någon särskild ansträngning för att komma åt kompetcnsutvcck

Iingsfrågorna. Kanske kan man kvalificera denna utsaga genom att peka på

att denna ökade fackliga styrka kommer att utvecklas lokalt snarare än

centralt.
Innebär då inte ett subventionerat personalaktieägande i bolagssektorn en

orättvisa gentemot dem som är verksamma inom den offentliga sektorn') Nej

- av tre skäl. Den bärande tanken i denna rapport är ju att det finns

betydande värden i en omorientering av de fackliga perspektiven i riktning

mot långsiktig kompetensurveckling: den tanken har de fackliga organisatio

nerna på den offentliga sidan all frihet att utveckla på egen hand.

Om just subventionsinslaget i personalaktieförvärven pil den privata sidan

skulle ge kompetensutvecklingen där ett sådan försteg, kommer detta säkert

art spilla över också till den offentliga sektorn via konkurrensen på

arbetsmarknaden: mycket tyder på att vi framgent får räkna med en ökad

likformighet mellan anställningsvillkoren i enskild och offentlig sektor. Då

kan de anställda där faktiskt också betrakta sig som förmånstagare av

nyordningen inom bolagssektorn.

På liknande sätt är det med demokratiaspekten på det tänkta personatak

tieägandet De medborgare som är anställda i offentlig sektor har anledning

att se positivt pa - och bidra till- att medborgare i privat sektor får ett bättre
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underlag för sina politiska ställningstaganden - vilka de än är! De bör också

ta hänsyn till att de själva kan komma att bli delaktiga i den utvecklade

utbildningsplaneringen i bolagssektorn -- den dag de själva byter anställning.

Men, till sist, lägger inte den föreslagna kursändringen nästan hela bördan
på de redan mest ansträngdas axlar? Inte nog med att mga åtgärder föreslås

mot storakticägarna , dessutom skall de anställdas löner användas till förvärv

av minoritetsaktieinnehav i det egna företaget, innehav som aldrig kan ge

något kvalificerat inflytande för de anställda: kan man tänka sig en "reform"

som i högre grad spelar de kapitalägande grupperna i händerna?

Inför den sortens traditionalistiska, kortsynta funderingar är det viktigt att

erinra sig utgångspunkten för mitt uppdrag: hur kan vi utveckla den politiska

demokratin genom reformer som påverkar fördelningen av aktieägandet på

fysiska personer? Och kan vi samtidigt medverka till en utjämning av

kompetens- och inkomstfördelningen?

Vi har kommit fram till att den mest intressanta strategin här inte handlar

om att utestänga storaktieägarna från företagen (men vill från pohtikerr'},

utan om att öppna aktiekapitalmarknaden för de stor a grupperna av

löncanställda. På detta sätt kan de få bättre kontakt med både framtiden och

omvärlden - och stimulera facket att satsa mer på långsiktig kompetensut

veckling för deras egen räkning. Det blir en börda helt visst, "men bättre

börda bär ingen med sig". Och vad finns det för alternativa strategier i
ägarfrågan?

Om de anställda vandrar in på aktiemarknaden och om - delvis som ett

resultat därav - arbetsmarknadens förhandlingsområde i stigande utsträck

ning kommer att gälla utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor så

kommer det rimligtvis att leda till att det gamla klasskampsperspektiv som är

knutet till begrepp som "lönekamp" och "arbetsköpare" kommer att förlora

i tyngd. Kanske kan ett nytt klasskampsperspektiv växa fram som istället

utgår ifrån kompetensbegreppet. Därmed skulle också den stora fördelen

vinnas att vi får ett oändligt mycket rikare språk för att karaktärisera och

förstå människorna i arbetslivet och utveckla nya strategier för utjämning:

ungdomars kompetens contra vuxnas, kvinnors kompetens contra mäns,

yrkesarbetandes kompetens contra hemarbetandes, lågavlönades kompe

tens contra högavlönades. Djupast sett är det kanske denna "språkutveck

ling" som ger mig mest hopp när kompetensperspektivet får ersätta de

gamla, trötta perspektiven från ISaD-talet.

5.3 Rapporten - en sammanfattni ng

Min allra första uppgift blev att förklara ägarfunktionen i företaget.

Perspektivet var ett allokeringsperspektiv och icke ett förde lningsperspektiv .

Jag ville försöka visa att när det föreligger osäkerhet (om framtiden o.a.) i ett

ekonomiskt samordningssystem så bör vi uppfatta företaget som den

organisation som -- genom alla de olika specifikationerna av de medverkan

des kontrakt - producerar varor och tjänster till lägsta möjliga produktions

kostnad. Produktionskostnaderna består av dels tillverkningskostnader, dels



samordningskostnader; samordningskostnaderna består av informations

kostnader, transaktionskostnader och riskkostnader.

Särskilt intresse lade vi ned på att försöka härleda de samordningskost

nadssänkande egenskaperna hos den lösning av företagets organisationspro

blern som är aktiebolaget, eftersom denna företagsform spelar en så

dominerande roll i verkligheten. Yi betonade aktiekontraktets roll som

informationskondensator och signalinstrument. två viktiga komponenter i

agarfunktionen.
Det är viktigt att ha klart för sig att det grundläggande ekonomiska

samordningsproblemet har samma karaktär i alla samhällen. En annan sak är

att medborgarna genom de olika politiska systemen i olika länder kan välja

att lägga ut rätten att fatta samordningsbesluten på olika sätt: i Sverige har

den rätten som bekant i hög grad lagts ut på självständiga beslutsfattare på

arbets-. varu- och kapitalmarknader.

Med allokeringsperspektivet , som präglar hela det första kapitlet i denna

rapport, följer också ett effektivitetsperspektiv. det finns ett samband mellan

alla kontrakt, det finns en ide bakom de samordningssystem som fungerar i

företag och genom marknader. Den aspekt på samordningen som intresserar

oss sarsk ilt här är naturligtvis "bemanningen av ägarfunktionen": hur hör

aktieägarstrukturen i företaget se u!') Bör även de anställda äga aktier i "sitt"

bolag?

Men den resursanvändning och den inkomstfördelning som uppstår genom

ett samordningssystem av denna typ behöver inte vara den mest önskvärda.

Genom det politiska systemet ges medborgarna möjligheter att påverka den

uppkomna situationen i olika avseenden. En vanlig princip (bland flera) är

att fördela den möjligheten eller rättigheten enligt principen en medborgare

- en röst. Frågan är nu om den bemanning av ägarfunktionen som uppstått i

Sverige riskerar att komma i konflikt med den fördelning av den medborger

liga rösträtten som utgår från denna princip. För att kunna uttala oss om det

måste vi först precisera kraven på hur den allmänna rösträtten hör användas

för att lämna största möjliga bidrag till den politiska demokratin och sedan

ange vissa normer för hur agarfunktionen utifrån dessa krav bör - eller inte

bör - vara fördelad på enskilda, fysiska personer. Det blev min andra

huvuduppgift: att arbeta fram ett förslag till normer i två delar, som vi kallade

storagarfrågon och personalagarfrågan , båda med direkt anknytning till den

politiska demokratin. Mot den mycket stora aktieägaren (såsom fysisk

person) häller vi upp ett argument för politisk konkurrens. För innehavaren

och den potentiella innehavaren av personalaktier håller vi upp ett argument

för kompetens i medborgarrollen.

Fundamental i detta sammanhang är föreställningen om den politiska

demokratins primat gentemot olika föreställningar om lokal demokrati

(företagsdemokrati o.d.) resp total demokrati (ett "demokratiskt samhäl

le"). Yale t aven sådan ansats hänger säkert i hög grad samman med min

forskningsutgångspunkt såsom "opartisk" nationalekonom: det kändes

omöjligt att lägga ett lokalt partisanperspektiv på den besvärliga frågan om

vad som skulle menas med "ekonomisk demokrati".

Sedan jag nu i kap 2 prövat att framlägga några siffermässiga mått på vad

man skulle kunna mena med storaktieägare resp organiserat personalaktie

ägande blev min tredje uppgift att undersöka förekomsten av sådant
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aktieägande i Sverige i verkligheten. Tidpunkten för observationerna blev

den vid kartläggningstillfället senast tillgängliga, årsskiftet 1980!81. vad

gällde personalaktieägandet, och något år tidigare vad gällde storaktieägan
det. I efterhand kan man tycka att det arbete jag lagt ned på att registrera alla

företag, skilja ut alla aktiebolag och ur denna mängd plocka fram den

delmängd som vi sedan gjort till föremål för en enkätundersökning varit

onödigt omfattande med tanke på det "lilla" resultatet, dvs det ringa antalet

aktiebolag med ett organiserat personalaktieägande överstigande 3 procent

av aktieröstetalet. För mig har det emellertid varit nödvändigt både att -- mot

bakgrund av genomgången i kap l - dokumentera aktiebolagens dornmetan

de roll som samordningssystem i produktionen och att en g{liJgför alla sortera

fram aktiebolagen på näringsgrenar och storlekar som underlag för nya

teoribyggen i min egen och andras vidare forskning.

Kartläggningen visade -- inte oväntat - att koncentrationen i aktic,igandet

på fysiska personer var hög i början av 1980-talet och det

personalaktieägandet föga utbrett. Dänned var mm [iarde uppgift given.

nämligen att försöka förklara varför denna situation uppstått. Förklaringen

har delats upp i två steg. I det första steget har vi gäll fl {Hl den Upl oblernatisk a

basmodellen i kap l till en värld med alltmer av komplikationcr. som dock

fortfarande är en modellvärld. Ekonomin öppnades mot utlandet. vilket gav

oss anledning att diskutera fenomenet osäkerhet. Mark nadsojamviktcr av

olika slag introducerades, vilket gav oss anledning att diskutera tänkbara

anpassningsåtgärder som t.ex. aktieförvärv bland de anställda Vidare lät vi

kompletterande organisationer - till företagen och hushallen i kap l - uppstå.

vilket gav oss anledning att vidareutveckla transaktionskostnadsansatsen och

samordningsaspekter i övrigt; vi såg fackliga organisationer som en reaktion

på företaget, den kvardröjande osäkerheten och vissa gemensamma Intres

sen bland de anställda. Och vi uppfattade etablerandet av de poliriska

organisationerna som ännu en anpassningsåtgiird- utöver hushållet. företa
get och de fackliga organisationerna - som också bestäms av hur transak

tions- och samordningskostnader och de gemensamma intressena mellan

olika grupper i samhället ser ut. Det finns alltså ett samhund mellan valen av

alla samordningsorganisationer i ekonomin från den "enkla" allomfattande

marknadslösningen till de politiska organisationerna. Med detta ville vi säga

att det kan leda fel att "ställa marknaden mot politiken": visserligen kan man

alltid påstå att varje allokeringsproblem i princip kan lösas pa marknaden

elier genom en politisk metod (med individuellt resp kollektivt beslutsfattan

de): men en långt mer fruktbar ansats är att uppfatta marknaden och

politiken som komplementära metoder, som tillsammans löser olika problem

för oss medborgare.

Med denna vidareutvecklade "organisatoriska" allokerinzstenr: som

underlag var det nu möjligt att ta det andra steget l vån förklaringsförsök.

Om det låg något i våra föreställningar om att storaktie.iu.unas ställning

borde begränsas och personalaktieägandet subventioneras enligt vissa nor

mer. varför hade samhällsinvånarna i sina olika roller inte själva komrn it till

liknande slutsatser?

För att svara på den frågan konstruerade vi ett slags propeller som drev på

samhällsutvecklingen. Vi uppfann begreppet ·'föriilldring.'efrerf'ågan" och

lät det stå för de önskemål och förhoppningar om inkomstökningar,



trygghetstillskott och allmän utjämning som utgick från den brcda politiska
vänstern, dvs i huvudsak arbetarrörelsen. Vårt intresse specialinriktades
naturligt nog på frågan i vilken utsträckning denna "törandringsefterfrågan"

kommit att gälla just "ägarfrågan" , dvs i vilken utsträckning arbetarrörelsen
hittills faktiskt uppfattat ombemanningar av ägarfunktionen i företagen som
intressanta strategier i sin strävan efter sina olika välfärdspolitiska mal.

I ett transaktionskostnadsperspektiv har vi följt arbetarrörelsens organisa
tionsutveckling och "förändringseftcrfrågans" förändringar sedan mer än
hundra år tillbaka. Vi konstaterade i kap 4 att "förändnngscfterfråg.m" i

[orvånansviin ringa omfattning tycks ha uppfattat de rådande akncägandeför
hållandena som något hinder mol fortsall standardslegring och uniimning

Det ringa intresset inom socialdemokratin och LO för ingripanden mot
storaktieagande. fysiska personer kan kanske enklast förklaras med att den
som satsar penningkapital och kunnande i företagarverksamhet i princip 
dvs utanför den programmatiska retoriken -- snarast är en samarbrtspunner

till den anställde; att parterna har återkommande dispyter om hm eventuella
överskott skall fördelas ändra inget i detta grundläggande forhållande. Den
skattepolitik som förts gentemot bolagen- ofta benämnd konsolideringslin
jen- har kanske LO.m. medverkat till att frambringa en högre koncentration
i aktieägandet än andra tänkbara varianter av bolag-skuucpolitik. - En
kompletterande förklaring har samband med den socialistiska utopin: om
storaktieägarna blev ännu större så skulle det kapitalistiska systemet bli än
mer komprometterat, och den emotsedda övergången till den helt socialistis
ka lösningen snarast under lag påskyndas! - Till detta kommer att det faktiskt
visat sig svårt att finna bevis för att storaktieägande fysiska personer utövat
ett politiskt "överinflytande" av elen art vi tänkt oss vid utvecklingen av det
politiska konkurrensargumentet mot storaktieägarna i kap 2.

Det ringa intresset inom socialdemokratin och LO under snart sagt hela
detta århundrade för varje form av organiserat personalakticiigandc har
säkert även det utopi-ideologiska bottnar. Men viktigare är utan tvivel de
risker för den fackliga sammanhållningen som man förutsett i (orlängningen

av ett sådant ägande. Den "dubbla risken" har varit ett tredje argument mot
personalaktieägande .

Trots detta betydande motstånd förefanns likväl i slutet av 197()-talet en
politisk majoritet för ett riksdagsbeslut om subventionering av individuellt
aktieägande --småningom inkl personalaktieägande - det sk skattefondspa
randet; regeringen var då borgerlig. Men argumentet hade föga med vart
kompetensargument att skaffa: här var det fråga om ett rent sp arandeargu

ment (vilket dock inte utesluter att detta personalaktieägande kan ha fatt
vissa "kompetenseffekter " av det slag vi pläderat för i kap 2)_

Sedan början av 19kO-talet har personalaktieägandet (inkl konvertibclin
nehavcn) särskilt i de större svenska aktiebolagen ökat snabbt. Men nu har
ännu ett argument kommit in i bilden: det är [oretagstedningoma som tagit
initiativ till en delvis "riv" bemanning av ägarrollen genom förmånliga
erbjudanden om förvärv av aktier. konvertibla andelsbevis o.d. till anställda:
bakgrunden är den allt snabbare teknikför ändringen i världen. som gör det
allt viktigare för företaget att behålla och vidareutveckla den kornpetens som
redan finns där; ett sätt att binda önskad arbetskraft vid företaget kan vara att
göra honom - eller henne -- till dclägarc. Inte heller när det gäller detta
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personalaktieägande kan vi utesluta att det får effekter i samklang med

kompetensargumentet .

I det läget skulle vi ha kunnat avsluta rapporten med att konstatera att det

redan finns ett subventionerat personalaktieägande med demokrativerk
ningar av det slag vi förutskickade i kap 2. Den "förändringsefterfrågan" som

utgått från arbetarrörelsen har dock faktiskt inte för egen del ännu tilldelat

sådant ägande några särskilda egenskaper av intresse som ett led t.ex. i
demokratisering genom kompetensutveckling.

Fram till denna punkt har jag sökt fullfölja uppgiften att också i det andra
historiska steget förklara "varför det blev som det blev" i agarfrågan - till

dags dato. Jag måste konstatera att de normer för "ekonomisk demokrati"

som föreslagits i kap 2 inte haft någon synlig motsvarighet i den faktiskt förda
politiken: debatten om den fortsatta demokratiseringen av Sverige har

knappast alls förts i termer av konkurrens- och kompetensargument koppla

de till ägandet på det sätt som jag gjort.

Men det är en sak att den faktiska utvecklingen av agarfrågan löpt i dessa
banor, en helt annan att den kunde ha löpt - och, inte minst, kan komma att

löpa - i andra banor, när andra perspektiv än de traditionella kommer till

tals. Jag har sett det som min uppgift att arbeta fram och presentera några nya

perspektiv på ägarfrågan; om den faktiska utvecklingen redan tagit hänsyn

till dessa vore ju denna rapport tämligen poänglös.

Men den faktiska, historiska utvecklingen av agarfrågan kan samtidigt ge
anledning till modifikationer av de ursprungliga argumenten eller reformför

slagen. Jag har två sådana modifikationer att redovisa: den ena gäller
storägarfrågan, den andra personalägarfrågan. Vad först gäller storagarfrå
gan och det politiska konkurrensargumentet mot storaktieägandet så pekar

alltså vår genomgång på att det varit svårt att finna exempel på att

storaktieägare utnyttjat sin ställning just som aktieägare till att utöka sitt
inflytande i medborgarrollen. Bristen på sådana "avslöjanden" kan natur

ligtvis hänga samman med bristen på forskning på detta område och med att

sådan maktutövning kan ske förtäckt av personer som vid tillfället kanske
uppträder i andra roller än aktieägarens, t.ex. som företagsledare.

Avsaknaden av historiskt bevismaterial mot storaktieägarna innebär
självfallet inte att risken för sådant beteende i framtiden försvunnit. Men jag
uppfattar idag det akuta behovet av reformer riktade mot storaktieägande

fysiska personer som långt mindre än jag gjorde när jag ursprungligen
formulerade konkurrensargumentet.

Andra utvecklingstendenser har motiverat liknande slutsatser: som grupp i
det totala aktieägandet har storaktieägare av typen fysiska personer blivit

mindre vid sidan om den snabbt växande gruppen av storaktieägare av typen
juridiska personer ("institutionella ägare"); konkurrensen på aktiemarkna

den har ökat de senaste 10-15 åren genom tillströmningen av nya placerare,
något som rimligtvis ökat intresset för och bevakningen av de "gamla"

storägarnas göranden och låtanden och därmed minskat deras handlingsfri

het också visavi det politiska systemet. Det förefaller helt klart att storaktie

ägarna av typen fysiska personer förlorar i potens också som demokratisk

riskgrupp genom den frambrytande institutionaliseringen av aktieägandet.

Huren reform riktad mot storaktieägande fysiska personer enligt t.ex. vårt
kriterium (10.000 årsanställda etc) skulle kunna utformas är svårt att säga;



genom att införa kollektivt ägda, centralt administrerade aktieförva1tande
fonder (av typen löntagarfonder) kan man visserligen i det enskilda företaget
bilda ett slags motvikt till etablerade storaktieägare - men det får knappast
några intressanta verkningar på de sistnämndas totala relation till den
politiska demokratin. Vi lämnar här storägarfrågan utan åtgärd. Men jag vill
understryka behovet av att vi vidareutvecklar föreställningen om storaktie
ägaren som ett potentiellt demokratiproblem, diskuterar olika mått på denna
aktör och forskar mer kring frågan om storaktieägandet och politiska
demokratin. Kanske kommer vi då att få anledning att omformulera
"storägarproblernet" än en gång: det är inte "de femton - eller sex 
familjerna som är problemet, utan hur stora företagen skall få bli oavsett hur
ägandet ser ut.

Min andra modifikation gäller personalågarfrågan. På detta område ser jag
ingen som helst anledning att frångå det ursprungliga kompetensargumentet
för personalaktieägande. Tvärtom har jag funnit nya argument som förstär
ker detta, även om de inte är lika direkt knutna till den politiska demokratin.

Bakom dessa nya argument ligger den helt fundamentala scenväxling i
samordningsproblemet som vi låtit äga rum under 1970-talet och som består i
att vi tilldelat företagen och alla dess medagerande en ny lärande eller
kompetensutvecklande funktion. Med början i kap 1 och fortsättning i kap 4
har vi försökt visa hur kontraktsformer eller organisationer mejslats fram av
samordningssystemet i dess ständiga strävan att hålla nere tillverknings-- och
transaktionskostnaderna när osäkerhet förelegat. Men den underförstådda
förutsättningen var hela tiden att alla strävade efter bästa möjliga position i
det ekonomiska och politiska systemet utifrån givna kompetenser (och
preferenser) .

Min femte uppgift blev därför att dynamisera särskilt företagets samord
ningsproblem och introducera kompetensutvecklingen bland dess medage
rande som en ny nyckelaspekt. Det var kvalitativt sett ett stort steg. Denna
vidareutveckling av transaktionskostnadsansatsen kunde i princip ha opere
rats in i analysen redan, säg, från början av 1900-talet. Anledningen till att
"operationen" kom att ske först med 1970-talets ankomst var vår valda
analysteknik att följa "förändringsefterfrågans" utveckling över tiden. Det
var under 1970-talet som den "förändringsefterfrågan" som utgick från
fackföreningsrörelsen (särskilt LO) vreds över mot att gälla förhållandena
inom företaget - sedan det blivit alltmer uppenbart att de ytterligare
välfärdstillskott som stod att vinna genom en än mer aktiv arbetsmarknads
politik för rörlighet mellan företagen var obetydliga.

Den arbetsrättsliga offensiven från början av 1970-talet, med MBL som
avslutande höjdpunkt 1976, gav de anställda vissa nya rättigheter, som
syftade till att föra fram deras positioner gentemot arbetsgivaren: LAS gav
ökad anställningstrygghet, FML gav större möjligheter till fackligt arbete,
LSA och MBL gav de anställda möjligheter till större insyn i företagsledning
ens avsikter och i övrigt i förändringar i omvärlden av betydelse för
verksamhetsutvecklingen . Jag har uppfattat dessa positionsförändringar som
välmotiverade och sannolikt välfärdshöjande för sina initiativtagare. Men de
olika reformerna är av olika art och har mycket olika förutsättningar att
lämna ytterligare välfärdstillskott.

En reform som LAS kan sägas representera en omfördelning av välfärd till
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dem som redan har anställning i företag: de som står utanför anställning har

antagligen samtidigt förlorat i välfärd. Tänkte vi oss hypotetiskt att alla hade

anställning skulle vi också kunna säga att en reform som LAS gynnar

producenterna - i detta fall de anställda - på konsumenternas bekostnad. Man

kan visserligen göra gällande att LAS ökar företagarrisken vid anställningar
och att arbetsgivarna/aktieägarna härigenom lider en viss välfärdsförlust.
Men dessa aktörer kommer snart att reagera fullt ut på reformen och endera

begära högre riskersättning eller minska sina aktieinnehav. varvid andra
kommer in och begär högre riskersättning. De stigande finansiella kostna

derna kommer obönhörligen att - utöver de extra arbetskraftskostnaderna

till följd av LAS - fördyra produkten i det senare konsumentledet. Med mitt

sätt att se - som utförligt redovisats i kap. l - löper konsumenterna i detta fall

en större välfärdsrisk än medproducenterna/"kapitalisterna". Och konsu

menterna det är naturligtvis i huvudsak de anställda själva!

Med detta vill jag icke påstå att den avvägning mellan producent- och

konsumentintressena som hittills kommit till uttryck i LAS i något avseende

skulle vara en "dålig" avvägning. Jag har endast velat understryka att

bedömningen av de långsiktiga välfärdseffekterna av olika arbetsrättsrefor

mer är mycket svårare att göra än vad som antyds av den inte ovanliga
föreställningen att dessa reformer främst drabbar företagets ägare. Jag har

till delta velat säga att en vidare utveckling av anställningsskyddet enligt

LAS-modellen antagligen ger ytterst begränsade välfärdstillskott på grund av
att allt i ekonomin "hänger samman".

Min slutsats blir att allmänna arbetsrättsreformer som inte är kopplade till

några prestationskrav på den anställde antagligen rätt snart kan komma att

visa sig "tomma" - om nämligen de utbyggda rättigheterna i produktionsle

det får negativa återverkningar via konsumentledet. Därför är det intressant
att studera alternativa framryckningsvägar för "förändringsefterfrågan .

Det för oss över till den andra huvudtypen av arbetsrättsreformer under
1970-talet. den som gäller de anställdas ratt till information (LSA och MBL).

Enligt min mening är det här den mest lovande framryckningsvägen finns, en
SOIll inte är ett nollsummespel mellan producenter (anställda) och konsu

menter, utan en som i bästa fall kan bidra till både utjämning och tillväxt.

Men så föreligger det också en avgörande skillnad "mellan LAS och MBL":
medan LAS inte ställer några krav på den enskilda anställde och härigenom
knappast heller påverkar hans eller hennes ställning i företaget, har MBL och

LSA en helt annan innebörd i dessa avseenden: i informationsreformerna

ligger en öppning utåt för de anställda. en möjlighet att "blicka ut genom
fabrik-fönstren" och därigenom skaffa sig underlag för funderingar och

planer. som kan stärka hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden.

Därmed har vi kommit fram till en kärnpunkt i denna rapport: i ett läge,
där en "förändringsfragan" inriktad på löneökningar. ökad anställnings

trygghet. ökat löntagarinflytande och inkomstutjämning får allt mindre

utdelning genom utökad facklig organisering (därför att medlemsantalet
knappast kan bli större än det är). genom utökade avtalsfästa rättigheter

(rEirf("r att analsvägen redan visat sig svårframkomlig. därav arbetsrattslug
stiftningen under 1970-talet) och geno/ll utökade lagfästa arbetsrättigheter

(därför att verkningarna därav kan bli negativa för löntagarna i konsument

rollen och därför att det socialdemokratiska partiet inte längre är lika



självklar regeringsbildare som tidigare med starkt stöd i riksdagen) måste

den anställde söka nya, kompletterande strategier. Detta sökande framstår

som desto mer välmotiverat när nu inkomst- och förmögenhetsfördelningen i

vårt land inte utjämnats mer än som faktiskt skett - trots de obestridliga

framgångar som den fackliga organiseringen medfört på detta område under

detta århundrande. Här finns enligt min mening en stor och tydlig fråga: om

den förändringskraft som utgått ifrån ett intresseorganisatoriskt växande

med ett tillhörande politiskt inflytande över tiden tenderar att avta och om

den rådande inkomst- och förmögenhetsfördelningen samtidigt av breda
grupper i samhället uppfattas som orättvis - vilka nya medel kan "föränd
ringsefterfrågan " då nyttiggöra sig?

Det nya medel jag föreslagit utgår från föreställningen att det gemensam
ma intresse som legat under och motiverat de anställdas fackliga organisering

i hög grad utgått ifrån deras i varje tidpunkt givna kompetens. Det fackliga

organisationsverket har därför i hög grad varit inriktat på att finna de former

som kunde tänkas ge den största möjliga numerär, sammanhållning och

styrka inför dc återkommande förhandlingarna med arbetsgivaren om lön

mm - vid given kompetens. Visserligen är det sant att LO och SAP verkat för

allmänna utbildningsreformer som syftat både till att höja och utjämna
kompetensnivån bland unga, blivande och äldre, redan anställda (t ex

"KOMVUX, AMU etc). En mängd olika utbildningsalternativ har tillhanda
hållits genom det offentliga.

En annan föreställning är att den inkomstfördelning vi kan iaktta i varje
tidpunkt i stor utsträckning bestäms av kompetensfördelningen. Om det är så
vittnar den ojämna inkomstfördelningen om en ojämn kompetensfördel
ning. Och om det är så vittnar den ojämna kompetensfördelningen om att
"tillgänglighetslinjen" inom utbildningspolitiken inte varit helt framgångs

rik, åtminstone inte i sina utjämningssträvanden.

Jag menar att en bidragande orsak till detta har varit avsaknaden aven
"efterfrågelinje " när det gäller utbildning och kompetensutveckling bland de

anställda. När man läser LO:s kongressrapporter från 1941 och framåt är det

påfallande vilken liten roll vidareutbildning och kompetensutveckling bland

de anställda spelar i utredarnas föreställningsvärld som vädjobanor för

löntagarintresset. Av föreställningen att hela arbetslivet i princip är en

fortsättningsskola, där ett lärande och "avlärande" , ett vidgande och

avsmalnande av perspektiv ständigt pågår, finns föga i detta tankegods; det
är "given-kompetens-perspektivet" som dominerar.

Jag är inte särskilt kritisk till det. Var sak har sin tid och fackföreningsrörel
sen har gjort sina prioritenngar. Men frågan är om det inte nu börjar bli dags

att vidareutveckla detta gamla perspektiv mot ett nytt som ser de anställdas

kunskaper och kompetens som förändringsbara resurser. Mot "tillgänglig

hetslinjen kan vi ställa en "etterfrågelinje' som kännetecknas av att den

enskilde anställde uppfattar sina kunskaper och sin kompetens som utveck

lingsbara - och därför efterfrågar "kornpetensutveckling" . Från utbildnings

forskningen vet vi att den vidareutbildning människor i arbetslivet efterfrå

gar samvarierar med den utbildning de har, dvs ju mer utbildad en person är

desto mer utbildning efterfrågar han - eller hon - och ju mindre utbildad,

desto mindre utbildning.

Vi kan inre med säkerhet säga varför det blivit så; gissningarna blir gärna
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många. Mig intresserar särskilt frågan om tidsperspektivet i den fackliga

målformuleringen. Ju kortare tidsperspektiv, desto mer kommer "given

kompetens-perspektivet" att dominera; ju längre tidsperspektiv, desto

större roll borde kompetensutvecklingsaspekterna rimligtvis få. Men vad är

det då egentligen som bestämmer valet av tidsperspektiv') Jag tror att detta

har att göra med vilket tidsperspektiv som kan förenas med ett överblickbart,

gemensamt intresse för en majoritet av medlemmarna; löneavtalsperiodens

längd får illustrera det fallet. Introducerar vi nu även avtal på längre sikt om

vidareutbildning och kompetensutveckling mellan medlemmarna och arbets

givaren blir det gemensamma intresset genast mindre överblickbart och

sammanhållningen riskerar att försvagas. Är det därför som vi hittills sett så

litet utav facklig organisationsutveckling för formulering av önskemål om

kompetensutveckling bland medlemmarna')

Det finns alltså en inomfacklig, organisationsteoretisk logik som sätter
gränser för möjligheterna att utveckla "efterfrågelinjens" politik. Men det

finns också krafter som tenderar att bukta ut dessa gränser. En är dcn

stigande allmänna utbildningsnivån, som över tiden antagligen medverkar till

att det blir allt lättare att inrymma även utbildnings- och kompetensaspekter i

det fackliga forhandlingsområdet.

En annan kraft är den allt snabbare teknikforiindringen, som ökar

efterfrågan på hög generell kompetens, som är flexihel och kan användas och

förnyas efter behov. Människor med andra sorters kompetens - och särskilt

de med låg kompetens - kan lätt komma på efterkälken i en sådan värld. När

så sker kommer det att ge upphov till spänningar på arbetsmarknaden av

olika slag, som kommer att tvinga de fackliga organisationerna till nya

uthildningspolitiska strategidiskussioner och satsningar.

En tredje, med den nyssnämnda sammanhängande, kraft är elen energi,

varmed man i holagssektorn numera satsar på internutbildning och utvecklar

nya metoder för att hinda den "önskekompetenta" arbetskraften till just det

egna företagets interna arhetsmarknad. Konvertibler , aktier och andra

vinstandelssystem är nya inslag i denna offensiv, som saknar varje utjäm

ningspolitisk tanke och som de fackliga organisationerna måste söka

motstrategier till.

Det nya medel som måste tillgripas är en förändring och vidareutveckling
av medlemmarnas föreställningar om sitt alternativa värde på (hela) arbets

marknaden så att trovärdiga motförslag kan läggas till arbetsgivarens, som

snarast går ut på att binda viss arbetskraft allt närmare företaget. Hypotetiskt

har vi presenterat den anställdes hela framtida arbetsmarknadsvärde som

hans - eller hennes - "kornpetenskapital" och fackets uppgift som en strävan

att maximera värdet av medlemmarnas individuella kompetenskapital. Med

detta ord har vi också önskat luckra upp konventionella föreställningar om

vad det dynamiserede företaget egentligen är för något: fundamentalt sett är

det en samling kompetenser som sammanförts under en ledningsfunktion;

det är kompetens i form av tillverkningstjänster och samordningstjänster ,

som flyter fram ur penninginsatser och arhetsinsatser, ur aktieägarens och

långivarens finanskapital (omvandlat till realkapital) och lir de anstalldos
kompetenskapital. I verkligheten är det naturligtvis förenat med väldiga

svårigheter att mäta värdet avarbetande människors kompetenskapital i en

viss tidpunkt. Men det är ingen avgörande invändning mot att införa den



anställdes "kornpetenskapitalposition" på arbetsmarknaden som en kom

pletterande utkikspunkt när han - eller hon - skall söka sig bästa möjliga
position i det (finansiella) utbildnings- och kompetensutvecklingsspel som
också spelas i företagen - vid sidan om "lönespelet" .

Ett praktiskt och bekvämt sätt för den anställde att ta sig ännu högre upp j
det utkikstornet är att förvärva aktier i sitt' 'eget" företag. Därigenom slås en
bro över till den andra, finansiella kapitalmarknaden och tas första steget in

på et! språkområde, där alla talar om framtiden och omvärlden. Och
anledningen är enkel: "vår" arbetande kompetenskapitalist lever under i

princip samma hot och möjlighet som den klassiske aktiekapitalisten 

nämligen, att rätt förutse framtiden och i tid vidta erforderliga anpassningsåt

gärder.

Det "kompetenskapitalistiska" perspektiv som utvecklas i rapporten är
naturligtvis inte något nytt. Det finns gott om exempel på människor som

lämnat en anställning för att ta upp samma eller annan verksamhet utanför
företaget - kanske i eget företag. Andra har tagit kvällskurser i matematik

och engelska - utifrån samma perspektiv. Men utbildningsforskningen visar
alltså att dessa senare initiativ bland de kollektivanställda inte alls är så

många som dem som tas inom andra grupper. Därför finns det en given roll
för den fackliga rörelsen, särskilt på kollektivsidan, att vidareutveckla sin
verksamhet längs "efterfrågelinjen" och kompetensutvecklingsperspektjvet.

Det är naturligtvis ingen tillfällighet att just den grupp av aktörer i svenskt
samhällsliv som stått i långvarig och nära kontakt med den finansiella
kapitalmarknaden fått ledande roller i utvecklingen av det nya --och jag talar
nu absolut icke endast om de verkliga storaktieägarna: den klassiske
aktie kapitalisten blev inte aktiekapitalist därför att han var rik, utan rik
därför att han var aktiekapitalist. dvs en systematisk framtidsskådare S(1m

med ömsom skicklighet, ömsom tur tolkat och reagerat på olika förändrings
signaler. På i princip samma sätt som aktiekapitalisten sveper hela horisonten
av potentiella placeringsval i sitt sökande efter det mest inbringande, har den
anställde/"kompetenskapitalisten" anledning att svepa sin horisont: vilka
produkt- och produktionsområden kommer att vara särskilt intressanta om
3, 5 eller 10 år? utom och inom landet? tillverkningsarbete contra samord
ningsarbete') specifik contra generell kompetens? Atten anställd och en
företagsledare (aktieägare) i ett företag kan ha en hel del frågor av
gemensamt intresse att ställa till världen och framtiden undanskyms alldeles
för mycket av det klasskonfliktperspektiv som är baserat på de "enkla"
kategorierna arbete och kapital. Och den fördelningspolitiskt grundade
ideologisyn som utpekar aktiekapitalisten som först och främst "profithung
rig" undanskymmer på liknande sätt dc viktigaste allokeringsmässiga
egenskaperna hos aktierna och deras ägare.

För hundra år sedan var föreställningen om kapitalisten som icke
arbetande och arbetaren som icke-kapitalägande mindre osann än den är
idag. Då slog den an med sin enkelhet; idag måste elen föreställningen
nyanseras och kompletteras: få vill väl numera förneka att företagande och
aktieägande representerar ett risktagande och ett övervakande och (j bästa

fall) ett initiativtagande. det är fråga om leveranser av "sarnordningstjäns

ter" som är lika viktiga för produktionssystemets fungerande som vilken
"tillverkningstjänst" eller annan arbetsinsats som helst. Inte många torde
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heller förneka att det idag finns åtskilliga arbetare och tjänstemän som äger

ett kapital, låt vara att det investerats i hem, fritidshus och bil i stället för i

aktier.

Vad vi har försökt visa i denna rapport är att både den anställde och
aktieägaren först och främst är kompetensbärare . Det betyder icke att alla kan

falla varandra i armarna och att alla intressekonflikter går upp i rök; jag kan

inte inse varför intressekonfliktnivån på arbetsmarknaden alls skulle sjunka

jämfört med dagens situation om ett sådant kompetensperspektiv blev mer

gällande. Vad det betyder är istället att intressekonflikterna i framtiden

kommer att flytta också till ett annat område, utbildningens och kompetens

utvecklingens; den relativa betydelsen av de kortsiktiga, rena löneintresse
konflikterna kommer att minska jämfört med de mer långsiktiga kompetens

utvecklingsfrågorna. I den förskjutningsprocessen ligger det nära till hands

att tänka sig att arbetsgivaren har trumf på hand, genom sin relativt goda

framtidskännedom och sina potentiella resurser för internutbildning. "Kon

vertibeloff'ensiven" sedan början av 1980-talet är ett talande tecken på

arbetsgivarnas aktivism. Det finns ingen anledning att tro att denna offensiv

medverkar till en utjämning av kompetens- och inkomstfördelningen i det

svenska samhället, även om den kan ge demokratieffekter via kornpetensar

gumentct.

I detta scenario ligger en utmaning, som fackföreningsrörelsen måste anta.

De lokala fackliga organisationerna måste satsa på att bygga upp egna,

självständiga föreställningar om framtiden och hur de - utifrån sina

jämlikhetssträvande värderingar - vill formulera och driva kompetensut

vecklingsprogram för sitt eget folk. I det arbetet måste de knyta närmare

kontakt med kapitalmarknaden, en omorientering som lämpligen börjar

genom aktieförvärv i det egna [oretaget; det primära syftet med dessa skulle

inte vara att öka löntagarinflytandet i företaget eller att göra löntagarna

rikare genom utdelningar och aktievärdestegring. utan att medverka i

förskjutningen av tidshorisonten för de fackliga strävandena; att en skickligt

genomförd facklig matchning av medlemmarnas kompetensutvecklingsin

tresse småningom kommer att ge avkastning i form av både inflytande och

värdestegring är en annan historia.

Till den del som ett utsträckt fackligt aktionsprogram av denna art drar

över mer resurser till utökning av de anställdas generella kompetens än som

hade blivit fallet i en värld ulan gemensamt, fackligt aktieägande vill jag

hävda att en sådan utveckling gagnar den politiska demokratin - än en gång

via kompetensargumentet. På samma sätt som A och B i företag X har glädje

av att den för dem okände C på grund av sin specifika kompetens förhandlar

hem en bra affär med utlandet, har medborgarna D och E nytta av att

medborgare F gör sina politiska ställningstaganden på grundval av så hög

generell kompetens som möjligt - kunskap om omvärldsbetingelser mm; och

detta gäller oberoende av vilka politiska värderingar F har.

Ur detta samband utvinner vi ett argument för allmän subventionering av

fackligt administrerade aktieförvärv bland de anställda. Genom en sådan

åtgärd skulle medborgarna i detta land kunna markera en positiv inställning

till en omorientering av de anställdas och deras organisationers intresse för

vidareutbildning i företagen i riktning mot mer av generell kompetenshöj

ning. Min tanke är att en sådan subvention med åren skulle kunna medverka



till att utveckla de anställdas egen efterfrågan på vidareutbildning; att sådan

utbildning - när den väl efterfrågas - kan vara subventionsberättigad ur

allmänt produktivitetsmässiga och fördelningsmässiga perspektiv har ju en

medborgarmajoritet redan enats om genom både arbetsmarknadspolitiken

och KOMVUX-reformen. Men den "gamla" arbetsmarknadspolitiken gäll

de oftast kompetensutveckling bland människor på den externa arbetsmark

naden när de var utan arbete - en del av den s.k. arbetslinjen. Det

komplement som här föreslås gäller stimulans av kompetensutvecklingen

också bland människor på interna arbetsmarknader i redan trygg sysselsätt

ning - "efterfrågelinjen"; jag tror att effekten aven viss utbildning kan bli

större då. Till detta kommer alltså den fördjupning av den politiska

demokratin som generella kompetenshöjningar bland människor i arbetsli

vet kan bidra till.

Exakt hur en sadan subventionsreform skall utformas och hur det därmed
s~lIl1manh:ll1gal1lk. fackligt administrerade, pcrsonaluktieägandct kan t.m

kas fungera i praktiken har pg inte helt klart för mig. Den centrala tesen i

denna rappor: är JU egentligen att det behövs mer av långsiktiga k ompctcnsut

j'cckling,lpenpcktiv bland stora grupper på den svenska arbetsmarknaden 

ock sa för den politiska demokratins skull. Jag har sett pcrsonalaktieforvarv
som cn tiinkbar metod att nä dithän -- kanske finns det flera. I avsnitt 5: I har

jag givit nagra synpunkter på en subvcntionsref'orrn.

5.4 Vidare forskning

Föreliggande rapport är naturligtvis först och främst ett försök att ge ett

nagorlunda genomarbetat svar på frågan om något står att vinna i demokrati

och utjämning av välfärden utan åtföljande effektivitetsförluster genom en

ornbemanning av aktieagarrollen. Det är en mycket stor och svår fråga som

inte ens ett helt lag av aldrig så eminenta nationalekonomer och statsvetare

skulle kunna ge ens ett tillnärmelsevis objektivt svar på, än mindre jag själv

som ensam utredare.

Lik väl har jag känt ett behov av att försöka visa att det faktiskt finns vägar,

längs vilka även en nationalekonom kan studera den svårfångade agarfrågan
i den moderna marknadsekonomin med starka intresseorganisationer. Jag

betraktar helheten som mer värd än summan av de enskilda delarna. För att
komma vidare har jag hela tiden tvingats till förenklingar och kvarlämnade

ofullständigheter. Till dessa kan jag - och andra - återvända om den ansats

som bildar helheten befinns vara av intresse för fler än mig själv. Därför kan

denna rapport i andra hand också betraktas som ett slags program för vidare
forskning utan att några löpande preciseringar gjorts av var denna

forskning borde sättas in. Låt mig därför avslutningsvis göra några sådana

prectscrmgar.

l Varför finns företag? I kap l har jag försökt förklara företagets - särskilt

aktiebolagets - uppkomst som ett sammanflöde av ett antal olika intressen
med olika kompetenser, vilkas inbördes relationer i företaget regleras genom

avtal eller kontrakt av olika innehåll. Men vad är det egentligen, djupast sett,
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som händer när (minst) två kompetenser länkas samman till ett företag? Det
föreligger uppenbara stordriftsfördelar eller synergier, men gäller de tillverk 
ningen eller samordningen - eller bådadera? Vem bör leda verksamheten
och varför? Vilka resurser bör ägas resp hyras etc?

Vi kan utan vidare slå fast att den akademiska nationalekonomiska
forskningen i Sverige knappast alls intresserat sig för företaget, dess
uppkomst och organisation. För våra omedelbara behov kan vi kanske lita till
import ur den spirande utländska - särskilt den amerikanska - forskningen på
området - som jag själv fått göra. Men på längre sikt är det helt nödvändigt
att också vi i Sverige utvecklar en egen forskning inom området nationaleko
nomisk företagsteori.

Det är nödvändigt därför att ökade insikter på just detta område utgör
förutsättningen för vidare forskning i flera olika riktningar.

2 Interna arbetsmarknader och kompetensutveckling. En forskningsriktning
gäller frågan vilka krafter som bestämmer hur de kompetenser som
ursprungligen utgjorde företaget förändras och utvecklas, när verksamheten
drivs vidare. Antag t.ex. att efterfrågan på ett företags produkter stiger 
eller sjunker: vilka initiativ i fråga om kompetensutveckling bland de
anställda kan det tänkas utlösa hos företagsledning (och ägare), vilka hos
individuella anställda och vilka hos den lokala fackliga organisationen? Vilka
initiativ borde sådana förändringar ge upphov till? Vi behöver mycket bättre
kunskaper om det vi i rapporten kallat 'kompetensutvecklingsspelet' i
företaget.

Statistiskt säkerställt är att en stigande andel av arbetsbytena i Sverige sker
utan samtidigt byte av arbetsgivare; man talar om de växande interna
arbetsmarknaderna i företagen. Den konventionella snabbförklaringen
brukar peka på den ökade betydelsen av företagsspecifik kompetens. Men
andra förklaringar kan vara väl så viktiga. Arbetsgivaren har ett klart intresse
av att uppamma en intern arbetsmarknad i sitt företag om detta kan stimulera
de anställda till en mer långsiktig "karriärplanering" och till insatser för att
utveckla inte minst sin generella kompetens. Åt det hållet pekar i varje fall
vissa preliminära resultat av den nya, spännande forskning kring kompetens
utveckling och interna arbetsmarknader som med nationalekonomiska
utgångspunkter bedrivs vid arbetslivscentrum i Stockholm. Här öppnar sig
snabbt nya fält för både empirisk och teoretisk forskning kring kornpetensbe
greppet, företagets tillväxt i kompetenstermer och, inte minst, kompetensut
vecklingsspelets finansiella aspekter: vem finansierar utvecklingen av den
företagsspecifika resp den generella kompetensen bland de anställda - och
vem bör finansiera vad - företaget, de anställda själva eller det allmänna?

3 Varför finns fackföreningar? En viktig aktör i kompetensutvecklingsspe
let, både i och utanför företaget, borde rimligen de fackliga organisationerna
vara - med olika strategier på olika nivåer. Mitt intryck från den historiska
genomgången i rapporten är emellertid att utbildnings- och kompetensut
vecklingsfrågorna särskilt på kollektivsidan från början upptagit och ännu
upptar en rätt liten plats i den typiska fackliga föreställningsvärlden. För att



bättre kunna förstå varför det blivit så och om det är bra om det förblir så

måste vi forska fram mycket mer kunskap om varför fackföreningar alls finns

till. Jag syftar då inte primärt på deras roll som en intresseorganisation på
arbetsmarknaden, utan på deras roll i allokeringen av arbetskraft, kompetens
och utbildningsresurser. Nationalekonomernas intresse - eller, rättare,

ointresse·- för de fackliga organisationerna som samordnare i vårt ekonomis
ka system sammanhänger i hög grad med deras allmänna ointresse för de mer
långsiktiga frågorna om institutionella förändringar, dynamisk effektivitet
och ekonomisk tillväxt genom utbildning och kompetensutveckling. Under

senare år har visserligen en del ny nationalekonomisk forskning kommi t fram
ute i världen, inte minst i USA, som belyser dessa aspekter. Men vi behöver
också egen forskning på dessa områden. Kan facken själva tänkas vilja stödja
en sådan "självutforskning"? Jag tror det, därför att jag tror att en sådan

forskning skulle kunna lyfta fram dimensioner av den fackliga verksamheten,
Lex. rättsskyddsarbetet. som sällan blir synliga om man närmar sig fackföre
ningen med den givna inställningen att de endast är ett uttryck för

lönepolitiska monopoliseringssträvanden.
Bättre insikter i de fackliga organisationernas uppkomst och verksamhet

skulle kanske också kunna hjälpa oss att förstå deras val av organisations
princip och lönepolitik och hur dessa står i samband med kompetensutveck
lingsfrågorna. Finns det någon konflikt mellan den solidariska lönepolitiken
och "efterfrågelinjen", dvs en solidarisk facklig satsning på kompetensut

veckling bland de egna?

4 Vad gör aktieägarna när de äger företag? Och vad borde de göra? Frågorna
om kompetens och kompetensutveckling gäller naturligtvis inte bara de
anställda i företaget, utan även dess aktieägare. På litet längre sikt är

kompetenta ägare i företaget den bästa bundsförvanten till de anställda. Mot
den bakgrunden kunde man tycka att det vore naturligt att de fackliga
organisationerna förde livliga diskussioner om "den optimala ägaren".
Några sådana diskussioner har dock ännu icke - på några få sentida undantag
när- avhörts. Vi behöver förstå varför och om det ligger något värdefullt i att

de anställda och deras organisationer på detta sätt medvetet håller sig undan

från kapitalmarknaden.
En sådan diskussion om den optimala ägaren eller ägarstrukturen kunde

lämpligen utgå ifrån en önskelista beträffande både de förekommande och
tillkommande ägarnas kompetens. I vilken utsträckning är de bärare av
specifik och generell kompetens och i vilken utsträckning kompletterar de
olika ägarnas kompetenser varandra? En annan dimension gäller deras
förmåga att agera på basis av sin kompetens.

Den pågående s.k. institutionaliseringen av aktieägandet (särskilt storak
tieagandet) har visserligen drivit fram ett nyvaknat intresse för frågor om

ägarkompetens. Men vi är ännu långt ifrån en vettig begreppsapparat vad
gäller olika dimensioner av ägarkompetensen. Det är faktiskt anmärknings
värt att de aktörer i vårt ekonomiska system, som faktiskt givit clet dess namn

-- kapitalismen - ännu i så ringa utsträckning varit föremål för utforskning.
Vad kan det bero på? Det borde bli den första frågan till ägarforskningen,
som nu sent omsider sakta tycks börja röra på sig även i Sverige.
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5 Företagsdemokrati contra politisk demokrati - forskning kring demokrati
begreppet. Nationalekonomernas besvår med dcmokr.uifrugoru« ar välk.in

da- och pa det hela taget viiIgrundade. N;ir man- i ett ~t1I,)keringsper,pektiv

- betraktar möjligheterna att vidarebefordra enskild» pnS')!1erS prcf'crcnscr

och onskemal till konsivtenta. kollektiva beslut i större grupper pekar teorin
på betydande svangheter. I det läget har n.uion.rlc konornerna i stur

utsträckning valt att inte gå vidare i studiet av kollektiva bcvlutxproblcrn utnn

istället ägna sina krafter ar att undersoka möjligheterna att ut oka omrudc: for

individuellt beslutsfattande pa marknader.
Men verkligheten bjuder också på demokrati problem av annan an. När

gemensamma intressen föreligger - eller synes föreligga mellan stora

grupper av t.ex. löntagare kan det leda till att organisationer växer fram som
blir så stora och inflytelserika i ekonomin att de också får ett av-ev.irt

inflytande i den politiska processen. I förlängningen aven sådan situation

kan man föreställa sig ett läge, där den stora intresseorganisationen blir så

stark att den tar befälet över den politiska processen. Mot ett sådant scenario

håller den etablerade nationalekonomin - återigen på goda grunder upp

bilden av "det pluralistiska samhället" , i vilket ingen aktör ensam Lir

dominera alla andra i det politiska och ekonomiska spelet. Genom en

mångfald av motriktade , varandra balanserande krafter tänks det moderna

samhället upprätthålla en beredskap för förändring och förnyelse med hjälp
aven vitaliserande konkurrens mellan olika organisationer och institutioner.

Jag tror att de allra flesta medborgare ser värdet i en sådan ordning - i denna

allmänna formulering. Men var går gränserna i realiteten'? N:ir är risken

överhängande att en intresseorganisation faktiskt blir "befälsstark"? För att

någon skall kunna bidra till den diskussionen med inlägg som är mer än rena

åsikter krävs mycket mer forskning på temat 'varför intresseorganisationerna

växer'. I kap 4. I har jag presenterat transaktionskostnadsanalysen som en

tänkbar ansats för att få insikt i denna tillväxtprocess, en ansats som vill knvta

intresseorganisationen - i detta fall fackföreningen - till kvardröjande brister

i anställningskontraktet. Det finns säkert alternativa ansatser att pröva.
Ambitionen måste dock vara att söka en förståelse av intresseorganisatio
nens utgångspunkter. Utan en sådan förståelse blir de många åsikterna om

intresseorganisationernas alltför stora makt tämligen tomma: med en sådan

förståelse får demokratiproblemet antagligen en helt annan formulering.
Finns det då ingen möjlighet för en nationalekonom att hitta en annan

infallsvinkel på demokratifrågorna än de som ges av det problemfyllda i

kollektivt beslutsfattande och det hotfulla i starka organisationer? Jag valde

alltså att lägga en positiv specifikation av den politiska demokratin till grund
för min diskussion av ägarfrågan. Med utgångspunkt i andan i 1919 års

rösträttsreform lade jag ut en specifikation som kännetecknades av att

värderingarna hos varje medborgare gick in med samma poängtal i den

politiska processen. Till detta fogade jag ett kompletterande mål. som borde

ha förutsättningar att vinna stöd hos en bred allmänhet. nämligen att dessa

värderingar skulle bidra ytterligare till att befästa den politiska demokratin ju
större sakkunskaper eller "sarnhällskornpetens" de vilade pa hos sa många

medborgare som möjligt.

Den nationalekonomiska dimensionen hos denna specifikation tvcks mig



uppenbar: utgångspunkten var individen (låt vara nu i medborgarrollen och

inte i producent- eller konsurnentrollcn) politiken uppfattades som konkur

rensarena. där förutsättningar för envar borde utjämnas i riktning mot en

situation där ingen medborgare genom egna åtgärder kunde påverka utfallet

av den politiska processen och slutligen fick denna politiska perfektkonkur

rensmodell stöd i en kompletterande informationsmodell. som rekommen

derade en ut jämning- och förbättring - av de individuella medborgarnas

informationsmässiga förutsättningar att delta i den politiska processen.

Den politiska demokratin, specificerad på detta sätt, uppfattas här som

överordnad frågan hur aktieägandet eller organisationer av olika slag bör

vara fördelat resp uppbyggda. Vi härledde argument för reformer riktade

mot stornkticägarc , därför att dc kan störa den politiska demokratin; och vi

härledde argument för personalaktieägande , därför att det kall medverka till

och utveckla kompetens hos den enskilde, som kan stötta den politiska

demokratin.

Men denna ansats, baserad på föreställningen om den politiska demokra

tins primat, kan naturligtvis utnyttjas även för att diskutera andra frågor än

ägarfrågan med dess anknytning till bolagssektorn. Av särskilt intresse är här

två frilgor. som knappast alls behandlats i denna rapport.

Den ena gäller värdet av olika traditionella föreställningar om vad som

utgör s. k. demokratiska lösningar av inflytandefrågorna i olika lokala

organisationer. Utifrån vår valda ansats blir nämligen utgångspunkten för

fördelningen av inflytande över olika beslut i dessa organisationer att den

skall lämna största möjliga bidrag till utjämningen av olika medborgares
inflytande och kompetens i medborgarrollen I Sedan har medborgarna att via

det politiska systemet verka för reformer i t.ex. företagen som vidareutveck

lar eller befäster denna medborgerliga jämlikhet. Det är fråga om att välja

organisationsformer som stimulerar ett lärande, särskilt bland dem som har

små kunskaper. Detta lärande kan gälla såväl sakfrågor som principer for

kollektivt beslutsfattande. En organisation som en fackförening kan alltså

bidra till den politiska demokratin genom att skola människor i demokratiska

beslutsformer.

Det är däremot icke fråga om att till varje pris försöka introducera

beslutsforrner i t.ex. företag, som ger varje medagerande lika stort inflytande
över alla beslut, eller som påminner om dem som används inom politiska

församlingar. Det producerande företaget har andra uppgifter att lösa än den

"avvägningsproducerandc" politiska eller fackliga organisationen. En annan

sak är det naturligtvis om en majoritet av "utjämnade" medborgare röstar

för reformer i inflytandefördelningen i företaget som drar i riktning mot en

"riksdagsmodcll"; då skall vi ha det så.

Det för oss över till ett andra område. som jag ägnat liten uppmärksamhet i

denna rapport, men som forskningen borde intressera sig mer för. Jag tänker

närmast på de kostnader som är förbundna med demokratiseringssträvanden

utifrån vår valda ansats. Vem skall ta på sig arbetet med att ta initiativet till

att åstadkomma en inflytandefördelning i företaget som kan medverka till en

utveckling av den politiska demokratin') Det handlar om att stödja t.ex.

utbildningsinsatser för korttidsutbildad. äldre arbetskraft etc. Och vem skall

stå för utbildningskostnaderna - staten. individen själv eller företaget (eller
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alla tre)') På ett generellt plan handlar detta naturligtvis om att alla de

resurser som används till fortbildning och diskussion ("samordning") är

potentiella produktionsresurser.

Här löper en eventuell forskning kring just demokratiseringens kostnader
samman med den forskning som kan motiveras utifrån det allmänna intresset

av utbildningspolitik för långsiktig inkomstutjämning och tillväxt. Men då är

vi tillbaka i det som skrivits under rubrik 2) ovan.

6 Storaktieägarna och den politiska demokratin. Utifrån den individualistis

ka demokratiansats jag arbetat med i denna rapport har det alltså inte varit
möjligt att prestera någon övertygande bevisning för att det förekommit

någon maktutövning från olika fysiska storaktieägares sida som sårat den

politiska demokratin. Men jag har samtidigt understrukit att vi har liten

organiserad kunskap om dessa ting och själv har jag inte kunnat förd jupa mig

helt i denna delaspekt.
Så politiskt laddad som frågan om aktieägarkoncentrationen är vore det

synnerligen värdefullt om frågan om storaktieägarna och den politiska

demokratin i Sverige kunde göras till föremål för vidare forskning. Oavsett

vilket resultat en sådan kartläggning skulle leda till, skulle redan existensen

av ett ordnat sådant material bidra till att avväpna många spekulativa

ansatser i ämnet och snabbt föra debatten framåt. Jag föreställer mig att en
historiker har den naturliga kompetensen för ett forskningsuppdrag som

detta.
En förutsebar invändning mot min ansats i studiet av storaktieägandet och

den politiska demokratin är att den är alltför individualistisk. Man kommer
kanske att säga att en viktig anledning till de ringa manifestationerna av

politiskt inflytande bland enskilda storaktieägare är att de utövar sin politiska

makt kollektivt och på osynliga vägar, genom organisationer och företag.

Nu har jag valt min analytiska rakkniv i form aven VISS specifikation av den

politiska demokratin och varit tvungen att begränsa mig till den. Men jag

skulle samtidigt välkomna en forskning som kompletterade min studie med
en med ett mer kollektivistiskt perspektiv: de väldiga resurser som mobilise
racks av både stora och små aktieägare i kampen mot LO:s löntagarfonds
förslag bär syn för talet om gemensamma intressen också på aktieagarsidan.

En sådan studie borde väl för symmetriens skull också ta upp det kollektivt
organiserade löntagarintresset. En statsvetare skulle kanske vara bäst ägnad
åt den sortens mer korporativt orienterade studier av ägandekoncentratio

neri, de organiserade intressena och den politiska demokratin.
En annan trolig invändning mot den valda ansatsen gäller avgränsningen

av aktieägandets demokratiproblem till att gälla enbart fysiska personers och
inte juridiska personers - t.ex. storföretagens - aktieägande. Vart tar stora

aktieägare och aktörer i svensk ekonomi och politik som Volvo, ASEA,
Skanska och försäkringsbolagen vägen') Jag resonerar på samma sätt

beträffande dessa: de passar helt enkelt inte in i min enkla demokratimodell.
och jag har svårt att se någon alternativ dernokratirnodell som utan avsevärda
komplikationer skulle kunna inkorporera dessa aktörer i studiet av ägarfrå

gan. Men jag skulle med största intresse ta del av resultaten hos den forskare

--vilken vetenskaplig hemvist han eller hon än hade - som vågade ta språnget.



'7 Personalaktieägande och attityder. Alla människor i vårt land uppträder på

konsumtionsvarurnarknaden och hälften av dem på arbetsmarknaden.
Miljontals människor uppträder också på kapitalmarknaden såsom fastig

hetsägare eller kontokortsinnehavare; betydligt färre är de som finns på
aktiekapitalmarknaden, väldigt mycket färre än de som äger aktier i de
företag, där de är anställda och skall vi räkna enbart dem som blivit
personalaktieägare på eget initiativ så är de bara några tusen personer. Är
detta en vettig fördelning av marknader på människor?

.lag tror inte del. I denna rapport har jag argumenterat för att också ett
aldrig så litet personalaktieinnehav på lång sikt skulle kunna tänkas utveckla
den anställdes attityder till framtiden, omvärlden och egen - och andras! 

kompetensutveckling. Jag föreställer mig detta som en långsam process, som
kanske kommer att ta årtionden innan den avsätter tydliga resultat i
attitydförändringar på ovan antydda områden.

Det är ofrånkomligt att en nyorientering som denna skulle påverka de
anställdas attityder också till facket, företagsledningen och aktieägarna. Men

det är verkligen inte lätt att förutse på vilket sätt. Det är Lex. ingalunda
säkert att en aktieägande anställd utvecklar någon mer förstående attityd
gentemot de professionella aktieägarna och deras intressen än en anställd
man personalaktier. Den förstnämnde kan ju också utveckla en kritisk

attityd om han får klart för sig att aktieägarna många gånger är passiva och
initiativlösa.

Inte heller är det givet att en aktieägande anställd utvecklar en mer kritisk
attityd gentemot facket än sin icke-aktieägande kollega. Det beror ju bl.a. på
i vilken utsträckning den fackliga organisationen utvecklar och förändrar sin

verksamhet utifrån den nya situationen.
Men väl så intressanta som denna sorts attitydförändringar är de som gäller

attityderna till vidareutbildning och kompetensutveckling. Redan idag skulle
det kanske vara möjligt att företa forskning kring inträffade attitydföränd
ringar i de företag som introducerat personalaktieägande - en uppgift för en
sociolog. Men riktigt intressanta blir resultaten först sedan vi fått fackligt
administrerade personalaktiefonder och fått dem i sådan omfattning att

också den statistiska kvaliteten på slutsatserna kan bli acceptabel.

fl Ägarkompetens och kompetensägare. Ett viktigt utflöde av den debatt och
forskning kring ägarrollen som kom igång i Sverige mot slutet av 1970-talet
har varit att företagens ägare i vårt ekonomiska system har blivit mycket mer
synliga än tidigare och i någon mån avmystifierade. Jag har tidigare beskrivit
denna utveckling och skall därför inte säga mycket här. Men jag vill
understryka betydelsen för de anställda och deras organisationer av vad som
hänt och händer på detta område. Fram växer nu nya bilder av ägare med
olika ägarkompetens, som alla är "motståndare" till facket i den enkla
meningen att de är emot stora löneökningar. Men de är samtidigt "partners"
till de anställda i väldigt olika omfattning, beroende på vilken ägarkompetens

ck tillskrivs. Jämfört med 50- och 60-talens mer svartvita kapitalism är redan
detta en scenväxling som ställer facket inför nya problem·- och möjligheter.

Det är inte lätt att säga om självförtroendet vuxit bland de anställda och
deras organisationer som ett resultat av denna bitvis ganska avslöjande
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genomlysning av ägarkompetensen. Men en företeelse som borde kunna
medverka till en sådan utveckling är den växande medvetenheten bland
många anställda om deras egen roll som kompetensägare - med hela
arbetsmarknaden som potentiell "inkornstarcna". An så länge har dock
denna utveckling mer kännetecknat tjänstemannasidan än kollektivsidan
bland de anställda. Men kompetenskapitalismen har kommit för att stanna.
Nu är det dags att börja agera även bland LO-medlemmarna- med ökat
självförtroende för ökad kompetens och större jämlikhet.

5.5 Epilog-om skrivbords betydelse.

I början av 1980-talet hjälpte jag under några år till i arbetet på en
studierapport som LO-distriktet i Gävle-Dala hade tagit initiativet till,
Rapporten gällde skrotets roll som insatsvara i svensk stålindustri: skulle det
inhemska skrotet räcka till om stålkonjunkturerna vände uppåt och vad fanns

det för alternativa råvaror (järnsvamp t.ex.)? Arbetet utfördes aven grupp
förtroendevalda från bl.a. gruv- och metallklubbar i Dalarna och Gästrik
land.

Vid flera tillfällen gjordes företagsbesök och togs kontakter med inköps
chefer på råvarusidan. Det slog mig då, när jag sände ut redigerat material till
studiegruppens medlemmar och till olika företagspersoner. att dc senare
alltid hade lämnat något visitkort med företagets adress på medan jag alltid
sände posten till gruppmedlemmarna under deras hemadress. Jag vet inte
säkert om denna iakttagelse betyder något, men jag känner på mig att den
gör det: nu gäller det att skaffa skrivbord på jobbet - särskilt för de
kollektivanställda.
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Antal företag fördelade på näring och storleksklass. Sverige (1980-12-31).

.__._~
Näring Storleksklass - sysselsatta Totalt

20-491"
,--~------

Uppg 0,0 0.1-1 2-4 5-9 10-19
I

50-99 100-199 200-499 500-

sakn
I I

Jordbr Skogsbr 7841 104241 33517 4856 916 304 139 41 24 ~~304
2 Gruvor Mineralbr 61 297 115 121 91 35 28 6 :; 2 l 762
3 Tillv industri 5272 Il 891 6309 6400 4331 2880 2352 965 530 337 27~ I 41 542
4 El" gas-o vattenv 22 100 144 40 48 45 63 20 15 8 509
:; Byggn industri 6071 20376 12638 5657 3 124 1669 l 017 209 90 39 23 50913
6 Yaruh hotelIr 16539 24915 19265 18227 8671 4061 1950 586 224 i40 75 94653
7 Samf post tcl 2746 9782 8 151 4224 l 964 983 582 156 67 30 32 28717
S Banker förs inst 2757 9663 17 557 6284 2566 i 144 658 240 107 100 S4 41 130
9 Offent1 förv m rn 4 112 13843 19237 10 254 3964 l 744 952 267 139 152 312 54976

Rest O O O O O O () O () O
78~ I

O
Totalt 44821 195 108 116933 56063 25675 12 S65 7741 2490 l 201 823 464506

Källa: SCB (Örebro), 1982. Specialbeställd tabell.
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Näringsgrenskoder , svensk
näringsgrensindelning , SNI

1 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
1110 Jordbruk, trädgårdsodling

1120 Tjänster inom jordbruk

1130 J akt, viltvård

1210 Skogsvård. kolning

1220 Skogsavverkning. flottning

1301 Havs- och kustfiske

1302 Övrigt fiske, fiskevård

2 Brytning av mineraliska produkter
2100 Kolbrytning

2200 Råpetroleurn- och naturgasutvinning

2301 Järnmalmsbrytning

2302 Brytning av ickejärnmalm

2901 Stenbrytning, sandtäkt

2902 Brytning av kemiska råvaror

2903 Saltutvinning

2909 Övrig brytning och utvinning

3 Tillverkning
3111 Slakt. köttvarutillverkning
3112 Mejerivarutillverkning

3113 F TUkt - och grönsakskonservering

3114 Fiskberedning. fiskkonservering

3115 Olje- och fettillverkning

3116 Tillverkning av kvarnprodukter

3117 Bagerivarutillverkning

311 H Sockertillverkning

3119 Choklad- och konfekttillverkning

3121 Övrig livsmedelstillverkning

3122 Tillverkning av beredda fodermedel

3131 Spritdryckstillverkning

3132 Vintillverkning

3133 Maltdryckstillverkning

3134 Mineralvatten- och läskedrvckstillverkning

3140 Tobaksvarutillverkning

3211 Garn- och vävnadstillverkning. textilberedning

3212 Textilsömnad. utom beklädnadstillverkning
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C,213 Trikåvarutillverkning

3214 Tillverkning av mattor

3215 Tågvirke- och bindgarnstillverkning

3219 Övrig textilvarutillverkning

3220 Tillverkning av kläder

3231 Lädertillverkning

3232 Pälsberedning

3233 Tillverkning av reseeffekter, handväskor o dyl

:\240 Skotillverkning

3311 Trämaterial- coh byggnadssnickeritillverkning

3312 Träförpackningstillverkning

3319 Övrig trävarutillverkning

3320 Tillverkning av möbelvaror

3411 Massa- och papperstillverkning

2312 Tillverkning av pappers- och pappvaror

3419 Övrig tillverkning av pappers- och pappvaror

3420 Grafisk produktion, förlagsverksamhet

3511 Tillverkning av kemikalier och industrigaser

3512 Tillverkning av gödselmedel, ogräsbekämpningsmedel

3513 Konstfiber- och plasttillverkning

3521 Färgtillverkning

3522 Läkemedelstillverkning

3523 Tvättmedels- och toalettmedelstillverkning

3529 Övrig tillverkning av kemiska produkter

3530 Petroleumraffinering

3540 Tillverkning av smörjmedel. asfalt- och kolprodukter

3551 Däck- och slangtillverkning. gummireparation

3559 Övrig gummivarutillverkning

3560 Plastvarutillverkning

3610 Porslins- och lergodstillverkning

3620 Glas- och glasvarutillverkning

3691 Tegelvarutillverkning

3692 Cement- och kalktillverkning

3699 Övrig rnineralvarutillverkning
3710 Järn-. stål- och ferrolegeringsframställning

3720 Framställning av ickejärnmetaller

3/\11 Tillverkning av verktyg, redskap

3/\12 Metallmöbeltillverkning

3/\13 Tillverkning av metallkonstruktioner

3/\19 Övrig metallvarutillverkning

3821 Tillverkning av stationära turbiner och motorer

3822 Tillverkning av jordbruksmaskiner

3824 Tillverkning av övriga varubearbetningsmaskiner, byggnadsma-

skiner

3ti25 Tillverkning av datamaskiner (datorer) kontorsmaskiner

3829 Övrig maskinullverkning. maskinreparationer

3831 Tillverkning av elmotorer, generatorer samt elapparatur för ma
skiner

3832 Tillverkning av teleprodukter
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3833 Tillverkning av elektriska hushållsapparater
3839 Övrig tillverkning av elektriska produkter, elreparation
3841 Byggnader och reparation av fartyg, båtar
3842 Tillverkning och reparation av rälsfordon
3843 Bil- och bilmotortillverkning
3844 Cykel- och motorcykeltillverkning
3845 Tillverkning och reparation av flygplan
3849 Övrig transportmedelstillverkning
3851 Instrumenttillverkning
3852 Foto- och optikvarutillverkning
3853 Urtillverkning
3901 Guld- och silvervarutillverkning
3902 Musikinstrumenttillverkning
3903 Tillverkning av sportartiklar
3909 Övrig tillverkning

4 El, gas, värme- och vattenförsörjning
4101 Elförsörjning
4102 Gasförsörjning
4103 Vattenförsörjning

5 Byggnadsverksamhet
5011 Schaktning och andra grundarbeten
5012 Byggande av hus och anläggningar
5020 Byggnadsverk

6 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet
6111 Partihandel med råvaror, halvfabrikat, driftförnödenheter
6112 Partihandel med maskiner, verktyg, apparater
6121 Partihandel med livsmedel, dryckesvaror, tobak
6122 Textil-, beklädnads- och lädervarupartihandel
6123 Hemutrustningspartihandel
6129 Övrig konsumtionsvaruinriktad partihandel
6131 Transportmedelspartihandel
6132 Bränsle- och drivmedelspartihandel
6141 Yaruförmedling av produktionsvaror
6142 Yaruförmedling av konsumtionsvaror
6143 Yaruförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel
6211 Yaruhushandel med dagligvaror
6212 Yaruhushandel med sällanköpsvaror
6219 Övrig varuhushandel
6221 Livsmedelsdetaljhandel
6222 Färg och parfymdetaljhandel
6223 Tobaks- och bokhandel
6224 Blomsterhandel
6231 Beklädnadsdetaljhandel
6232 Hemutrustningsdetaljhandel
6233 Ur-, guldsmeds- och fritidsvarudetaljhandel
6239 Övrig sällanköpsvaruhandel
6241 Bildetaljhandel



6242 Drivmedelsdetaljhandel

6,251 Apoteksvaruhandel

6252 SystemvaruhandeJ

6310 Restaurang- och hotellverksamhet
6320 Hotell-, pensionats- och carnpingverksamhet

7 Samfärdsel, post- och telekommunikationer

7111 Järnvägstransport
7112 Buss- och spårvägstransport

7113 Personbilstransport
7114 Lastbils- och annan vägtransport

n 15 Transport irörsystem
7116 Stödtjänster inom landtransport

7121 Utrikes- och kustsjöfart

7122 Sjötransporter på inre vattenvägar
7123 Stödtjänster inom sjötransport

7131 Luftfart
7132 Flygplanstjänster , andra stödtjänster inom transport
7191 Transportförmedling. övriga tjänster inom transport

'7192 Lagrings- och magasinverksamhet

7200 Post- och telekommunikationer

8 Bank- och [orsåkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uppdrags-
verksamhet

8101 Bankverksamhet

8102 Annan kredit- och finansieringsverksamhet

8103 Andra finansiella tjänster
8200 Försäkringsverksamhet

S3 lO Fastighetsförvaltning och förmedling, uppdragsverksamhet

8321 Juridisk uppdragsverksamhet

8322 Kameral uppdragsverksamhet

8323 Drivande av datacentral

8324 Teknisk uppdragsverksamhet

8325 Annons-, reklam- och marknadsundersökningsverksamhet
8329 Övrig uppdragsverksamhet

8330 Maskinuthyrning (leasing o d)

9 Offentlig förvaltning och andra tjänster

9100 Offentlig förvaltning, försvars-. polis- och brandskyddsverksamhet

9200 Renings-. renhållnings- och rengöringsverksamheter

9310 Hälso- och sjukvård
9332 Veterinärverksamhet

9340 Socialvård

9350 Intresseorganisationer

9391 Religiösa organisationer

9399 Övriga ideella och kulturella organisationer

9411 Filminspelning

9412 Filmdistribution och -visning
9413 Programverksamhet vid radio och TV
9414 Teater-. konsert- och skivförlagsverksarnhet

375
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9415 Fristående konstnärs- och artistverksamhet
9420 Biblioteks- och museiverksamhet
9490 Annan rekreations- och nöjesverksamhet
9511 Reparation av skor, andra lädervaror
9512 Reparation av elektriska hushållsvaror
9513 Reparation av motorfordon
9514 Reparation av ur, optik- och guldsmedsvaror
9519 Reparation av andra fordon och hushållsvaror
9520 Tvätteriverksamhet
9530 Hushållsarbete
9591 Hår- och skönhetsvård
9592 Fotograferingsverksamhet, fotoservice, kopiering och framkallning
9599 Övrig personlig serviceverksamhet
9600 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambas

sader o d

Källa: SCB, 1982, Koncernregistret.
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Bilaga 3

Till tabell 3

Börsnoterade, privatägda aktiebolag, koncernrnoderbolag, 1980-12-31.

Nr i tab. Bolag Närings- Storleksklass Antal dotter- Antal årsan-
huvud- bolag i kon- ställda i kon-
grupp cernen cernen

1 AEG (Telefunken El AB) 8322 I (59 årsanställda) 67 3970
2 AGA (AB) 3851 IV (2285) 70 3000
3 Ah/sel! (AB) 6111 IV (1 820) 24 2294
4 Alfa-Laval (AB) 3829 IV (4 837) 52 7402
5 Alcro (Alfort och Cronholm AB) 6111 IV (779) 24 970

6 Almedahl (-Dalsjöfors AB) 83221 O (. ·t 33 1 908
7 Aritmos (AB) 83221 O (.. )4 6 523
8 Arm. Betong (Vägförbättr. AB) 5012 IV (9 165) 70 12406
9 ASEA (AB) 3831 IV (17 342) 74 30390

10 ASTRA (AB) 3522 IV (698) 22 3331

11 Atlas Copco (AB) 8322 III (359) 34 5872
12 BAHCO (AB) 8322 O (17) 23 3026
13 Barkman (o Co. AB) 6141 O (7) 12 124
14 Beckers- (AB Wilh.) 2521 IV (1 221) 24 I 604
15 Beijerinvest (AB) 8102 O (1) 230 10 297

16 Bergman o Beving (AB) 6112 II (161) 11 452
17 Billerud (Uddeholm AB) 3411 IV (6827) 14 7022
18 Bofors (AB) 3829 IV (7 (84) 27 12031
19 Boliden (AB) 3720 I (79) 34 9341
20 B o B Finans (AB).J 8102 O (6) 13 88

21 Borås Invest (AB) 8103 O (.. )4 5 1 042
22 Broströms (Rederi AB) 7121 IV (2 140) 23 2480
23 Bröderna Edstrand (AB) 6111 III (238) 7 738
24 Bulten-Kanthal (AB) 3819 IV (3 713) 11 3859
25 Cardo (AB) 83221 O (. f 12 3342

26 Custos (AB) 8322 O (6) 43 833
27 Dagens Nyheter (AB) 3420 IV (4 289) 21 4968
28 Diligentia (AB) 8310 O (39) 10 71
29 Eldon (AB) 3839 IV (872) 8 I 251
30 Electrolux (AB) 3833 IV (8010) 159 40874

31 ESAB (AB) 3819 IV (I 763) 18 2086
32 Esselte (AB) 8322 I (58) 112 6874
33 Export-Invest (AB) 83221 O (.. )4 I 7
34 Fabege (AB)5 8310 O (13) 10 16
35 Fagerhult (Industri AB) 83221 O (.. )4 4 602

36 Fagersta (AB) 3710 IV (3 642) 15 4276
37 Faluhus (AB) 3311 II (114) I 114
38 (Fastighetsab) Tornet 8310 O (2) 5 64
39 Ford (Motor Comp. AB) 6131 III (348) 7 555
40 Forsen (Betong AB) 83221 O (.. )4 11 100
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--_.-.~-_._------~ ..,._.~._-

Nr i tah. Bolag Närings- Storleksklass Antal dotter- Antal årsan-
huvud- bolag i \:(1[1- stiillda i kon-
grupp cerncn ccrncn

------_.-----~..~_.._-

41 ForIia (AB) 3522 IV (2 13Il 25 ..' J60
42 Företagsfinans (AB) 81m () ( .. )4 U 6
43 (Forsåkr. AB) Atlantica 8200 I (52) 1 56
44 (Försäkr. AB) Sk andia 8200 IV (4 110) 6 .j l j()

45 (Förvaltn. AB) Holmia" 8310 O (.. ) C)
46 (Förvaltn. AB) Providentia 8322 1 O C )4 Il ( .)

47 (Förvaltn. AB) Ratos 8310 O ( )4 36 ..' 161
48 Garphyuan (Bruk A B) 3819 IV (583) l 'i83
49 Gorthon Invest (AB) 8322\ O (. .)" ., 496
50 Grafoprint (AB) 8322 O (2) 9 I 496

51 Gunnebo (Bruks AB) 3819 IV (l 300) 9 l 637
52 Gåtabunken 8101 IV (2 121) ') 2 277
53 H&Af (Hennes (I. Mauritz AB) 6231 IV (1877) 8 ..' ..'40
54 Hevea (ABf 8322 O (. ) ( .)
5'i Hexagon (AB) 8103 O (lO) 39 ..' 'i19

56 Holmens (Bruk AB) 3411 IV (3758) 9 3 7'i8
57 Hufvudstaden: (Fastighets AB) 8310 I (78) 17 136
58 Höganäs (AB) 3691 IV (l 946) 16 3050
59 lggesunds Bruk (AB) 3411 IV (3573) 13 'i 427
60 Incentive (AB) 8329 O (20) 69 l j()

61 Independent (Leasing AB) 8330 I (72) 8 72
62 (Industriab) Euroc 8322 O (lO) 99 6Un
63 Industrivärden (AB) 8329 O (5) 78 (,O.'i4

64 (Investment AB) Asken 8324 O (2) 69 -' 173
65 (Investrnent AB) Carnegie 8329 O (3) 10 3'i

66 (Investrncnt AB) Eken 9399 O (3) 9 328
67 (Investment AB) Kinnevik 8310 O (3) .'9 l 942
68 (Invcstrncnt AB) Promotion 8102 O (I) 62 4678
69 (Investrnent AB) Skrinet 8310 () (5) 9 330
70 (Investment AB) Wigral 8310 O (5) 3 33R

71 (Investment AB) Öresund 8101 O (2) ..' 2
72 Investor (AB) 8102 () (2) 31 619
73 lRO (AB) 3824 III (312) 4 'i26
74 (J S) Saba (AB) 6210 IV (18 258) 238 2424'i
75 Jacobsson o Widmark 8324 IV ('i17) 9 517

------
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---------,-~---_.~----~ ------
i tab. Bola[! Närings- Storleksklass Antal dotter- Antal årsan-

huvud- bolag i kon- ställda i kon-
grupp cernen cernen

~._._._-,_._.•._-------~~_.

76 Jiinnlonds Folkbank 8]01 I (84) 84
77 Kan,lkn' (AB) 8322 O (. .) ( ~ )
78 Kerna Nobel (AB) 3513 IV (2 128) 67 5324
79 Kockums (Jernverks AB) 3819 IV (873) 2 873
80 Korsnas-Marmu (AB) 3411 IV (3837) 15 3853

81 Marabou (AB) 3119 IV (1 929) 11 2610
P MEA (AB) 6231 II (121) 1 121l~

83 Mo o. DO(I11.\'JIj AB) 3411 IV (6 170) 24 6455
84 Monark (AB)I j 8322 () (. .) 22 186
85 Munks/ö (AB) 3411 IV (2244) 14 2495

8!, 'vifc-Jungncr (ABi 3839 IV (667) 5 667
87 Nvmolla (AB) 3411 IV (640) 640
S8 Opus (AB)I 4 8322 O (. .) 4 108
S9 Papyrus (AB) 3411 IV (752) 12 2486
9(J Perstorp (AB) 3513 IV (2383) 20 2617

91 Pilen (Fastighets AB) 8310 O (6) 6
92 PLM (AB) 3819 lV (2524) 40 4362
93 Prospeeror (AB) 1 4 8322 O (. .) 16 772
94 Rang Invest (AB)'; 8102 () ( .) 7 139
95 Rederi AB Gotland 7121 IV (523) 3 525

90 (Svenska) Rotor (Maskiner AB) 9320 I (87) 2 87
97 SAAB t-Scania AB) 3843 IV (23 832) 157 32026
98 Saleninvest (AB) 7/21 IV (I 514) 41 1 894
99 Sandblom o Stohne (AB) III

(213
6112 ) 3 329

}(j(J Sandvik (AB) 3710 IV (Il 368) 24 13846

!OJ Scanspcd (AB) 8329 O (9) 47 2274
i02 SILA (AB)I 4') 8322 O (. ) (. .)
i03 Skandinaviska EiI'Ctk (AB) 4101 II ( 173) 10 801
/04 Sk andinaviska Enskilda Banken 8101 IV (7 117) 39 75SS
IOS Skaraborgsbankcn 8101 III (425) 3 44S

106 SKF (AB) 3829 IV (8376) 27 10 848
lO7 Sk åne-Gripcn (AB) 8103 O (17) 24 150
!O8 Sk ånska Banken 8101 IV (734) 4 738
/09 Skånska Cementginten lA B) 5012 IV (16584) 164 19654
110 (Wilh.) Senesson (AB) 6112 O (37) 49 1927

tll Sporrouo A B 3909 II ( 192) 7 211
112 Stockholms Badhus (A B"SllIrcbadct! 9520 11 (107) l 107
/13 IStock holms Rederi A B) Svea 7121 1Il (391) 27 533
114 Stockholms Ängslup-, (AB) 8310 () (I) 3 I
115 Stora (Kopparbergs Bergslags A l3J 3411 IV (6307) 50 9093

/16 Sundsvallsban k en 810l IV (691) 1 691
/17 (Sv. CellIIIosa AB) SCA 3411 IV (6441) 56 11 250
IlS Sv. Fl.ik tfahrikcn (AB) 3829 IV (l 279) 15 4671
1/9 Sv. Handelsbanken III SI01 IV (5 406) 19 5 H39
120 Swedish Match (AB) 8322 I (67) 63 90H2
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Nr i tab. Bolag

121 Svdkraft (A B) lIJ

122 Säfveåns (AB)
123 (Telefon AB) Uv! Ericsson
124 Transatlantic (Rederi AB)2
125 Trelleborg (AB)

126 Tretom (AB)
127 Uddeholms (AB)
128 Uplandsbanken
129 Uppsala Ekeby
130 Wennlandsbanken"

131 Volvo (AB)
132 Akermans (Verkstad AB)
133 Östgötabanken

Närings- Storleksklass Antal dotter- Antal årsan-
huvud- bolag i kon- ställda i kon-
grupp cernen cernen

4101 IV (2818) 24 3 112
8102 O (6) 37 l 467
3832 IV (18 753) 49 26634
7121 IV (899) 14 899
3559 IV (2796) 21 3884

3559 III (436) 7 565
3710 IV (3319) 22 7762
8101 IV (683) l 6S3
8103 O (42) 31 l 945
8101 IV (500) 500

3843 IV (16997) 89 43675
3824 IV (919) 6 l 116
8101 III (497) 5 511

Källa: SCB, 1982, KCR.
l KCR saknar uppgift om näringshuvudgrupp. Vi har därför själva bestämt denna för ett antal koncernmoder
bolag. som har karaktären av finansiella intermediära (8322).
2 Detta koncernmoderbolag är ägt till mer än hälften av ctt annat koncernmoderbolag.
3 Företagets egentliga namn är Bonnier och Bonnier Independent Finans AB.
4 Uppgift saknas i KCR om antalet anställda i koncernmoderbolaget. När detta ägnar sig främst åt finansiell
eller förvaltande verksamhet har det tilldelats storleksklass O, dvs färre än 50 årsanställda.
s Företagets egentliga namn är Fastighetsaktiebolaget Birger Gustavsson.
6 Bolaget har inget dotterbolag, bildar följaktligen ingen koncern och registreras ej i KCR:
7 Hevca och några andra börsnoterade aktiebolag registreras ej i KCR. men har tilldelats näringshuvudgrupp
8322 och storleksklass O (.. ).
s Företagets egentliga namn är Göta Kanals Intressenter AB. Se också punkt 7.
9 Företagets egentliga namn är Svensk Interkontinental Lufttrafik AB.
10 För S;ensk,7 Handelsbanken börsnoterades vid årsskiftet 1980/81 även s k indexaktier. vilka dock inte redo

visas här.
Il Sydkraft är huvudsakligen kommunalt ägt, enligt KCR. men har även enskilda ägare (t ex Boliden AB
17%).
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Bilaga 4 A

Till tabell 5 A

Privatägda, icke börsnoterade koncernmoderbolag

1\r i tab. Bolag Närings- Storleksklass Antal dotter- Antal års-
huvud- (ant årsanst) bolag i anställda i
grupp koncernen koncernen

10 Aftonbladet 3420 IV (1229) 4 1262
24 Andersson Industrier AB, Paul 5012 IV (1397) 19 1659
45 Argus Städning AB 9200 IV (956) l 956
63 Beijer Byggmaterial 6I11 IV (1606) 11 1606
71 Berns Restauranger AB 6310 IV (554) 13 554

87 Bilspedition AB 7191 IV (1793) 52 3233
95 Blackstone Sweden AB 3843 IV (512) 6 751

147 Byggnadsfirman Anders Dios AB 5012 IV (4365) 33 4988
171 Cloetta AB 3I19 IV (793) 10 991
193 DUXMöbelAB 3320 IV (505) 13 623

209 Elektro-montage i Sandviken AB 5020 IV (690) 10 701
214 ElIos AB 6231 IV (552) 1 552
247 Findus AB 3113 IV (1953) 3 2007
257 Forsheda Gummifabrik AB 3559 IV (554) 4 731
263 Fosselius Alpen AB 6I11 IV (769) 4 842

266 Fundo Aluminium AB 3720 IV (734) I 734
285 Graningeverkens A B 4101 IV (662) 7 919
290 Gulin AB, Sven 6231 IV (602) 7 602
291 Gullringshus AB 3311 IV (529) l 621
296 Gusums Bruk AB 3720 IV (677) 4 677

350 Icopal AB 3540 IV (646) 2 792
351 IKEA Svenska AB 6123 IV (1146) 1 2339
421 Kodak AB 9592 IV (846) 3 846
424 Kone Hissar AB 5020 IV (793) 4 973
448 LEG AB 3522 IV (753) 7 769

449 Lesjöfors AB 3819 IV (788) 12 848
465 Ljungdahl AB. Sture 3419 IV (676) 3 805
485 Malmros Rederi AB 7121 IV (528) 7 528
495 Masonite AB 3411 IV (680) 6 721
504 Metrobutikerna AB 6221 IV (1287) 2 1287

545 Nordsjö AB 3521 IV (661) 10 831
561 Nynäs Petroleum AB 6132 IV (1160) 20 1505
611 Rederi AB Göteborg- Fredrikshavn

Linjen 7121 IV (740) I 740
612 Rederi AB Nordstjernan 7121 IV (1777) 190 18487
649 SAS 7131 IV (4820) 21 7258

660 SIABAB 5012 IV (4492) 26 4654
662 Siemens Elema AB 3832 IV (1892) 4 3140
691 Stiga AB 3829 IV (630) 4 655
700 Storebro Bruks AB 3823 IV (508) 1 508
714 Svalöf AB Il20 IV (577) 5 577
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Nr i tah. Bolag Närings- Storlcksktass Antal dotter- Antal ars-
huvud- (anl årsanst) bolag I anställda i
grupp koncernen koncernen

._---~_.~-------_._-,----

719 Svedala Arbrå AB 3824 IV (993) R l4Y2
725 Svenska BP AB 6132 IV (715) 17 1394
737 Svenska Shell AB 6132 IV (775) 2J 1314
740 Svenska Unilever Förvällnings AB 3523 IV (725) 40 2249
748 Svdsvenska Dagbladet A B 3420 IV (1092) 6 ! 178
749 Sydved AB 1220 IV (735) 3 747
754 Tandkikartjanst AB 9331 IV (3641) 2 3660
761 Texaco Oil AB 6132 IV (522) l 522

793 Unifes Kemi AB 3513 IV (7lR) I 718
800 VBBAB 8324 IV (1111) 20 ]691
805 V1AK AB 8324 IV (785) 3 788
806 Vingåkers Konfektions A B 3220 IV (540) , 596
840 Wilson Gruppen AB 7191 IV (715) 33 987
842 Wretrnan Reslauranter AB, Tore 6310 IV (616) h hl6

----------_.~._.__. -- .'-_.__._--_._-~--_.-._-

Källa: SCB, 1982, KCR.



Bilaga 4 B

Till tabell 5a och bilaga 4A

Agarförbållandena i vissa icke-börsnoterade koncernmoderbolag vid årsskiftet
1980/81.

383

Nr i tab Bolag Ägande

71
95

IC)3
2]4
247
263

266
290
291
350

·m
424
~4~

4c,9

504
545
561
612
6c,9

662
691

700
714
719
725
]:,,7
7e·9
761
793
S04
Se.2

Aftonbladet
Argus Städnings AB
Bcijer Byggmaterial

Berns Restauranger AB
Blacksrene Sweden AB
Dux Möbel AB
ElIos AB
Findus AB
Fossclius Alpen AB

Furido Aluminium AB
Gulin AB. Sven
Gullringshus AB
Icopal AB
Kodak AB
Kone Hissar AB
Leo AB
Lcsjöfors AB
Metrobutikerna AB
Nordsjö AB
Nvnas Petroleum
Rederi AB Nordstjernan
SAS

Siemens Elema AB
Stiga AB

Storcbro Bruks AB
Svalöf AB
Svedala Arbrå AB
Svenska BP AB
Svenska Shell AB
Sydved AB
Texaco AB
LJnifos Kemi AB
Wilson Gruppen AB
Wretman Restauranter
AB. Tore

LO - 100%
Rcckitt-Colernan ~ 100%
KF - 45%, Statsföretag - 45% samt Beijer
invest - 10%
Fam Edfelt - 100%
Blacksrene - 70%, Volvo - 30(;~

Fam Ljung - ]()O%
Fam Blomqvist - 100%
Nestle - 100%
Ratos (via danskt dotterbolag) - 75(X . KF 
25%
Helägt av norsk moder
Fam Gulin - 100%
Farn Ansgarius-Svensson - IOO(;~

Helägt av dansk moder
Kodak , USA - !OO%
Helägt av finsk moder
Helägt av dansk moder
Fam de Geer - 100%
Fam Nordmark - 100'/c
Bayer - 100%
Fam Johnson - 100%
Fam Johnson - 100%
ABA (Sverige) 317, Norge 2/7 samt Danmark
217
Helägt av västtysk moder
Fan Hjelmqvist - 65% samt Investeringsban
ken - 35%
Fam Gustavsson - ]()()%

SLR - 50%. staten - 50'X
AlIis-Chalmers - 100%
BP - ]()O%

Royal Duteh/Shell - WO/'/(
Fem skogsbolag - 100%
Helägt av amerikansk moder
Kema Nobel - 50%, Union Carbide - 5OS~

Gen.kons. Kjellberg - 50o/r;. Svea - 50'~

Fyra pers i företagsledningen ~ WO'/r

Källa: Se not 3: lO

211
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Till tabell 5 B Bilaga 5 A

Privatägda, icke-börsnoterade aktiebolag utan koncernförbållande
s k fåpersonägda företag, 1980-12-31.

Nr i tab Bolag Närings- Storlcks- Antal års-
huvud- klass (antal anställda i
grupp ars- bolaget

anställda)

I AGA Radiator AB 3819 III 264
2 Ali Installations AB 5012 III 305
3 Antonson-Averv AB 3420 III 472
4 ArlerAB 3829 III 26R
5 Bongs Fabriker AB 3420 III 226
6 Bröderna Hammarstedt Verksrads A B 3843 III 201
7 Bröderna Walliris Granitindustrier AB 3699 III 216
R Buketten AB 6224 III 451
9 CaprinusAli 3824 III 214

10 Control Data AB 6112 III 26R
II Delicaro Bakverk AB 3117 III 220
12 Digital Equipment AB 6112 III 303
/3 Elino AB 3831 III 31R
14 Fix Trikåfabriker AB 3213 III 351
15 Fixfabriken A B 3819 I!I 204
16 Fodervävnader AB 3211 III 225
17 Futurumverken AB 3833 III 299
18 Förenade Sriid i Molnio AB 9200 III 362
19 Förvaltnings AB Tegelbacken 6320 III 392
20 Generator lndustri AB 3813 III 262
21 Gesterner AB 6112 III 250
22 Grangesbergs Bryggeri A B 6121 III 295
23 Gunnar Da(grlrd AB 3111 III 362
24 Gävle Galvan AB 3813 III 213
25 Göran Bengtsson Byggnads AB 5012 III 275
26 Hallandsposten 3420 III 203
27 Hallberg - Rassv Varvs AB 3841 III 23R
28 Hallstahummars A B 3710 II! H'i
29 Hewlett-Packard Sverige AB 6112 III no
30 Holmia Försäkrings AB 8200 III 262
31 Honeywell AB 6/12 III 2R2
32 Horicywcll Bull AB 6Jl2 III 295
33 I1sbo Mekanisk Verkstad AB 3H29 III 229
34 Industri Filter-ABF AB 3829 III 2R4
35 Johnson & Johnson AB 3851 III 237
36 Johnck es MaskinAB 6Jl2 III 212
37 Kabcldon AB 3839 III 213
3R Kalmar Fartygsreparat AB 3841 III 2Rl
39 Kontorsstiidning AB 9200 III 242
40 Kontroll-Automatik FabriksAB 6Jl2 III 206
41 Lantbruksdata AB 8323 III 311
42 Linsförsäkringsbolagens A B R200 !II 333
43 Metolliabrikcn Liunghall AB 3720 III 271
.J.I Mellansvenska Stiid AB 9200 III 466
45 Michelin Gummiringar AB 6131 III 2! I
46 Mora Armatur AB 3819 III 294
47 Målcrifakta AB 9350 III 293

(4R Målerifirman Sture Persson AB 5020 III 26R)
49 NCR Svenska AB 6112 III 210
50 Nohab Diesel A B 3841 III 341
51 Norba AB 3843 111 225
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Nr i tub Bolag N:lrings- Srorlcks- Antal ars-
huvud- klass Iantal anställda i
grupp ars- bolaget

.rnst.illd.u

52 Nordrend AB 3523 III 315
53 Nva Broby Industrier AB 3411 IIT 295
54 Nvgevcrken AB 3319 !Il 397
~;5 OKGAB 4JOI IIT 406
56 Oppboga AB 3411 1iI 209
57 p E Östlunds Produktions AB 3843 IIT 2U:!
5i1 Playtcx- Walleo AB 3523 IIT 244
~,9 Panens Forsäljning AB 6121 IIT 340
NJ RederiA R Slitc 7J2l III 326
öl Rejters JngClljörshyrå AB 8324 III 30!
ö2 Ringköl' AR 6221 !II 206
63 Ry AB 3311 III 240
:4 Saga Hemköp AB 6221 IIT 27S
ö5 Sll-Bvgg i Uppsala 50]2 III 214
(,(] Skundinaviska Raffinaderi AB SCA 3530 !II 461
(,7 Spccia/sriidning A B 9.200 I!I Dl
hK Stece AB 3819 III 23]
(>1) Sundqvist & wua: Sunwind AB 3319 IIT 220
70 Svenska Canon AB 6Jl2 III 245
I'l Svenska Managementgruppen AB 8329 III 230
72 Svenska OCE AB 6129 IIT 379
73 Svenska Kvick Food Rest AB 6310 III 226
74 Svcriees Tekniska Kontrollinstitut A R 8324 III ~S)

1'5 AB Swcdcn Boors Tretorn 3559 III 2-+2
76 Tekniska Gummifabriken Jakobsberg

AB 3559 !II 232
77 Tidningarnus Telegrambvrå A R 8329 !Il 204
78 Timmele Färgeri A B 3.211 III 205
79 3M Svenska AB 6111 III 43'1
~;O Trcmpex AB 3620 IIT ~Jl)

8J Vargön Allovs AH 3710 III 32H
t" Varnäsföretagen AB 3720 III 304,~

83 Vasterbottrn-Kurirens A B 3420 III 212
84 Å/ä·Maskiner AB 3822 III 257
('-;5 Amot fors Bru k A B 3411 III 2K3
86 Ösa AB 3822 IIT 311
~,7 Axel Johnson Surl-Grossisten AB 6JlI IV 565
~;s AB ESB·Tudor 38.1') IV 777
~;9 FcrroJcgeringar Trollhattcverkcn AB 3710 IV 662
90 Formel-Produkter AB 31119 IV 6S9
91 AB Ljungmans Verksräder 3829 IV 661
i).2 il R Ludvig Svensson 3~lJ IV 536
93 Nohab Turbin AB 8324 IV (,93
94 Norrsundet Bruks A B 3513 IV 729
95 Nymölla AB 3411 IV 629
'X) Obbola Linerboard AB 34] I IV 55l)
97 Pol Transport AH 71'J2 IV 532
9i1 Rank Xerox AB 8330 IV l 200
Sil) Seandinavion FelTV Lilles A.R 7121 IV I 192

JN) Sinab AH 9.2011 IV 7l) 'J

lOJ Sk ogssållskupcts [orvaltnings ,\ R J2211 IV 7)6
\(12 Sperry AB 8331) IV 7111
1113 Svensk a IBM AB 3825 IV 4 III'!
1114 VTiggo AB 385] IV 716
( IOS Wcrml.mdshankcn 810l IV IM)
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Bilaga 5 B

Till tabell 5B och bilaga SA

Ägarförhållandena i vissa icke-börsnoterade aktiebolag utan koncernförhållande vid
årsskiftet 1980/81.

Nr i tab Bolag Ägande

l
2
3
5
7

R
10
12
I-t
16
19
21
24

26
29
30
31
32
33
34
35
37
3R
40
41
42
45
-t7

(4R
-t9
50
51
52
53
55
5R
59
63
64
66

6R
70
71

72
73

AGA Radiator AB
Ali Installations AB
Antonson-Avery AB
Bongs Fabriker AB
Bröderna Wallins Granitin
dustrier AB
Buketten AB
Controi Data AB
Digital Equipment AB
Fix trikåfabriker AB
Fodervävnader AB
FörvaltningsAB Tegelbacken
Gestetner AB
Gävle Galvan AB

Hallandsposten
Hewlett-Packard Sverige AB
Holmia Försäkrings AB
Honeywell AB
Honeywell Bull AB
Ilsbo Mekanisk Verkstad AB
Industri Filter-AHF AB
Johnson & Johnson AB
Kabeldon AB
Kalmar Fartygsreparat AB
Kontroll-Automatik FabriksAB
Lantbruksdata AB
Länsförsäkringsbolagens AB
Michelin Gummiringar AB
Målerifakta AB

Målerifirman Sture Persson
NCR Svenska AB
Nohab Diesel AB
Norba AB
Nordrend AB
Nya Broby Industrier AB
OKG AB
Playtex-Wallco AB
Pågens försäljning AB
Ry AB
Saga Hemköp AB
Skandinaviska Raffinaderi AB
SCA
Stece AB
Svenska Canon AB
Svenska Managementgruppen
AB
Svenska OCE AB
Svenska Kvick Food Rest AB

Utlandsägt. England, Box Metal
Helägt gm familj
Utlandsägt, USA
Utiandsägt

Familjeägt
Två privatpersoner äger 100%
Utiandsägt. USA
Utiandsägt. USA
Familjeägt
Almedahl. Eiser
Ett fåtal privatpersoner äger WOCfc
Utlandsägt
Ett fåtal ägare - företag och några
anställda äger 100%
Helägt av juridisk person (komm bolag)
Utiandsägt. USA
Utiandsägt. Schweiz
Utlandsägt
Utlandsägt , USA/Frankrike
Familjeägt (Ivarsson)
Utlandsägt
Utlandsägt. USA
ASEA - LM, 100%
Ägs till lika delar av tre familjer
Utlandsägt
Över 7or,!c gm institutioner
Federa tivt ägande
Utlandsägt. Frankrike
Målarförb 4R'Ir, Malarrnäst 4R'1;,
BPA 4%
Felvisn i registret; utesluts)
Utiandsägt
Wärtsilä, Bofors
STAB 100%
KF 100%
Ägt av kooperationen
Institutionellt ägande
Utlandsägt, USA
Familjeägt
Papyrus WO'lr
Ägs av tva familjer

OK, Texaco
Utlandsägt
Utiandsägt. Japan

Sv Arbctsgivareföreningen
Utlandsägt
Familjeägt
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75

76

79
80
82
85
87
88
89

90
91
93
94
95
96
97
98

102
103
104
(105

AB Sweden Boots Tretorn

Tekniska Gummifabriken Ja
kobsberg AB
3M Svenska AB
Trempex AB
Varnäsföretagen AB
Åmotfors Bruk AB
Axel Johnson Stål grossisten AB
AB ESB-Tudor
FerrolegeringarTrollhättever
ken AB
Formel-Produkter AB
AB Ljungmans Verkstäder
Nohab Turbin AB
Norrsundet Bruks AB
Nymölla AB
Obbola Linerboard AB
Pol Transport AB
Rank Xerox AB
Sperry AB
Svenska IBM AB
Viggo AB
Wermlandsbanken

Alla aktier placerade hos enskilda per
soner

Trelleborg, 100%
Utiandsägt
Utiandsägt. Frankrike
Familjeägt
Ägt inom prod koop 100%
SSAB, Avesta lCJOO/C
Utlandsägt, Finland

Utlandsägt
Samhällsföretag. 100%
Utiandsägt. USA, Dresser
Tampella. Bofors
Papyrus, Fcldmuhle
Börsnoterat; finns i tab J o bil 3
SCA; St Regis
Utlandsägt (två oljebolag)
Utiandsägt. USA
Utiandsägt. USA
Utlandsägt, USA
Utiandsägt
Börsnoterat; finns i tab J o bil 3: ute
sluts)

Källa: Se not 3:10
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Bilaga 6

Oktober 1984

Enkät beträffande personalägande av aktier

1 Börsnoterade aktiebolag
2:1 Icke börsnoterade aktiebolag - koncernbolag
2:2 Icke börsnoterade aktiebolag - icke-koncernbolag - årsskiftet

1980/81

Bolagets namn .

Fanns det någon form av organiserat personalägande
av aktier (i moderbolaget resp bolaget) bland de an
ställda i bolaget
vid årsskiftet 1980/1981: Ja Nej
vid årsskiftet 1983/1984: Ja Nej

Fråga 2:a) Hur många personer deltog som andelsägare
vid årsskiftet 1980-/1981 .
vid årsskiftet 1983/1984: .

2:b) Hur många kunde maximalt ha deltagit
vid årsskiftet 1980/1981: .
vid årsskiftet 1983/1984: .

Fråga 3:a) Hur stort var personalens aktiesparande - i aktier i
bolaget -

tKr antal aktier
vid årsskiftet 1980/1981:
vid årsskiftet 1983/1984:

3:b) Hur stor andel representerade de personalägda akti
erna av bolagets totala röstetal respektive aktiekapi
tal?

vid årsskiftet 1980/1981:
vid årsskiftet 1983/1984:

röstetal aktiekapital

Fråga 4 Hur förvaltades de personägda aktierna vid årsskiftet
1980/1981



vid årsskiftet 1983/1984

Ovrig information .

Svarsadress: Rolf Eidem
Arbetslivscentrum
Box 5606
114 86 STOCKHOLM

389
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Bilaga 7

Till tabell 7

Anställdas organiserade aktieinnehav i vissa svenska börsnoterade privatägda aktiebo
lag (i procent av röstetalet) årsskiftena 1980/81 och 1983/84. Jfr bilaga 3.

1980/81 1983/84 Särsk anm

2 AGA
3 AhlselI
4 Alfa-Laval
5 Alero
8 ABV
9 ASEA

17 Billerud
18 Bofors
22 Broströms (Rederi)
24 Bulten-Kanthal
27 Dagens Nyheter
28 Diligentia
29 Eldon
31 ESAB
36 Fagersta
37 Faluhus
41 Fortia (Pharmacia)
43 Förs AB Atlantica
44 Förs AB Skandia
48 Garphyttan
51 Gunnebo
52 Götabanken
53 Hennes & Mauritz
56 Holmens Bruk
57 Hufvudstaden

58 Höganäs
59 Iggesunds Bruk
60 Independent Leasing

73 IRO
74 JS Saba
75 Jacobsson & Widmark

76 Jämtlands Folkbank
80 Korsnäs-Marrna
81 Marabou
82 MEA
83 Mo och Domsjö
85 Munksjö
86 Nife-Jungner
87 Nymölla
90 Perstorp
92 PLM
95 Rederi AB Gotland
96 Sv Rotor
97 SAAB-Scania
98 Saleninvest
99 Sandblom och Stohne

4.4
>3

0.5

1.93

0.42

>0.0

20

0.03
2.5

18.9

0.9
0.6
1.01
14.2
>3

1
<1
1.65

0.05
I

0.5

0.8

3.02

1.69

0.7

>0.0

1.0
1.0

20

1.8
0.32

0.6
>1
<1

0.2
0.03
2.5

12

<1
10.6

Uppskattn

Erbj t anst maj 1984

Andel av aktiekapital

Potentiellt inköpsvärde
på aktieinnehavet 1.75
milj

Någon uppgift har inte
gått att få (61)

Ej organiserat perso
nalaktieägande

Uppskattn
Uppskattn

Andel av aktiekapital
Ej org aktieägande

Uppskattn



19HO/HI 1983/84 Särsk anm
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100
104
IOS
106
108
109
III
112
113
IlS
116
117
119
121
123
124
125
126
12H
130
132
133

Sandvik
Skancl Ensk Banken
Skaraborgsbanken
SKF
Sk ånska Banken

SkånskaCemgjut
Sporrong
Stockholms Badhus
Stockholms Rederi. SVEA
STORA
Sundsvallsbanken
Sv Cellulosa. SCA
Sv Handelsbanken
Syd kraft
Telefon AB LM Ericsson
Transatlantic
Trelleborg
Tretorn
Uplandsbankcn
Wermlandsbanken
Akennans
Östgötabanken

2.96
5.0

3.9

1.4

>3'

I
2.42
6.12
0.14

5
>3'
0.09

o.om
0.42
0.13
4.5

0.32

0.42

3.5
13
6.2

O.H2

Exkl indcxak ricr

Andel av aktiekapital

l Diliecntia existerar numera endast som narnnbolau.
2 Där~tövcr lika stort icke-organiserat aktieinnehav~
.1 Uppskattn. c
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Bilaga 8

Till tabell 8

Anställdas organiserade aktieinnehav i vissa svenska, tcke-hörsnoterude privatägda ak
tiebolag (i procent av röstetalet) med koncerntörhållande vid årsskiftena 1980/81 och
1983/84. Jfr bilaga 4A.

IlJS081 IlJS3!H4 Särsk anm

24 (Paul) Andersson
87 Bilspedition

147 Byggnadsfirman Anders Diös
171 Cloctta
20lJ Ele ktro-Montage i Sandviken
2.,7 Forsheda Gummifabrik!

2K:; Graningeverken
2% Gusums Bruk
465 Ljungdahls

0.13 1.43

03lJ

1.64

E; organiserat pers
ägande

Aktierna förvaltas in
dividuellt

485 Malmros Rederi
4lJ5 Masonitc
MO SIAB
74S Svdsvenska Dagbladet
754 Tandläkartjanst (Praktikcrtjänst) 70
800 VBB AB 75
805 VrAK !OO
S06 Vingakers konfektion

S
13
70
SO
7::'

l:j org pers ägande

I Personalen handlar pa börsen som vilken aktieägare som helst.



Bilaga 9

Till tabell 9

Anställdas organiserade aktieinnehav i vissa svenska, icke-börsnoterade privatägda ak
tiebolag (i procent av röstetalet) utan koncernförhållande vid årsskirtena 1980/81 och
1983/84. Jfr bilaga SA och SH.

19RO/R 1 19R3!R4 Särsk anrn

393

4 Atlet
h Bröderna Hammarstedt Yerkstads

AB
9 Caprinus

II Delieato
I~ Elmo

15 Fixfabriken
17 Futurumverken
IS Förenade Stiid i Malmö
20 Generator Industri

n Gränncsbcrgs Bryggeri (Spendrups) 
2J Gunnar Dafgård
25 Göran Bengtsson Byggnads AB
27 lIallberg-Rassy Yarvs AB
2S Hallstahammars AR
~6 Jöhnckcs Maskin
~9 Kontorsstädning
43 Metallfabriken Ljunghäll
44 Mellansvenska Städ
46 Mora Annatur
54 Nvacvcrken AB
56 Oppboga
57 p E Östlunds Prod

0.5

Familjetigt

Ombildat 19R2

Personalen ägde
25Cii: av aktierna
under -R2

Jan 19R4 äger pers
6.4Cii: av rösterna

Familjeägt

Ombildat 19R3

Familjeägt

Ägs av två direk
tionsmedlemmar

Ägs av stiftelsen

Ägs av Raurna
Repola

Yerks avv 19R3
Ägs av Svensk
press

60 Rederi AB Slite
61 Rcjlcrs Ingenjörsbyrå
62 Ringköp AB

65 SH-Bygg i Uppsala
67 Specialstädning
h9 Simwind AB
74 Sveriges Tekn Kontrollinst
77 Tidningarnas Tclcgrumbvrå

7S limmcle Färgeri
i-i l Vargön AlIovs
i-i~ Vastcrbottcn-Kurircn
S4 Alö-Maskiner
Sh ÖSA AB

Helägt av
Hakon
19S2-12-31
Inget svar

ICA
sedan

92 ;\13 Ludvig Svensson
99 Scandinavian FeITv Lines

]111 Skogssiillskapet. Förvaltnings AB Ags av stiftelse

Kommentar: Nya agaruppgifter. som framkommit genom enkätundersökningen, har
förts in i denna tabell.



394

Bilaga 10

Ägargruppernas intressen mätt med antal anställda i de företag där grupperna har mer
än 5% av rösterna i det privata näringslivet 1979.

f = familjegrupper
i institutioner o företagsgrupper

Aktieinnehav kom
binerade med sty
relsepost och/eller
majoritet på
bolagsstämma I

Samtligaaktie
innehav

Företagens anställda i Sverige 1977

Wallenberg, f
Industrivärden-SHB, i
Konsumentkooperationen, i
AP-fonden, i
Lantbrukskooperationen. i
Custos, i
Ax:son Johnson, f
LO.i
Asken, i
ICA, i
Salen, f
Ahlsell-Euroc-Cementgjuteriet. i
Praktikergruppen. i
Beijer, i
Kinnevik. i
Bonnier, f
Söderberg, f
Företagsfinans, i
Broström, f
Cardo, i
Kempe, f
Dunker, i
Sörensen, f
Philipson. f
Persson, f
Säfveån. i
Edstrand. f
Bergengren , f
Ericsson, f
Kockum, f
Wehtje, f
Åhlen, f

Totalt anställda?

Andelar av:
Privata storföretag
Privat sektor
Årsanställda

202100
116200
88800
82500
63100
31 800
50000
24600
32500
36400
30300
32300

8 100
25800
23900
16200
17100
11 700
3700
7300
6800
5300
5800
2600
2200
I 700

700

718000

85%
33%
24%

220500
171 500
102700
97200
85900
78800
51 300
37900
36800
36400
32300
32300
28500
34000
27900
23400
17 100
11 700
11 200
7300
6800
5900
5800
2600
2200
l 700

700

813 000

97%
38%
27%

I Samtliga innehav exklusive begränsade minoritetsintressen.
2 Samma företag kan ingå i flera ägargrupper men har i den totala summan bara
medräknats en gång. Storföretagen hade 1977 tillsammans 841000 anställda.
*Ägargrupperna ingick 1963 men hade 1979 inte röstandelar över 5% i något av
de undersökta företagen.

Källa: VPC, berörda ägargrupper och SCB:s centrala företagsregister.
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Bilaga II

Antal företag fördelade på storleksklass och juridisk form, Sverige 1980-12-31.

Storleksklass J uridisk form
-- sysselsatta Fysisk Enkelt Handels- Aktie- Ekonom Id för Stiftl Offont Annan Rest Totalt

person bolag bolag bolag fören Sam f f myndig J-form
(J) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (R) (9)

Uppg 20687 495 20528 1609 54 166 20 349 913 O 44 R21
sakn
(J,O 167 781 2431 40J6 9615 1 932 2 J21 213 123 6 R76 O 195 10R
0,1-1 66957 5023 9949 J5 ](JO 6S0J 3279 30R R60 R956 O 116933
2~4 J5437 1 296 5594 273R7 I 375 570 139 1 057 320R O 56063
5~9 2619 193 l 649 1R 512 607 202 124 499 1270 O 25675
10-19 599 37 556 JO 235 311 103 IOR 2R7 629 O 12/;65
20-49 151 14 193 64J9 1RR 57 110 lRO 429 O 7741

50-99 15 S 31 2 129 62 9 25 tJI 153 O 2490
]00--199 I l 14 994 51 10 14 SI 65 O 1201
200~499 l 2 7 SR5 56 4 14 115 39 O R23
500- O O 4 393 44 2 IS 314 Il O 7K6
Totalt 274248 9497 42541 92978 11 1Rl 6523 l 093 3 R96 22 549 O 464 506

Källa: SCS, Centrala företagsregistret.
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Kapitel 1

\ En tredje möjlighet vore att Etta det inflytande som åtföljer kapitalinnehaven i
företagen utövas av bredast möjliga kollek tiv, nämligen alla medborgare, son: då med
nrgot representativt förfarande skulle utse huvudmännen i s k medborgarfonder (SOU
1979:8, s 108-1(9). Denna fondvariant för emellertid långt bort från vad vi har
betraktar som den fundamentala innebörden i "löntaaarfondcr". Vi får dock
anledning att återkomma till denna variant av kollektiva kapital1l1nchav i det fjärde
kapitlet. särskilt avsnitt 4.3.9.1.

, Med "analytisk förståelse" menas här en förståelse av de krafter som ligger bakom
uppkomsten av den produktionsorganisation som kallas aktiebolaget. Vi tänker på
krafter som vinster av arbetsfördelning och specialisering. vinster genom lagarbete,
vinster p g a minskad osäkerhet och lägre transaktionskostnader samt knapphet på
riskkapital och andra faktorer som i komplicerat samspel drivit fram företaget som
organisationsform. Egentligen är dagens företag bara ett utsnitt i den manghundra.ui
ga process, varigenom människor och myndigheter mödosamt mejslat fram nya
samarbetsformer för att ~ utifrån ömsom privatekonomiska. ömsom nationalekono
miska överväganden - dra största möjliga fördel av dessa krafter. Hur denna
fascinerande process förlöpt historiskt kan vi inte gä in pit i detta arbete. även om vi far
anledning att äterkomma därtill i kapitel-l (se istället t ex North. D C och R P Thomas,
The Risc of The Western World, Cambridge 1973). Vår ambition begriinsar sig till att
plocka isär företaget i dess olika beståndsdelar för att sedan försöka förklara varför
det kommit att bli "ihopskruvat" som det blivit. Att de krafter som därvid beskrivs har
verkat i hundratals år är viktigt att veta, men det påverkar naturligtvis inte det
analytiska värdet av vår snabbt genomförda "mcccano-Ick".

J All produktion i modellsystemet säljs inte nödvändigtvis prl marknaden. I vissa fall
kan det vara fördelaktigt att själv producera varor och tjänster för egel bruk. Och i vissa
fall kan det vara fördelaktigt för ett Iat al att producera för användning inom gruppen.
Sådan produktion benämner vi husnållsproduktion och de individer eller kollektiv där
produktionen i\ger rum hushåll, J vårt modellsystem finns inga särskild» rättsregler for
hur sådana hushåll skall bildas. Vi tänker oss även dessa som tillfälligt bildade
sumarbctsorganisauoner. Frågan om "löntagarfonder" gäller' emellertid produktions
verksamhet för marknaden, varför vi i det följande kommer att bortse ifr.in den
produktion som sker i hushållen ocb hur den bestäms. Jfr dock ,\VTn not ,Lxx.
4 Den typiska framställningen av det decentraliserade marknadssystemet i läroböcker
na i nationalekonomi går istället ut på att de SOIll uppträder på marknaderna .ir endera
individer eller organiserade grupper av människor i form av fliretag ("firrm")
(Lcftwich. 196n, s 11 ff:: Malinvand. 1972, s 3). Inte heller här specificeras nagra
rättsregler för företagsbildning. utan ett företag betraktas SOIll ett ruark nadsavtal c låt
vara ovanligt komplicerat - bland andra. Under vilka särskilda förutsättningar företag
kan tänkas uppstå diskuteras sällan. och inte heller hur olika konkurrensformer växer
fram - oligopol, monopol och andra. Förklaringen är att framställningen i dessa böcker
först och främst vill presentera och diskutera vissa anpassningsegcnskdper hos
modcllsysre rnct. Vetenskapligt är detta ett dl motiverat arbetssätt Men för \',Ira

syften måste den traditionella ansatsen kompletteras på vissa omradcn. Ett sadant
område är just Iörutsattningarna för uppkomsten av organiserat samarbete mellan
olika individer. J vint modellsystem är det den enskilda individen som Lir an.rlvsc nhc
ten, inte redan existerande företag. En likartad ansats har ock s.i prövat-, l v'issa
läroböcker - se t ex (Alehian - Allen, 1909, s 19 [f).
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< Det måste understrykas att begreppet vinstmaximering beskriver ett beteende hos
producenten, som karaktäriseras av att denne i sina produktionsbeslut strävar efter att
finna den kombination av faktorinsatser och det produktprogram som ger största
möjliga överskott. I vilken utsträckning den i efterhand konstaterade vinsten faktiskt
också blev den största möjliga - eller maximal - är en helt annan fråga. - Ligg också
märke till att producenten här är en individ. Istället för att tala om vinstmaximering
hade termen nyttomaximering därför kunnat användas även om producenten;
företaget är ju ännu ej definierat.

" Att en storhet på detta sätt betraktas som given i ett visst modellsystern innebär att
dess utseende bestäms utanför modellen, dvs den lösning av resursfördelningsproble
met som uppnås inom modellen påverkar inte dess egenskaper Sådana förenklande
antaganden motiveras aven önskan att blixtbelysa vissa andra företeelser i modellen. I
kap. 2 släpper vi detta antagande och i kap. 4 ställer vi frägan vilka egenskaper
marknadssystemet besitter när det gäller att utveckla kompetenser hos dc anställda.

7 En mer utförlig redogörelse för hur denna anpassning kan gå till finns i (Eidern 
Viotti. 1980, s 13-14).

H Referensen är hämtad ur (Larnberton, 1971, s 7).

9 Citatets passage, där prissystemet liknas vid "a system of tclccornmunications'. är
särskilt träffande. Vi kan se prissystemet som ett signalsystem som - i likhet med t ex
telefonsystern - har betydande stordriftsfördelar i informationshantering.

10 Av intresse är också hur allmän järnvikt kan uppnås samt vilka stabilitelSegenskaper
den allmänna järnviktslösningen har, dvs i vilken utsträckning relativpriserna i
ekonomin efter en störning av något slag tenderar att återgå till en uppsättning av
relativpriser liknande den som utgjorde den allmänna jämviktslösningen före störning
en. Vad beträffar den första frågan tänker man sig traditionellt inom teorin att
systemet trevar sig fram ("tåtonnement") enligt vissa regler - vid efterfrågeöverskott,
höj priset ete - mot en allmänjämviktslösning (Malinvaud, a.a .. kap 5.10 samt kap 8).

II Utgångspunkt för vår analys är att decentraliserat resursfördelningssystem (mark
nadsekonomi). Optimalitetsvillkoren för resursfördelningen har därför här knutits till
en modellekonomi med detta utseende. Men i princip är det möjligt att definiera
samma optimala allokering av resurserna för varje annat ekonomiskt system (Bohm,
1972, s 29).

12 "Ett viktigt skäl till att priser i decentraliserad marknadsekonomi inte speglar de
samhällsekonomiska kostnaderna på ett riktigt sätt är förekomsten av externa effekter
(positiva eller negativa), Sådana positiva/negativa externa effekter sägs föreligga när
den ekonomiska verksamheten i ett enskilt hushåll eller företag innebär vinster/
förluster för andra hushåll eller företag utan att detta speglas i marknadspriserna. Ett
ofta utnyttjat åskådningsexempel är företaget med en fabrik, som avger obehaglig
rök." (Eidem - Viotti , a.a. s 28--29)

11 "Försvarstjänster är exempel på en kollektiv vara. Ett sätt att avgränsa de varor
som kan anses vara kollektiva varor är den s k uteslutningsprincipen. en vara är privat
om den som inte betalar för den kan uteslutas eller utestängas från dess nyttjandevär
de; om detta inte är möjligt, dvs om de som inte köper varan inte kan utestängas på
detta sätt. då är varan en kollektiv vara ... Andra kollektiva varor av betydelse är
domstolar och offentliga förvaltningar, polis och brandförsvar" (Eidem - Viotti, a.a., s
33).

14 "1 antagandet om perfekt konkurrens ligger att ett stort antal företag producerar en
viss vara under stigande rörliga styckkostnader på kort sikt, stigande totala styckkost
nader för det enskilda företaget på lång sikt. Som en motsatt ytterlighet föreligger i
verkligheten också sådana branscher, där eu företag erbjuder de lägsta tänkbara
styckkostnaderna och dessutom opererar i ett produktionsintervall clär styckkostnader
na är fallande (vår kursivering). Det sägs ibland att stordriftsfördelar föreligger i en
sådan bransch. Som välkända exempel kan nämnas regionala telcfon-. post- och
järnvägstjänster. Tillgängliga data tyder på att betydande stordriftsfördelar även
föreligger inom ett flertal traditionellt privata branscher." (Bohm. a.a., s 59).

I' "Not all future events or outcomes of current actions are totally unpredictable, for
laws of prohability do prediet the relative frequency of the outcome of a large series of
trials. But , although probabilities rnay be computable or Iorccastable , accuratc
foreknowledge of the outeorne of speeifie trials or events eseapes our ken.

A changing, largely unpredictable future means that the usefulness or value of
resources will change in unforeseen ways. Unavoidably and unpredictably, some
rcsources will become more , and some less valuable. As a tornado or earthquake



destroys somc rcsourccs, so psychological variables such as tastes and Iashions, or
biologicul factors such as agc and hcalth. destroy or crcatc values in uncxpected places
and things. These profits and losses cannot be eliminated; they are thrust upon
sorncbody. If a city grows in one area and decays in another, who suffers the loss in
u-ctulncss (value ) of the dcclining area, and who reaps the gains in the growing areas?
Upon whorn sliould the profits and Iosses be thrust The first qucstion is one that
er onornie theorv can answcr. The seeond is onc that theorv can help to answer by
discerning (but not judging) sornc conscquenccs of various methods of determining
who will be ar the unforeseen losses or gains. As long as uncertainty exists, the first
qucstion will persist and will reccive sorne answer. The seeond may never be
answercd." (Alchian-Allen, a.a., s 19).

'" En elegant, lättfattlig redogörelse för teorin för "betingade varor" ('eontingent
comrnodities") finns i (Arrow, 1974, s 33 ff).

17 En annan sak är att ingen konsument eller producent i denna perfekt försäkrade
ekonomi behöver förlora några resurser till följd av sin speciella inställning till risk; det
existerar ju marknader för alla tänkbara - "breda" eller "smala" - "stares of nature".

" Layard-Walters karaktäriserar innebörden av riskaversion på följande sätt: "A
ri-k-avcrse person will not take a fair garnble , whilc a risk-lover will' (Layard-Walters,
a.a.. s 354).

,., Den formella härledningen av detta samband finns bl a hos Layard-Waltcrs. a.a.. s
'60 ff

Johansen förtecknar fem olika huvudtyper av beslutssituationer med olika grad av
oväkcrhct (Johansen, a.a., 265-270):

1 Fallet med jill/ säkerhet
2 Fall med osäkerhet, som innebär att man känner sannolikheterna för olika
tänkbara utfall ("states of nature") av betydelse för ett beslut (sannolikhetsfördel
ningen). Dessa sannolikheter kan vara endera:
2 a objektivt binda sannolikheter (genom t ex sampling) eller
2b subjektivt kända sannolikheter
3 Fallet med osäkerhet, som innebär att man känner till olika möjliga utfall, men
inte kan åsätta dem sannolikheter
4 Fall med osäkerhet på grund av att beslutsfattaren inte kan förutse beteendet hos
andra beslutsfattare, vilkas åtgärder är av betydelse för relevanta utfall. Denna typ
av osäkerhet är aven delvis annan art än den i fall 2 och 3,
:; Fallet med total osäkerhet, som egentligen är av intresse som ett teoretiskt
vtterlighetsfall som kompletterar förteckningen.

Självfallet går det inga vattentäta skott mellan de huvudtyper av osäkerhet som här
redovisas, I praktiska planeringssituationer kan de förekomma i kombinationer i den
meningen att inslag från flera av dc olika huvudtyperna uppträder samtidigt. (Den
huvudtyp av osäkerhet som ligger till grund för teorin för allmän jämvikt under
osuk erhet , är typ 2b, dvs fallet med osäkerhet med subjektivt kända sannolikheter.
Det är också den vi tills vidare håller fast vid i detta arbete).

En intressant distinktion, som vi får anledning återkomma till, är den mellan
"primär osäkerhet" (primary uncertainty) och "sekundär osäkerhet" (secondary
unccrtainty): "Primary uncertainty is uncertainty which ortginates from the natural
cnvironment , elimate. physical chernical and biologieal processes which are not
rcgulatcd by man, etc, while seeondarv uneertainty is unccrtainty. which originates
from the way in which human society is organized." Den skillnaden återspeglas i fallen
2 respektive 4 ovan. Citatet från Johansen, ibid.

Yl Av särskilt intresse i detta sammanhang är förutsättningen att inte heller det
rrodificrade modellsystemet uppvisar några s k externa effekter respektive kollektiva
varor. Dessa företeelser kan ges rimliga tolkningar med utgångspunkt frän begreppen
informations- och transaktionskostnader respektive varuegenskaper och dispositions
rattigheter.

Innebörden av att en vara är behäftad med s k externa effekter är att den har
egenskaper som har effekter utöver dem som gäller den omedelbara användaren!
köparen - effekter som inte kan faststidlas utan (betydande) inionn.uionskostnader
(det gäller bl a att precisera dispositionsrättigheter till varor och tjänster. som ökat
eller minskat i värde pga de externa effekterna fran en annan vara); låt oss betrakta
dessa effekter som ett slags (icke-avsedda) bitjänster som levereras av vissa varor; i
princip borde det vara möjligt att etablera marknadspriser- och därmed marknader
ä..'en rör dessa tjänster , men det skulle dra (betydande) transaktionskosmader.

Det principiella resonemanget beträffande s k kollektiva varor är likartat. Kollekti-
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va varor kan nämligen betrakta' som ett spccialfal] av eX1LTna effekter, där det
föreligger mycket starka, positiva externa effekter av viss vara, men d.u: transak tions
kostnaderna för en marknadslösning iiI' prohibitiva.

22 [ Coase banbrytande artikel tran 1'137, The Nature of the Finn. framhalls ju-t
möjligheten till val av rrunsaktionskovruadssankundc . langre kontraktsperioder som
nyckeln tillföretagsorganisationens uppkomst och existens.

23 Begränsningen av ansvaret vid en eventuell förlust i företaget till att gälla enbart det
satsade riskkapitalet framhålls ofta som ett karakteristikum av största betydelse för att
förklara aktiebolagsformens förmåga att dra till sig riskkapital i stora mängder
(Posner , 1972, s 176). Ett obegränsat. i förväg obestämt förlustansvar skulle ställa
riskkapitalplaeerarna inför väldiga riskkostnader , som endast skulle kunna nedbringas
genom betydande informations- och transaktionskostnader för att få fram låncavtal
som på olika sätt bestämde villkoren för Iörlustansv.uighetcn och hur dessa skulle
tolkas. Genom att i stället från början klart avgränsa törlustansvaret 'runde riskkonna
derna - och därmed informations- och transaktionskostnaderna reduceras avsevärt
för potentiella riskkapitalplacerare. Då minskade också kraven på riskersättning och
fler företag kom att kunna förränta - och efterfråga - riskkapital. Genom att rr.an
minskade riskkapitalandelarna kunde än ner placerare göras intresserade och
betydande kapitalvolymer kanaliseras till företaget (ibid, s 177)

Riskreducerande verkar också det förhållandet att riskkapitalandelarna kan siilias
på marknaden. Anledningen till att detta inte s.irskilt påpekats i den löpande
huvudtexten är att det dar förutsatts att al/avaror och tjänster (ink) knpir.ilrisktjänstcr:
som spceificcras fram inom modellsystemet omsätts p:r marknader.

24 I Förslag till aktiebolagslag mm SOU 1971: 15 heter det bl a: "Aktiebolaget är I

Sverige en i mycket stor utsträckning använd företagsform Bortsett från vissa
ekonomiska föreningar (produktions- och konsumuonsförcning:u) vilka f Ö ofta som
led i företagets organisation använder aktiebolag - ar aktiebolaget den praktiskt laget
enda förekommande formen för större företag inom industri, handel och många
näringsgrenar. Men det är långtifrån endast stora företag, som arbetar i aktiebolags
form." (SOU 1971:15, s 104) - Sc även bilaga Il.

15 Det är inte svårt att rikta invändningar mot den nyttofunktion - och det därav
följande beteende - som AD arbetar med. Självklart är det inte så att alla människor
drar ned på arbetstakten så snart chefen vänder ryggen till. Självfallet drivs arbetande
människor också av andra krafter än önskan om inkomst och "fritid" på jobbet. Men
ekonomens primära uppgift är inte att förklara hur människor fungerar. Här gäller det
i stället att förklara uppkomsten aven komplicerad organisation genom att peka pil
vissa långsiktigt verkande krafter i mänskliga sammanhang, och då är det tillåtet - för
att inte säga nödvändigt - att arheta med vissa förenkla(nide beteendeantaganden.
När tolkningsmodellen väl är klar är tidpunkten Iämpligarc att pröva verkningarna av
att introducera en än mer komplicerad (och verklighetsnära) nyttofunktion.

26 Ett klassiskt arbete på området för kollektivt beslutsfattande inom organisationer är
(Olson, 1965). Se särskilt kapitel 1. A Thcory of Groups and Organizations.

Olson betraktar t ex de beslut som fattas på en bolagsstämma som kollektiva varor
för dem som deltar i stämman, dvs ingen kan ställa sig utanför de beslut som en g;'mg
fattas; samtidigt vet alla deltagarna att der as individuella möjligheter att påverka
besluten är begränsade. Här finns en spänning mellan de krafter som genereras av
gruppsituationen ("eollective choice") och dc krav P,] allokeringen av finansiellt
kapital som anges av allmänjämviktsteorin.

27 Detta är naturligtvis den välbekanta s k "cxiunöjlichctcn". med ett uttryck hänu.u
från (Hirschman. 1970). Se där särskilt kap 2·--+.

2S Oliver Williamsson är kritisk mot A D:s enligt hans mening "nsidiga betonande av dc
teknologiska Iörutsänrunaarua >- i form av ickc-scparublu produktiousfunkuoncr
C'lagarhete") _. som huvudorsak till företCigsorganlSatiol!en, uppkom-t. "Internat
organization thus arise» less on accounr of nonxcparuhilitic- ih.rn a~ <l mear» \:"1)' which
to cconomize on buffer invcntories and mitigatc costlv hagglHlg hct\Yccn tcchnologi
callv separable stages - in most enses beenu-c of tLlnSdctic'!la\ uHlsideratlons··.
(Williarnson , 1975, s 50 ff).

29 Vi uppfattar alltså här det traditionella, lh, hierarkiskt uppb\~~gdd, aktiebolaget
först och främst som et! lokalt xvstem för avancerad m.unine. ovcrvak ninu och
samordning aven grupp miinniskor~arbetsinsatser. M c n det ar vlk'iigt att f')1'sta att just
den hierarkiska strukturen hos organisationen Inte ar n.iuot cn !::':;'ln~ för (t Ha givet. Hur
beslutsrättigheterna och "samorelningsarbctsuppgiftcrn~l"sbll limlclas n~ellan all:1
medarbetare bestäms vttcrst av vilka slags yrkcsk..rnr-ctcnser dc bc-iucr och 'IV den



tillgängliga tekniken för produktion och samordning: en tillkommande aspekt gäller
önskemålet om kompetensutveckling hland medarbetarna. vilket behandlas närmare i
kapitel -1. Ju mer av generell kornpetens varje medarhetare innehade. desto båttre
skulle han - eller hon - kunna bedöma varje annan medarbetare, bidrag till den
gemensamma produktionen. Men desto mindre skulle då. definitionsmässigt , den
specifika kompetensen vara. vilket skulle kunna betyda en mindre produktion (och
lägre löner) till följd aven liigre grad av arbetsfördelning och specialisering. Har finns
ett samband mellan graden av hierarkisk styrning och yrkeskompetensernas karaktär
och iinnu ett mellan dessa och inkomsterna av produktionen. Innehär det att det också
finns ett val för dc potentiella medarbetarna?

<I, Wiles använder det talande uttrvckct "insritutional laisscv-Iairc" om en sildan värld
(Wilcs, 197L s 12-L'\) -

31 Har föreligger en testbar hypotes. som kanske redan har testat, av nagon. En
fingervisning om betydelsen av särskilda överenskommelser i mindre och medelstora
förelilg av typen handelsbolag ges dock i 2 kap. Handelsbolagslagen diir det heter i par.
1: "Bolagsmänncu- inbordcs r äuighctcr och skyldigheter under bolagets bestånd
bestäms genom avtal. Bcstammclscrnu i par. 2---1 och 6-16 tillämpas cn dast i den mån
bolagsmannen ej avtalat annal (min kurs)". (SOU 1971':67. , 25)

1:' Som bekant höjdes griinsen för minsta insat« av aktiekapital vid bolagsbildning i
Sverige till51J 000 kronor 1973. Se (Kcdner-Roos). 1971'. s 13 samt s 16 (Aktiebolags
lagen par. I).

Reglerna för bl a handelsholag och kommanditholag (och s k enkla bolag) återfinns
bia i (SOU 1971':67. aa.).

H Här finns ett problem. som har att göra med definitionen av tjänsten riskkapital på
en kapitalmarknad. l vilken ut-träck ning .ir det rimligt att hävda att riskkapitalinsatser
(aktier) i olika. men likarrade företag. i princip är en och samma vara') Frågan har
heröringspunkter med den diskussion som tidigare förts när vi sett förekomsten av
stora akticäuarc i enskilda företag som en avvikrlse från "obcrocndc-rckvisuct" i den
modifieradec, modellekonomin. ~

_" Ett tecken pa att det forhåller sig sa är den ringa förekomsten av andrahandsmark
nader för t ex företagsobligationer i Sverige och andra Linder.

'" Ett klassiskt arbete pa området riskallokering är (Arrow. 196-1), On the Role of
Securitics in the Optimal Alloeation of Risk-Bcaring.

Kapitel 2

l Idccn till Schumpetcr-citatc t kommer iran (Abraharusson. 1972. s. 123-156).

2 Denna generella tillämpning av kompetensregeln förefaller (hS självklar idag. Men
det är inte mer än 60-70 år sedan vi i detta land diskuterade kvinnans kompetens som
medborgare. Och diskussionen var åldersstrecket skall dras är en fortlöpande prövning
av kompetensregeln

Det behöver knappast sägas att dcn kompetensregel som varje givet samhälle ställer
upp sammanhänger med olika förekommande uppfattningar om vad samhälleligt liv
bör svfta till. Mot den bakgrunden skulle det vara intressant att forsöka härleda t ex
vilke~ kompetensregel SO~l skulle utmynna ur en extremt produktivitetsinriktad
samhällsetik Vilka nationalc kononusk a argument förekom i debatten om kvinnlig
rösträtt':'

, För dc flesta ter det sig självklart att rätten att röst« är individuell och oförytterlig.
Men utgår vi - än en gang - ifrån en föreställning. att samhällets huvuduppgift är att
åstadkomma största möjliga produktion och att karaktären hos alla rättigheter skall
bestämmas med hånsyn dartill. ,ii maste likvid verkningarna på effektiviteten aven
sådan ordning diskuteras.

Ett effektivitetsargument jei" regler om ickc-övcrlatharhct (non-alienability) 
"sclf-patemalisrn" - levereras al (Calabrcsi-Mc lamcd. 1972. s. 1113). nämligen att
"it. .allows the individual to ehooxe wh.u i, best in the long run rather than in the
short run , even rhouah that choicc cnrails gi\"ing up sornc short run frCCUCHTIof choicc"
(i form av inkomster genom förs;dJning m rosträttcn).

Många fler effck tivitc tsargurncnt för och emot icke-överlåtbarhet bos individuell
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rösträtt k.m framföras. Mitt syfte här ligger emellertid inte P'l dc: planet Det är istållct
att insinuera att när nationalekonomer g'lr emot olika forc-tallninuar om "ekonomisk
demokrati" med hänvisning till att dC~lOkrati är en politisk metod ocli därvid II/,m
vidare II/gäl' ifrån den specifika metod som anvantls [ex i Sverige idag S:l innebär det att
de träffat ett politiskt val. eftersom det inte tir självklart att just denna metod är den ur
strikt nationalekonomisk synpunkt mc st valmotiverade.

4 För de flesta ter det sig självklart att den enkla majoritetsregeln tillämpas, när man
talar om "demokratiskt" beslutsfattande. Att vi ändå redovisat vissa alternativa
beslutsregler vid kollektivt beslutsfattande sammanhänger med synpunkter av samma
slag som i föregående not. För det första är det oklart om det går att härleda vissa
beslutsregler för kollektivt beslutsfattande med hjälp av nationalekonomisk teori: för
det andra är det osäkert - givet att sådana regler kan härledas - om huvudregeln är
identisk med den enkla majoritetsregeln.

5 En kompletterande aspekt på förutsättningarna för politisk aktivitet ("rösta") är
naturligtvis i vilken mån det kan anses rationellt, ur individens synpunkt. att ägna sig åt
sådan. En ekonom, som studerat frågan är Gordon Tullock (Tullock, 1968, kap 7).
Hans slutsats är att "det vanligen kostar mer att rösta än man väntar sig att få i utbyte"
(Riker-Ordeshook , 1973, s 63). Den mest betydelsefulla politiska handlingen, att
rösta, skulle alltså vara irrationell- ur individens synpunkt. Denna uppfattning har inre
fått stå oemotsagd, se t ex (Riker-Ordeshook , ibid).

6 De båda extremvarianterna är hämtade från Lively. a.a., s 30. För fullstämlighets
skull återges dessa båda varianter än en gång med fem mellanliggande vananter.

l That all should govcrn, in the sense that all should be involvcd in kgisIating, in
deciding on general policy, in applving laws and in govcrnmcntal administra
tion.

2. That all should be personally involved in crucial decisionmaking. that is to say in
deciding general laws and matters of general policy.

3. That rulers should be accouruable to the ruled; thev should. in other words , be
obliged to justify their actions to the ruled and be rernovable by the ruled.

4. That rulers should be accountable to the representativ", of the rulcd,

5 That rulcrs should be ehosen by the ruled.

6. That rulers should be chose n by the representatives of thc rulcd

7. Thai rule rs should act in the interest of the ruicd."

-, Sehumpeter ger själv följande definition av den klassiska demokrati-doktrinen: "the
demoeratic method is that institutiorial arrangement for arriving at political dccisions
which re alizes the common good by making the pcoplc itself decide isslles through the
election of individuals who are to asscrnble in order to carry OUI its will." (Schumpeter ,
a.a.. s. 251l).

s En liknande ansats finns hos (Downs, 1957)

'I [nom ramen för kravet alt medborgarna skall kunna konkurrera om den politiska
makten finns utrymme för en mängd olika institutionella arrangemang. Lsjälva verket.
säger Lively ," .it is impossiblc to definc dcrnocracv in any verv eoneretc
institution al terms". (Lively. op.eit. s.49).

lO Bakom intresset för att på detta sätt beskriva och mäta graden al' demokrati i ett
samhälle ligger naturligtvis en värdering av innebörd att mer demokrati - allt annat lika
- är att föredra framför mindre demokrati. Exempelvis, om det ena av två i alla övriga
avseenden identiska samhallen karakteriseras aven högre grad av demokrati än det
andra så är det förra att föredra. [ verkligheten är det omöjligt att finna sådana
jämförelsefall. Men det är en annan sak.

Il Mer konkreta exempel på "intäkter från politiska beslut" rinn, naturligtvis i form av
offentlig produktion av varor oeh tjänster. som inte skulle ha producerats alls - eller i
icke-optimala mängder - i den öppna marknadslösningen. Tills vidare håller vi dock
fast vid V,Jr helt decentraliserade resursfördelning-modell och tänker oss att uppgifter
na för det politiska systemet begränsas till att utforma ett regelsystem som i olika
avseenden modifierar (men inte ersätter) den öppna marknadslösningen Iran kap l.

l' M,lnga nationalekonomer skulle rnabanda undcrk.um.i detta resonemang urifr.m
föreställningen om "revculcd prcfcrcnccs' ("av'slöjade onskcmn!") Dc sk ull« hävda
att oavsett om en människa hcstarndc sig för att rost« eller ink, 5<1 mast" varje beslut
antas vara ett uttryck för den personens onskerna]. och darrned var.. rationellt. Sa Iiinge



beslutet fattas utan tvång måste det l princip anses rationellt m den enskildes
svnvinkel.
. Kan den satsen testas'! Svårligen. Och vad är den värd - om den inte kan testas"

Ett litet speciellt perspektiv på vad som skall menas med en "ekonomisk teori för
demokrati" får man om följande fråga ställs: antag att syftet med verksamheten i ett
samhälle är att åstadkomma störsia möjliga produktion - hur skulle man då vilja att
demokratin fungerade" Hur skulle detta påverka partisystem och majoritetsregler.
och vilket skulle vara det optimala valdeltagamkt och det politiska engagemanget" Vi
kan inte här gå in på frågan, utan nöjer oss med att formulera den som ett alternativ.
Poängen med frågan är naturligtvis att försöka visa att det som är mest demokraliskl- i
den meningen att det innebär störst innehållsrepresentativitet i de politiska besluten
inte nödvändig/vis sammanfaller med den lösning som är mest ekonomisk (ger störst
produktion).

11 "Voters are largely ill-inforrncd, not only about politics in general but morc
specifically about issues at stake in the elcction campaign. Thcir vicws about what is
happening during a campaign are lik ely to be dctermined far more by their previous
political attitudes than by accurate information. Vorers generally are not pcr-onally
involvcd in political questions and have a very low political motivation. They are
generally ir rational. .' (Lively , op.cit., s. 1(4).

14 I den engelskspråkiga litteraturen används ibland termen "political efficaey' för att
beteckna politisk självkänsla, politiskt självförtroende. Innebörden i vår term
"politiskt konkurrenskraftig" har starka beröringspunkter med dessa tolkningar. Vi
håller emellertid fast vid konkurrensaspekten genom vårt begreppsval. en aspe kt som
spelar en speciell roll här genom att den möjliggör en koppling till konkurrensens roll i
vårt decentraliserade resursfördelningssystem från kap. 1.

15 Ett argument för medinflytande bland dc anställda, som ibland framförs, är att det
skapar en större känsla av gemenskap medföretagei och dess syften Vårt argument är
ett annat - det gäller verkningarna utanför företaget. Men verkningarna av ett ökat
medinflytande bland de anställda måste naturligtvis studeras även på andra plan.

e Här kan vi knyta an till argumenten för en grundutbildning av alla medborgarna i ett
land. Med en sådan ökar människors kompetens eller förmåga att klara svåra
arbetsuppgifter och i övrigt delta aktivt i samhällslivet Och vars och ens kunskaper
spiller hela tiden över på andra och berikar dem. Så stora värden anses grundutbild
ningen generera all den gjorts obligatorisk nästan överallt.

Utöver grundutbildningen skaffar sig de flesta specialutbildning av olika slag. som
förbereder människor för olika yrkesuppgifter. Men sedan man väl installerat sig i sitt
arbete och företag sker ingen fortsatt grundutbildning - i varje fall ingen obligatorisk
sådan. Ar det så säkert att avkastningen aven sådan inte väl skulle täcka kostnaderna"
Betydande resurser satsas ju idag av staten på frivillig vuxenutbildning. Intresset är
stort på många håll för att i ökad utsträckning föra in arbetslivserfarenheter i
gymnasieskolan. Föräldrarutbildning och upprepade körkortsprov harvarit på förslag
.- men inte, säg, återkommande obligatorisk utbildning i "samhällskunskap." Kan de
anställdas medinflytande i företagen utformas pil ett sådant sätt alt sådana insikter
göres "under gång''')

Andra omvärldsförändringar av största betydelsen för företagets förväntade
.itdclningsförmåga är naturligtvis ändrade växelkurser oeh skatter Anledningen till att
dessa inte tagits upp är att vi fortfarande arbetar under förutsättningcn att detta är en
sluten ekonomi utan offentlig sektor.

IH Detta innebär en försvagning av signalfunktionen jämfört med den helt öppna
marknadslösningen. som redovisades i kap. l. Denna effektivitetsminskning skall
stallas mot de välfärdsvinster vi förutskickat som ett resultat aven bättre fungerande
demokrati (större innehållsrepresentativitet). Vi återkommer till avvägningarna
mellan effektivitetshänvyn och andra.

1'1 Redan för femton år sedan (1972) antog riksdagen en lag pil försök om styrclscrcprc
senration för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar (LSA), en lag som
permanentades 1976. Ett huvudsyfte med reformen var "utvecklingen mot en ökad
företagsdemokrati" (SJND, 1975:4. s. 6).

Vara utgångspunkter iir något annorlunda. Yart demokratihegrepp utgar från den
politiska demokratin och vårt kompetensargument - som här ansetts motivera
aktieinnehav bland de anställda i det "egna" företaget - är knutet till m.inniskors vii ja
och förmhga att agera i ,nedh()rgarrolle~l: det år alltså inte primarr fn1ga om att göra
[orctag«: mer "demokratiskt". Men det hindrar naturligtvis Inte att stvrclscrcprcxcnta
tron för de anställda tolkas i liknande termer.
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Att vi i denna rapport gjort just aktie innehav bland dc anställda till en nyckelvari
ahel när det gäller utvecklande: av kompetens och aktivitet i medborgatrollen beror på
den helt fundamentala roll som marknaden för riskkapital Iaktier) spelar i ett
produktionssystem av marknadsekonomins typ, Hela kap, l har iignats åt att förklara
aktiebolagets konstruktion med särskild hänsvn till riskkapitalmarknadens uppgifter,
att kanalisera riskbärande och avge signaler om framtidsmöjligheter för olika företag
och därjämte förmedla initiativ och kompetens till företagen

Kritiken mot marknadsekonomin tar ofta fasta pa att riskkapitalet eller aktierna ägs
av (fysiska eller juridiska) privatpersoner ("kapitalister"'). utan någon närmare analys
av vilka funktioner som fylls av aktörerna pil denna marknad, Författaren till denna
rapport har t o m intrycket av att det bland många av dessa kritiker - inom såväl
socialdemokratin som inom LO och TCO - finns en stark motvilja mot att alls
diskutera (risk jkapitalrnarknadcus sätt att fungera: kapitalmarknaden ses här först och
främst som ett fördelningspolitiskt fenomen- en institution som ensidigt bidrar till alt
gynna de besuttna - och knappast alls som den grundläggand« allokeringsmekanism
den egentligen är.

I själva verket är det nämligen <I att även om man hypotctiskt tänkte sig att
riskkapitalet inte längre allokerades enligt traditionella "kapitalistiska" metoder, så
skulle likväl kapitalallokeringen behöva fylla samma funktioner som tidigare: på något
sätt måste det bcstämrna-, vilka som skall "ära riskerna i samhand med företagsverk
samhet : och det forblir av avgörande betydelse att det injlvuuulc som utövas av varje ny
ägare verkligen utövas aktivt och med kompetens. Man kan ha olika uppfattning om
vilka ägandeformer som är bäst ägnade att ersätta den "kapitalistiska", Men en
förutsättning för att man skall kunna reformera den nuvarande riskkapitalmarknaden
med någon framgång är att man vd vilka uppgifter som måste lösas - alltid -niir kapital
skall allokeras, Därför är det viktigt att löntagarna pa bred front ökar sina insikter på
det området. Det kan endast ske genom att dc anställda själva blir innehavare av
aktier.

ell Några fackföreningar har ännu inte introducerats i var modell,

el Begreppet "politiska resurser" har i Sverige introducerats av Stcn Johansson som
ett slags samman/allande begrepp för medborgarnas politiska IXllerkansmöjlighetcr
inklusive rösträtten:

"Vi har låtit begreppet gälla de politiska resurser som formellt tilldelas alla
medborgare i form av rösträtt. rättigheterna att fritt bilda opinion och att i det
individuella fallet försvara sig mot administrativa och andra heslut av myndigheter och
institutioner", (Johansson, 1971. s 9~)

cc Lägg märke till att vi fortfarande inte infört vare sig fackföreningar (se not 2:20) eller
offentlig sektor i vår modell, I den demokratidiskussion. som här förs. har vi emellertid
ansett det oundvikligt att i vissa sammanhang föregripa den mer verklighetsnara
diskussion som förs i kap 4,

23 Med detta vill vi naturligtvis inte påstå att det inte kan uppsta lojalitetskonflikter hos
personer som har såvål ett gruppintresse som ett personligt intresse att försvara i den
politiska sammanvägningen (Gunnar Siräng - fd finansminister och fastighetsägare.
får ibland illustrera detta) ~ baru att det är svart att systematiscra sådana obscrva
tioner

e4 Ett samtida uttryck för det ar mang« politiska partiers allt tydligare visade ovilja mot
att acceptera penningbidrag fr an enskilda företag (och därmed deras huvudmän), - Ett
utmärkt exempel pil kopplingen mellan personlig förmögenhet och politisk makt är
den s k fyrtiogradiga röstskalan vid kommunala val i vart land, Denna avskaffades 191R
(Hadcnius-Wieslander-Molin , 1967. s 91-92),

" Vårt antagande har föga med verkligheten att skaffa (- jfr dock familjen Somozas
situation i Nicaragua tidigare -). men skall naturligtvis endast scs som en analytisk
inkorsväg i vårt prohlcmomrade.

'h Lägg märke till att vi har inte infört nagra fördelningspolitiska eller "r.ittviscorientc
rade " argument mot en maximalt ojämn fördelning av aktieinnehaven i ett samhälle,
Vår diskussion giilln utcslutand« den a\ pss valda dcmokruriuspcktcn. narrnare
bestämt om det gar att relatera aktieinnehav till politiskt inflvi.mdc och politisk
konkurrens mellan medborgarna. Vi har funnit att monopol.igarvituationcn gör det
möjligt - pa grund av dL~S konsekvenser pa iufonnntionsomr.ulci.

e7 I själva verket måste vi antagligen mäta kompetensen i aktieagarfunktionen just
genom företagets förmåga att generera ett överskott i rörelsen,



Partier inom hade det socinlistisk.. och borgerliga lägret har vid olika tillfällen sökt
misstänkliggöra varandras finansiella beroendeförhållande till intressegrupper av
olika slag: l början av 1970-talct var t ex näringslivets stöd till moderaterna och
tolkpartiet ett diskussionsämne. - Något samlat, vetenskapligt material kring denna
sorts partistöd fH111 S dock veterligen ej. En förklaring till det är naturligtvis dc stora
svårighc tema att skaffa fram ett tillförlitligt "bevismaterial".

:'q En snabbinspektion av den svenska företagarverksamhetens roll i politiken sedan
första världskrigc: visar helt klart att ett relativt litet fåtal personer i kraft av ett
omfattande aktieinnehav har kunnat utöva ett politiskt inflytande långt utöver det SOI11

skulle tillkommit dem i den enkla medborgarrollen: det gäller både enskilda personer
och samordnade gruppintressen bland stora aktieägare.

Familjen Wallenberg har intagit en särställning (Gårdlund, 1976), men även andra
,lgargrupper har haft politiskt utbyte av sin ägarroll. Tolkningen av det samröre som
förekommit mellan t ex olika representanter för familjen Wallenberg och kanslihuset
rörsvåras något av att det i åtskilliga fall varit fråga om att statsmakterna sökt upp en
Wallenberg för att utnyttja dennes kompetens i vissa avseenden, snarare än att denne
gjort sig ärende till statsmakterna för att bevaka sina intressen. Men ett demokratipro
blem kan anses föreligga i bilda fallen -- när det gäller konkurrensen om politiskt
inflytande har det stora aktieinnehavet givit bl a Wallenbergs ett enormt försteg
frumfor medborgaren i gemen ... Det allmänna intrycket av den kritiska forskningen pil
detta område är dock att litet är känt om storaktieägarnas individuella politiska
agerande. Se vidare kap. 4.3.

Nagot bättre är dra kunskaper om storaktieägarnas eller näringslivets kollektiva
agerande både under mellankrigstiden (Sodcrpalrn, 1976) och de första åren efter
andra världskriget (Lewin. 1967, kap IV). Ett huvudintryck av denna litteratur är att
samordningen av aktieägarintresset underlättats aven betydande värdegemenskap
mellan t ex "dire ktörsklubhens huvudmän. Det är dock förenat med vissa svårigheter
att avgöra i vilken utsträckning dessa samordnade aktioner skall tillskrivas enbart ett
dussintal storåeare av aktier.

Scdan 1950-
Ctalet

har våra kunskaper om koncentrationen i aktieägandet vuxit
Jl'tydligt (Hermansson, 1962: SOU 1908:7, SIND 1980:5, SOU 19R2:28). Samtidigt
har elen politiska spelplanen Lindrat karaktär. Full sysselsäuning har blivit huvudmålet
för den ekonomiska politiken, vilket givit de stora aktieägarna helt nya möjligheter att
spela mot det politiska systemet Vidare tycks förändringarna i vår ekonomiska
omvärld ske allt snabbare, vilket försvårar aktieägarnas roll som övervakare av
företagens anpassningsförmaga. I vilken utsträckning aktieägarna reagerat på dessa
törändringar genom att endera utveckla sina talanger på det politiska planet eller
genom att professionalisera sig ytterligare i den strikta ägarrollen har vi emellertid liten
kunskap om. Overhuvud taget iir det anmärkningsvärt hur liret vi har av organiserat
kunnande vad gäller den politiska dimensionen av Ligandekoncentrationen i svenskt
näringsliv idag.

'<, En sådan studie skulle kunna börja med att man avgränsade olika politikområden.
där större aktieägare kunde förmodas vara särskilt intresserade av att utöva ett
inflytande, kommunalt och rikspolitiskt. På det förra området kan frågor om
bostadsbyggande, markanvändning och nyetableringar antas vara av intresse, och på
det senare yrkesutbildningsfrågor , arbetsrättslagstiftning och naturligtvis den ekono
miska politiken: ett politikområde av särskilt intresse är utrikespolitiken (Sydafrika.
Osteuropa etc).

Det är inte svårt att räkna upp en rad exempel på hur storföretagen och deras
dominerande ägare kunnat spela en roll genom historien också inom politiken. Men
någon samlad forskning på detta område finns alltså inte ännu.

Redan här kan det emellertid förutskickas att tolkningen av sådana konstaterade
samband mellan storägarna och politiken inte är enkel. Det belyses enklast genom att
frågan ställs, hur företagen skulle ha betett sig utan storaktieägare (dvs med spritt
ägande) eller vid alternativa ägarforrncr:

" Vi har i detta kapitel använt begreppet "ekonomisk demokrati" som synonymt med
"företagsdemokrati" eller "industriell demokrati". Vid ett seminarium på statsveten
skapliga insiiturioncn vid Uppsala universitet hösten 1984, där detta kapitel ventilera
des, framhölls (E. Äsard) att begreppet "ekonomisk demokrati" ("economic demo
cracy") faktiskt fungerar i en internationell idetradition som beteckning för olika
dcrnokruuscrinus-arävandcn uHII/Fir torctagsnivån: en typisk variant skulle kunna
v.ua kollektivt ägda, centralt administrerade aktickapitalfonder. Vi noterar detta (se
även kap 4, avsnitt 4.3.9.1), men konstaterar samtidigt att denna extra dimension av
begreppet "ekonomisk demokr.ui' inte motiverar någon "omklassning av våra
dcrnok ratibcgrcpp. "Ekonomisk demokrati" förblir även med denna modifikation
n;'lgonting helt annat än det vi menar med politisk demokrati.
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,2 "I vår modell är marknaden ett logiskt nödvändigt inslag i ett demokratiskt samhälle
.. Det är alltså inte kapitalismen, som ger demokrati. utan demokratin, som med

nödvändighet inrymmer inslag av marknaden, enligt vår modell" (Öhman , a.a .. s 83).

"Lägg märke till att vi ännu inte introducerat vare sig fackliga eller andra
intresseorganisationer eller offentlig sektor i vårt modellsysteru: här behöver vi
emellertid tillfälligt ta med dem för att göra framställningen mer verklighetsanknuten.

14 Citatet hämtat från (Abrahamsson-Broström. a.a .. s 102).

" Litteraturen på detta område är enormt omfattande; jfr not 2:31.

,6 Problemet med att några stora aktieägare kan vinna ett mycket stort inflytande över
företagets mål och verksamhet är ett specifikt fördelningsproblem. Alla anställda och
alla aktieägare har i princip riitt till ett inflytande enligt möjlighetsprincipen. men några
aktieägare kan ofta, erfarenhetsmässigt, skaffa sig väldigt mycket större inflytande
möjligheter än andra aktieägare och anställda. Men problemet har också en annan
dimension. Vad innebär dc få storaktieägarnas dominerande inflytande för dc små
aktieägarnas möjligheter att påverka besluten') Och - inte mindre viktigt - vad innehär
det för de anställdas möjligheter att utöva ett inflytande?

,7 Egentligen skulle även "bcgränsningsprincipcn" kunna tillämpas vid normeringen
av inflytandet för den anställde, men möjligheterna för den enskilde aktieägaren att
genom ett utökat aktieinnehav skapa ett ökat inflytande i företaget ~iger knappast
någon motsvarighet på anställningssidan.

,K Uppdraget att utreda vissa frågor med sikte på någon form av kollektiv fondbildning
gick ursprungligen till Rudolf Meidner i samband med 1971års LO-kongress. En första
rapport "Löntagarfonder" presenterades hösten 1975med Anna Hedborg och Gunnar
Fond som medförfattare (Meidner-Fond-Hedberg. 1975). I samband med LO
kongressen följande år presenterades en fylligare version (LO. 1976. Kollektiv
kapitalbildning genom löntagarfonder). 1 februari 1978 publicerade LO och SAP
gemensamt ett mer konkretiserat fondförslag i (Löntagarfonder och kapitalbildning)
och 1981 en modifikation av detta i skriften (LO-SAP. Arbetarrörelsen och
löntagarfonderna). Se vidare kap 4.3 .

.10 "Styrande för utformningen skulle vara följande principer:

all fonderna är kollektiva
all pengarna stannar i företagen
all systemet bygger på vinstdelning
att löntagarnas intlytande är både lokalt förankrat och styrt av ett övergripande
kollektiv" (ibid., s 80).

40 Vi kan här skilja mellan ett (kollektivt) löntagarinflytande centralt - fonder som
placerar kapital i hela riket - och regionalt - genom fonder med avgränsade placerings
eller finansieringsområden. Därutöver brukar man försöka hålla isär ett (kollektivt)
löntagarinflytande över företagen genom aktieinnehav (jfr not 2:31) och i företagen
genom ett aktivt utnyttjande av dessa och andra möjligheter till inflytande i det
enskilda företaget.

"l Ett mått på hastigheten får man genom att jämföra den föreslagna årliga
fond uppbyggnaden - enligt 1981 års modifierade fond förslag - med 3-) rnrd kr med
årsomsättningen på Stockholrns fondbörs som 1981 utgjorde ca 10 mrd kr vid ett
sammanlagt börsvärde på ca 96 mrd kr (1981-12-31). Ett annat mått ges av jämförelsen
med den aktieplacerande 4:e AP-fonden. som vid utgången av 1981 hade en
aktieportfölj värd ca 1,2 mrd kr efter 10 års verksamhet.

"2 Citatet är hämtat från (Abruhamsson-Broströrn. 1979. s 188).

..' En tanke som osökt inställer sig är naturligtvis att den framväxande. allt starkare
fackliga rörelsen (LO) i viss mån korn att ta över huvudmannaskapet för denna sorts
frågor från SAP. Därtill kom ett nästan ständigt regeringsansvar för SAP. vilket
erfarenhetsmässigt dämpar visionerna i politiken till förmån för praktisk politik .

.... Det 1981 framlagda löntagarfondsförslaget måste dock ses som ett uttryck för en
strävan inom LO och SAP att återigen aktualisera frågan om makten över företagen .

.., Vi åsyftar här den långsiktiga tendensen och bortser från det 1981 framlagda
lön tagarfondsfö rslagc t .

.." Arbetskooperativet kan måhända tolkas som den logiska slutstationen i en ordning,
där de anställda genom vinstdelning så småningom blir (likformigt) självägande och
därmed Självstyrande.



"J Även partierna till vänster och höger om centern, folkpartiet och socialdemokrater
ra, dvs. vpk resp. moderaterna, talar i sina partiprogram i allmänt positiva ordalag om
värdet av ökad delaktighet för de anställda i företagets verksamhet. Mycket tyder dock
på att det ändå finns stora skillnader i uppfattningarna, som snart skulle ge sig tillkänna
om dessa programsatser skulle preciseras i konkreta reformförslag. Ett förslag med
utsikter att vinna ett brett stöd i riksdagen måste i första hand bäras upp av de tre
partier. som här Iårr spela huvudrollen: jfr den under 19RO-talet aktuella marginalskat
tereformen.

4R Se not 2:45.

"" Vi vill här understryka att den koppling mellan aktieinnehavens fördelning och den
politiska demokratin som görs i detta arbete inte har något gemensamt med de
föreställningar som går ut pil att den politiska demokratins grundsats - en medborgare
en röst - kan överflyttas till att gälla också en så komplicerad organisation som det
varuproducerande företaget i vad avser aktiernas fördelning på externa ägare och
anställda - "en anställd-en aktie", el dyl. Genomgången av aktiebolagets analytiska
innebörd i kap I bör ha visat på ohållbarheten i sådana föreställningar.

'II En alternativ normering kunde ha utgått från aktiens marknadsvärde och tagit
hänsyn också till de förmögenhetsmässiga konsekvenserna för aktieinnehavarna av
förändringar i detta. Men eftersom dessa aktier i princip inte är tänkta att realiseras
avstår vi här från detta. Men förändringar i aktiernas marknadsvärde får ändå indirekt
betydelse för den anställdes framtid, såtillvida att ju högre detta är, desto billigare kan
företagets finansiering bli om expansionsmöjligheter finns.

'l Det måste betonas att detta "krav" bara gäller ett tillförande av aktier till de
anställda enligt en i förväg uppgjord politisk subventionsplan. Om de anställda själva
genom individuella (eller samordnade) inköp på den öppna aktiemarknaden - av egen
kraft valde att skaffa sig ett dominerande inflytande i sitt företag så vore det naturligtvis
alltid ett helt legitimt beteende.

-c Se t ex SOl! 19R2:2R Ägarstrukturen i börsföretagen.

Kapitel 3

I I modellen förekommer ingen offentlig sektor, inga intresse- eller arbetsmarknadsor
ganisationer oeh inget "utland" , oeh dänned inga offentligägda. fackföreningsägda
eller utlandsägda företag.

=> Till dessa för vi här även utlandsägda företag. Det innebär att vi på denna punkt
överger vårt tidigare modellantagande att det rör sig om en sluten ekonomi.

" Det kan väl diskuteras i vilken mån det är rimligt att icke betrakta en konsumentföre
ning (t ex KF) som en enskild juridisk person. Om skiljelinjen går mellan offentlig oeh
ieke-offentlig oeh den sistnämnda kategorin betraktas som enskild, är det uppenbarli
gen orimligt att ieke betrakta en konsumentförening som ägare som en enskild juridisk
person. Här är den valda utgångspunkten en annan: enskild juridisk person är ett
aktiebolag, vars aktier i huvudsak innehas av hushåll eller andra privatägda aktiebolag;
alla andra formella ägare är ieke enskilda juridiska personer, uppdelade på kollektiva
(kooperativa) oeh offentliga (statliga/kommunala).

·1 Exakt vilket tal som gäller beror på bur statistiken är uppbyggd. Räknar man
företagen och deras anställda på basis av uppgifter om antalet anställda (omräknade till
helårsverken) till Riksförsäkringsverket får man ett tal (oftast ett högre) (Statistisk
Årsbok. 1981. s 362); utgår man i stället från antalet företag i det centrala
företagsregistret blir talet ett annat.

.; Börsnoterade företag per 19RO-12-31, A-listan oeh fondhandlarlistan , se t ex
Affärsvärlden, nr l 1981. s SO-51.

" l själva verket har de allra flesta dotterbolag sina aktier till 100 procent ägda av
moderbolaget. Det innebär i praktiken dels att någon löpande marknad för dessa
aktier inte existerar, dels att de knappast är åtkomliga för de anställda som skulle vilja
äga dem. Detta gäller. som vi senare skall se, även dotterbolagsaktierna i koncerner.
vilkas aktier ej är börsnoterade. Ett koncernmoderbolag. Sydkraft AB, ägdes vid
undersökningstillfället huvudsakligen av kommuner, men var likväl börsnoterat.
Detta företag behandlas här bland de privatägda, börsnoterade företagen.
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7 Ett fåtal börsbolag saknade döttrar (Holrnia. Wcrmlandsbanken) och var därför
strängt taget inga moderbolag. (Se också not 6 till tabell 3) - Vidare fanns det ett flertal
börsnoterade företag som samtidigt var dotterbolag i en koncern och moderbolag i en
egen koncern (Bcckcrs, t ex i Beijcrinvest). I det följande kommer också sådana
företag att kallas koncernmoderbolag. Vi kommer emellertid att markera om företaget
i sin tur har en moder.

H En fullständig förteckning av alla näringsgrenar. enligt svensk näringsgrensindelning
(SNI). finns i bilaga 2 i slutet av boken,

9 Uppgiften kommer från Urban Fredriksson. SCR. Örebro.

10 Genom utfrågningar angående ägarförhållandena av civilekonom Ragnar Boman,
Stockholm.

II Vi har inte försökt arbeta fram någon operationell definition av begreppet
"organiserat personalägande av aktier", da det borde vara möjligt för de flesta att
intuitivt förstå vad som menas. Detta begrepp innefattar här inic gratikationsakner
bland spridda anställda, ej heller aktieägande bland spridda direktionsmedlemmar .
utan ett samlat aktieagande i det "egna" företaget som en icke oväsennig del av
personalen står bakom.

12 Bilden kan naturligtvis modifieras något om man tar hänsyn till det organiserade
personalägandet av aktier i vissa av dc företag som vi valt att utesluta Iran var
undersökning. t ex företag där mindre än hälften av de koncernanstålida är anställda i
moderbolaget. Hur bilden kan komma att ändras vet vi dock ej.

13 Anledningen till att undersökningen kommit att gälla just årsskiftet 198011981 är att
det senast tillgängliga koncernregister. som förelåg. när arbetet med denna rapport
nått fram till dessa frågor. var avstämt per 1980-12-31.

14 Kriteriet var att investmentbolaget" 1976 förvaltade värdepapper till ett bokfört
värde av minst 10 milj kr" (SIND, 1980, s 226),

15 "I studien ingår samtliga koncerner och fristående företag som har minst 500
årsanställda. Dessutom ingår samtliga affärsbanker. börsnoterade bolag och företagen
på börsens s k fondhandlarlista" "Uppgiften att ställa samman ägare som
sinsemellan har ett naturligt samband till ett antal ägargrupper är självfallet förenad
med stora svårigheter, Syftet är att föra de ägare till en grupp som kan tänkas agera och
rösta gemensamt på företagens bolagsstämmor. Sammanställningen har här gjorts så
att till varje enskild agargrupp har förts ägare som har ett direkt släktsamband med
varandra, i regel i rakt nedstigande led" . , . "I utredningen redovisas uppgifter om
röstinnehav för alla större ägargrupper. Hit räknas alla privata agargrupper som
taxeringsåret 1976 ägde en personlig netto förmögenhet uppgående till 50 mkr eller
mer" .. , "Vid sidan av personliga aktieinnehav finns ett antal större stiftelser, som
har stora aktieposter i vissa företag . Uppgifterna om de större stiftelser som har ett
nära samband med någon agargrupp har inhämtats genom enkät (SIND. 1980.226 ff).

l f "Metoder för gruppering al' [oretag på olika agure

För att spegla ägarnas olika intressen har företagen hos respektive agargrupp
fördelats på fem kategorier.
A företag där majoritetsintresse. dvs rostmajoritcrcn, innehas aven ägargrupp

B företag där ett dominerande minoritetsintresse innehas aven irgare/ägargrupp

C företag där ett starkt minoritetsintresse innehas aven ägareägargrupp

D företag där två agargrupper tillsammans har ett majoritetsintresse eller ett
dominerande minoritetsintresse

E företag där ett begränsat minoritetsintresse innehas aven ägure/ägargrupp

Denna gruppering avser inte att spegla olika grader av inflytande utan vill endast visa
agargruppernas relationer till de olika företagen,

Till karegori A har förts företag där ägargruppcn innehar majoriteten av rösterna och
har majoritet på stämman samt är representerad i Iörctaget- stvrclsc

Till kategori B har förts företag, där den studerade ägarcn.auargruppcn har största
andelen av totala rösttalet (dock över 5 S"r). har absolut majoritet på stämman samt är
representerad i företagets styrelse, Uppfylls alla dessa tre villkor är forutsättningarna
stora för att ägaren/ägargruppen i fråga ska ha s k "working-control" över ett företag.



Till kategori C har förts företag, där ägaren/ägargruppen har största andelen av
totala röstetalet (dock över 5 <;() samt antingen är representerad i företagets styrelse
eller har absolut majoritet på bolagsstämman.

Till kategori D har förts företag, där den största ägaren/ägargruppen inte har ett
dominerande minoritetsintresse men där de två största ägarna - varav den studerade
ägaren/ägargruppen är den ena - båda har mer än 5 % av det totala röstetalet, är
representerade i styrelsen och tillsammans har absolut majoritet på bolagsstämman.

Till kategori E slutligen har förts övriga företag, där ägaren/ägargruppen har över
:; % av totala röstetalet oavsett om detta är den största posten eller ej". (SIND. 1980,
s 230--232)

17 En genomgång av problem i samband med skattningar av antalet aktieägare görs i
SOU 1981:105. s 31.

IR Vi har här (godtyekligt) valt att definiera de kooperativt ägda aktiebolagen som
icke-privatägda (jfr not 3:3).

y De resterande 17 aktiebolagen var (med ett, icke identifierat, undantag) bolag utan
formellt ägande (t ex ömsesidiga försäkringsbolag).

Kapitel 4

l Inte heller förekom någon inflation. 1 det följande skall vi dock i det längsta bortse
från de komplikationer som introduceras när vi överger detta antagande.

2 Vi talar här, och i det följande, om riskaversionen inför eventuella beslut om inköp
och innehav av aktier. Detta är naturligtvis bara en del av hela den "riskbild" som
människor ständigt konfronteras med.

3 Exakt var den storleksgränsen går är omöjligt att säga. Basmodellens allmänna
rekvisit för en fungerande marknad är att ingen enskild köpare eller säljare genom
egna åtgärder skall kunna påverka priset; i kap l har vi modifierat detta krav med
hänsyn till önskemålet om en effektiv monitorfunktion. vilket kan motivera att några
ägare "tillåts" ha större innehav. En rimlig storleksgräns skulle kunna vara, säg, minst
200--300 aktieägare i ett bolag.

4 Det internationella ekonomiska utbytet sker ju här utan varje reglering genom det
offentliga som ännu ej introducerats i modellen.

s I en abstrakt modell aven helt internationaliserad ekonomi kunde man tänka sig att
även arbetsmarknaden är helt internationaliserad. Här tänker vi oss emellertid att de
som önskar arbete inte söker arbete på den internationella arbetsmarknaden.

6 Därutöver kan man tänka sig att olika anställda har olika föreställningar om
sannolikheten för att just de skall drabbas av arbetslöshet. 1 detta sammanhang har vi
emellertid bortsett från detta och tänkt oss att alla är "lika osäkra" om sin eventuella
arbetslöshet.

7 Detta resonemang gäller mutatis mutandis alla marknader. Den som kommer långt
ifrån sin "bästa punkt" vad gäller anställningsavtalet kan ha större tur i sina
transaktioner på varurnarknaden eller kapitalmarknaden.

R Svårigheterna att operationalisera jämviktsbegreppet blir än större när vi har att göra
med aktörer i det ekonomiska systemet som måhända utifrån en position av
tillfredsställelse strävar efter att ytterligare förbättra sin ställning. Var upphör "den
ärliga jämvikten" och var börjar "det kalkylerande spelet"?

y Bildandet av förhandlande fackliga organisationer förutsätter förenings- och för
handlingsfrihet i samhället. 1 vår basmodell har dock något politiskt system ännu ej
introducerats, som artikulerar och konfronterar olika gruppintressen. Vi får här tänka
oss att alla enskilda intressen - av t ex föreningsbildning och förhandlingar - som
framkommer i basmodellen inte bekämpas på politisk väg utan tillåts utvecklas i full
frihet.

10 Vi förutsätter här att det föreligger strejkrätt vid intressetvister.
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11 Teoretiskt sett tar man ett oerhört stort steg när man rör sig från den atomistiska
basmodellen till en värld karaktäriserad av t ex monopolistisk konkurrens. An större är
steget om den modifierade basmodellen -- som här - tillåts vara blandad, med inslag av
såväl "klassiska", av den enskilde opåverkbara, marknadslösningar som ett osorterat
urval av förhandlingslösningar av monopolistisk art. För en sådan värld blir det svårt
att precisera jämviktsvillkoren.

12 "När det är omöjligt att förhindra att också andra än dc som betalar en vara utnyttjar
varan är den att betrakta som kollektiv:: (Eidem-Viotti, a.a. s 128). - Beträffande
kollektivt beslutsfattande, se vidare noterna 1:21 och 1:26.

l3 Precis som för varje annan organisation går det en gräns för den lokala fackliga
organisationens förmåga att producera kollektiva varor vid någon slags punkt, där
överblickbarheten i det som skall övervakas tenderar att gå förlorad och efterlevnads
och rättviseaspekter på olika avtal endast med svårighet kan följas upp.

14 I detta avseende kan också arbetsgivaren ha glädje av visst gemensamt agerande
bland dc anställda.

15 En stor litteratur har under senare år vuxit fram på området "interna arbetsmark n»..
der". Se t ex (Doeringer-Piore , 1971) samt (Osterman, 1984).

16 Av uppenbara skäl kan det vara svårt att särskilja struktur och nivå i Iörhandlingsie
sultatet. Men den analytiska poängen torde ändå vara klar.

17 Frågan vem som skall bära dessa kostnader, det s k Iree-ride r-proble mer, har redan
berörts i det föregående.

JR Man kan naturligtvis inte helt utesluta möjligheten att de anställda av olika skäl ändå
väljer att förhandla individuellt; bl a i mindre företag är en sådan ordning mer sannolik.

19 Exempel på sådana lagar är köplagen. aktiebolagslagen (ABL), medbestämmande
lagen (MBL); exempel på avtal i samband med ABL är de s k dispositiva lagar som kan
ersättas av särskilda avtal i bolagsordningen och naturligtvis alla de avtal om köp och
försäljning av aktier - utgivna enligt ABL - som träffas på aktiemarknaden.

20 Vi är medvetna om att detta är en oerhörd förenkling av den historiska utvecklingen
på detta område i vårt eget land, t ex när det gällt att etablera fackliga förenings- och
förhandlingsrätter. Men vår uppgift här är inte att skriva historia, utan att analvtiskt
blixt belysa vissa samband mellan det politiska och ekonomiska systemet i ett samhälle ..
Minns också förutsättningen att inkomsterna är jämnt fördelade även i vår modifierade
modellekonomi.

21 Jämför problemet med sk "moral hazard"; se kap l, s 31.

22 Som varit anställd någon minsta tid.

23 Sett ur ett transaktionskostnadsperspektiv är det ofrånkomligt att såväl lokala som
framför allt regionala, branschvisa och riksomfattande fackliga - och arbetsgivarbase
rade - intresseorganisationer får en roll också i det politiska systemet och spelet.
Medlemmarna i dessa organisationer kan helt enkelt finna det praktiskt (läs:
transaktionskostnadsbesparande ) att ge dem i uppdrag att driva intressen också utöver
de rent fackliga. I samma riktning pekar behovet av avstämning mellan fackliga
intressen och andra, allmänpolitiska intressen bland fackets medlemmar.

Om intresseorganisationernas roll i det politiska spelet på lång sikt är av godo för
samhället är omtvistat (se t ex Schmitter, 1979). Vad man däremot inte behöver tvista
om är den oerhörda kraft som ligger i varje institutionellt arrangemang som håller nere
transaktionskostnaderna. Om intresseorganisationer får ett inflytande i politiken så
kan det också bero på att själva det politiska systemet arbetar med (för) höga
transaktionskostnader. De kritiska synpunkterna på intresseorganisationer skulle
alltså delvis kunna vidarebefordras dit.

24 Vår definition av "storägare" presenterades tidigare i avsnitt 2.5.3.2

25 Grundförutsättningar här, liksom i kap 1, är att människor är riskobenägna (se not
l: 18). Endast mot ersättning kan de gå med på att bära risk. När det i det följande sägs
att riskbenägenheten är större hos somliga än hos andra så är det bara ett annat sätt att
uttrycka att riskobenägenheten är mindre hos somliga än hos andra.

26 Vi laborerar här för enkelhetens skull med bara två placeringsalternativ , bankinsätt
ningar och aktieplaceringar. I vår modellekonomi finns därutöver en rad mellanalter
nativ såsom t ex obligationer (företags-) och konvertibla skuldebrev. Men hela
förmögenheten behöver naturligtvis inte placeras i tillgångar som snabbt kan
omvandlas i kontanter. Fastigheter av olika slag kan vara ett intressant objekt. Vi vill



dock påminna om modellekonomins speciella förutsättningar, bl a ingen inflation. Det
k.rn ocksa vara svårt att skilja ut vad som är sparande och vad som är konsumtion i en
LiStighetsplacering. ~ En klargörande diskussion om förmögenhetsbegreppet finns i
(SOl! 1979:9, s. 14 ff, förf. R Spånt).

,c' Om vi låter sannolikheten för en persons aktieförvärv vara beroende av dels
förmögenhetens storlek, dels personens riskbenägenhet och parar ihop en förmögen
hetsfördelning och en fördelning av riskbenägenheten så blir det svårt att säga något
allmängiltigt om den resulterande fördelningen av aktieinnehav. Här tänker vi oss ett
enkelt, additivt förhållande mellan förmögenhetens och riskbenägenhetens "förmå
ga" att generera aktieinnehav. Då blir den resulterande fördelningen av aktier normal,
om förmögenheten och riskbenägenheten varit normalfördelade. Men man kan också
tänka sig mer komplicerade rnultiplikativa samband och då kan extremvärden (hos
storägare) uppstå.

Exempel på situationer, där resursallokering via det politiska systemet kan vara
effektivare än den rena marknadslösningen. meddelades i avsnitt 1.1.3 och upprepas
inte här.

Kanske kan man tolka de stora aktieägarnas roll i ett bolag med många små
aktieägare i samma termer: av de små aktieägarna uppfattas de som specialister (för
deras räkning) och "avlönas" genom att de små aktieägarna inte säljer, vilket håller
uppe storägarnas kapitalvärden.

De samhällsekonomiska implikationerna av - och argumenten för -lika rösträtt och
majoritetsbeslut lämnar vi därhän (se dock kap 2, avsnitt 2.1.1. Vi betraktar dessa
regler som givna.

" Ist.illet för förmögenhetsfördelning kunde man ha talat om standardfördelning.
välfärdsfördelning e d, dvs använt ett bredare begrepp. Dessa begrepp vill ta hänsyn
även till t ex skatter, avgifter och bidrag genom det offentliga, något som vi dock ännu
ej introducerat i analysen.

;z Man kan naturligtvis tänka sig att aktieägarna i ett bolag formulerar andra mothot
och protesterar mot lönekraven genom olika formella och informella kanaler
("voice"). Det är just aktiens specifika egenskap att den tillåter reaktioner både på
marknader och i stämma (och styrelse).

n Hur strejk- respektive lockouträttigheterna vuxit fram inom ramen för den
kompletta allmänjämviktsmodellen utredes inte närmare här. Dessa rättigheter antas
exogent givna.

H Svårigheterna för den enskilde att se sambanden mellan den egna insatsen och det
gemensamma resultatet växer ju större medlemsantalet är (Olson, a.a. kap 2).

J\ [ kap 2 presenterades bilden av det politiska systemet som en arena för konkurrens
mellan medborgarna om resurser i vid mening. I den mån anställda driver frågor
politiskt även genom sina fackliga organisationer måste detta naturligtvis ses som ett
utslag aven strävan i den politiska konkurrensen. En intressant fråga är hur denna
alternativa politiska konkurrenskanal påverkar de fackligt organiserades uppträdande
i det partipolitiska systemet. Förstärker eller ersätter de olika plattformarna varandra?

Lägg märke till att vi hela tiden talar om aktieägandet bland fysiska enskilda
personer. Det beror naturligtvis på vår koppling av detta fenomen till den politiska
cernokratin.

17 Uppgifterna avser förhållandena 1815, ej 1840, - Till bönderna räknas här
j ordbrukare med egna gårdar; därutöver fanns inom jordbruket de mindre väl ställda
stora grupperna av backstugu- och inhyseshjon samt torpare, som tillsammans
utgjorde ca 20 procent av befolkningen.

's Handelshusens uppkomst och funktion i den svenska industrialiseringen beskrivs
utförligt i Samuelsson, K. De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, Stockholm
1951.

w Se Gardlund. T, Svensk industrifinansiering under genombrottsskedet 1830-1913,
Stockholrn 1947 samt Dahmen , E, Företagsbildningen förr och nu, Stockholm 1953.

ro Observationerna gäller Stockholm. Vi kan inte här säkert säga all de också gäller för
riket i övrigt.

." Medbestämmandelagen, MBL, som antogs av riksdagen 1976, kan visserligen sägas
ha utvidgat det område, inom vilket arbetsgivaren har all förhandla med arbetstagar
parten. Frågan är dock vilket reellt innehåll denna förhandlingsskyldighet har, dvs hur
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troligt det är att arbetsgivaren faktiskt måste avstå något till arbetstagarparten. Mycket
tyder på att MBL ännu inte på något väsentligt sätt ändrat den traditionella
kompetensfördelningen mellan fack och företagsledning. Se t ex (Broström, 1982).

42 Någon analys av "lönearbetarnas preferenser och frågan om aktieägandet" i
historiskt perspektiv har veterligen inte gjorts. Betydligt större har forskningsintresset
varit när det gällt att jämföra den av socialdemokraterna faktiskt förda politiken och
det socialdemokratiska partiprogrammet. Se t ex (Tingsten, 1941) och (Lewin, 1967).

4-' Ett exempel på svårigheten att avgränsa olika politikområden är detta: stabilise
ringspolitiken syftar bl a till ett högt och jämnt utnyttjande av arbetskraften ("full
sysselsättning"), en politik som självfallet också har en viktig fördelningspolitisk
dimension.

44 Den gradvisa utvecklingen av arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer och
organisationsprinciper tycks följa något slags dialektik. Först uppstår aktiebolaget som
en metod för att hantera osäkerhet (extern och intern), sedan uppstår den lokala
fackliga organisationen som en metod för att bl a hantera olika typer av osäkerhet i
anställningsrclationen. Aktiebolagets möjligheter att expandera genom produktions
ökning och/eller diversifiering i koncernform ställer sedan återigen andra krav på
facklig motorganisation. Kanske är det tillspetsat att säga att "aktiebolaget ursprungli
gast förorsakade de fackliga industriförbunden", men att det finns ett intressant
samband mellan dessa organisationsfenomen är helt klart.

45 Vi har tidigare - i kap 2 och 3 - talat om minst 5 procent av röstetalet i företag med
sammanlagt minst 10.000 årsanställda som en tänkbar definition av "srorägare" inom
gruppen fysiska personer.

46 Vi syftar t ex på den typ av företagsbildarkompetens som under det industriella
genombrottsskedet fanns hos handelns folk.

47. Förmögenhetsfördelningens utveckling 1920-1975. Andel i % av den totalt
taxerade nettoförmögenheten ägd av de rikaste l, 2, 5, la och 20 procent hushållen

År Procent rikaste hushållen

1% 2% 5% 10 % 20 %

1920 50 60 77 91 100
1930 47 58 74 88 98
1935 42 53 70 84 97
1945 38 48 66 82 96
1951 33 43 60 76 92
1966 24 32 48 64 82
1970 23 31 46 62 84
1975 21 28 44 60 80

Marknadsvärden 1975 17 24 38 54 75
Förrnög gräns 1975
för tax nettoförrnog
(I 000 kronor) 450 320 200 130 80

Antal hush 1975 41 000 82000 205000 410000 820000

Förklaring: År 1920 ägde den rikaste procenten hushåll 50 procent av alla hushålls
deklarerade nettoförmögenhet. De rikaste 10 procenten av hushållen ägde då 91
procent av hushållens totalt deklarerade nettoförmögenhet. För år 1975 gällde att de
40 000 hushåll (= l procent av alla hushåll) som hade över 450 000 kronor i taxerad
nettoförmögenhet ägde 21 procent av alla hushålls sammanlagt deklarerade förmögen
het. (SOU 1979:9, s 74)



47" Förmögenhetsfördelningens utveckling 1920-1975. Andel i '!e av den totalt
taxerade nettoförrnögenheten ägd av de rikaste 0,01,0,03, O,1,0,2,0,5 och 1,0 procent
av hushållen.

Ar Procent av hushållen

0.01 0;; 0,03 00 0,1 0-0 0,2 % 0,5 % 1,0 %
1920 9 15 24 31 40 50
1930 13 21 2R 37 47
1935 6,5 11 1R 23 33 42
J945 9 15 20 29 38
1951 7 12 17 25 33
1966 3,6 5,5 9 12 18 24
1970 3,3 5 R,5 11 17 23
1975 3,0 4,7 R 10 15 21

Marknadsvärden 1975 2.2 3.7 6 R 12,5 17

Förmög gräns 1975
för tax nettoförrnög
(1 000 kronor) 6500 3200 l 500 1000 600 450

Antal hushåll 1975 410 1230 4 100 8200 20500 41000
____o

Förklaring: Ar 1920 ägde den rikaste tiotusendedelen av alla hushåll (0,01 %) 9
procent av alla hushålls sammanlagt deklarerade nettoförmögenhet. År 1975 ägde de
,~10 hushåll (0,01 'i{ av alla hushåll), som hade över 6,5 miljoner i taxerad
nettoförmögenhet 3,0 procent av hushållens totalt deklarerade netto förmögenhet.
(SOU 1979:9, s 75.)

'iK De offentliga inkomsternas sammansättning under 1900-talet (i milj kronor). Totala
siffror och procent av BNP*

OS C';c OK 90 r:if:' B Go S %

1907 39 1,3 S4 2,7 116 3,8 21 0,7
1912 55 1,5 lIS 3,3 131 3,6 39 1.1
[924 211 2,6 323 4, l 316 4,0 90 1.1 21 0,3
[930 226 ? ' 329 3,3 372 3,7 110 1.1 25 0,3... ,~,

1935 247 2,5 41S ~,3 513 5,3 90 0,9 25 0,3
1940 799 SA 596 4,0 79S 5,4 280 2,0 4S 0,3
1945 l 40S 6,4 996 4,5 1 555 7,1 510 2,3 65 0,3
1950 l 537 4,S l 633 5,1 2391 7,4 SOS 2,5 425 1,3
1955 :1 216 (d :1 204 6,3 4040 7,9 1470 2,8 1076 2,1
1960 4597 öA 45S0 6,3 7206 9,9 l 432 1,9 2629 3,6
1965 S 770 7,7 9294 S,2 13 179 11,6 2 121 1,S 6261 5,5
1970 14000 S') 17 S42 lOA 21 160 12,3 2613 U 13059 7,6,~

1975 25 6S9 S,9 35 270 12.3 41 101 14,2 3528 1,2 25729 S,9
1975 30474 7.1 59665 15,1 SR 072 14,7 4459 1,1 56486 14,3

DS = Direkt statlig inkomstskatt. OK = Direkt kommunal inkomstskatt.
S = Socialförsäkringsavgifter. B = Bolagsskatt. I = Indirekta skatter. Övriga skatter
och inkomster (restpost) .

• Uppgifterna är hämtade från diverse källor. Före 1950 huvudsakligen Statistisk
årsbok, RiksräkenskapsverkeuRiksrevisionsverkets årsbok, Taxeringsutfallet och
Kommunala finanser Efter år 1950 har uppgifterna hämtats från Nationalrakeriska
oerria och OECDs National ACCOUllts och de nämnda delarna av SOS samt SOU
1977:91 "Översyn av skattesystemet", (Rodriguez, 1981, s 110)

"I "Ju högre inkomstprocenten var, dvs relationen mellan vinst och eget kapital, desto
högre var den procent av vinsten, som togs ut i skatt.' (Rodriguez, a.~., s 29-30)

'o Se även avsnitt 2.5.2.1, kap 2.

'.! Och som "förändringsutbudet'. dvs här den borgerliga oppositionen, ändå inte var
beredd att acceptera. Se bara på de skarpa reaktionerna på socialdemokraternas
skatteförslag i samband med vakt 1928.

'2 Siffrorna gäller arbetslösheten inom LO:s fackförbund.
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53 En inledande diskussion om sambanden mellan osäkerheten i anställningen och
incitamenten till förvärv av personalaktier har förts i avsnitt 4.13.

54 Någon överblickande, kvalificerad analys av sambanden mellan skattesystemet
(skattepolitiken) och aktieägarkoncentrationen har veterligen ink gjorts i detta land.

55 Bland dotterföretagsnybildningarna under mellankrigstiden nämner Dahmcn bl a
SAAB, Sv Flygmotor ... AB Kanthal och AB Volvo inom verkstadsindustrin, AB
Findus inom livsmedelsindustrin och några till.

Bland större enpersonsstartade företag nämns bl a Bolidens Gruv AB, Uddevalla
varvet AB ... AB Åkerlund och Rausing, AB Hägglund och Söner samt ett antal
företag inom konfektionsindustrin (som Junex, Rapp m II), (Dahmen, a. a.. s 49··50)

56 Till det ökade intresset för dotterföretagsbildningar under 1930-talet kan också det
förhållandet ha bidragit, att den s k kedjebeskattningen avskaffats 1928, dvs "aktiebo
lag befriades från skattskyldighet för utdelning från svenska bolag." (Rodriguez. a. a.,
s 29)

57 Stabiliseringspolitiskt intressant är en annan aspekt på dessa företag som också
omnämns av Dahrnen (ibid): "J många branscher är det påfallande. att den nya tidens
småindustriella arbetarföretag voro segare än företag. som startats och drevs av andra
företagarkategorier. Stor arbetslöshet i typiska småindustribygder var en sällsynt
företeelse. "

5H Vi säger "i huvudsak" för att markera att varje (framgångsrik) partiledning normalt
också har ett förtroendekapital. som kan utnyttjas till att pröva något initiativ SOI11 inte
är väljarnas eget.

59 Ännu tydligare blir denna speciella producentroll för facket om man jämför Sverige'
med Förenta staterna, där produktionen av rättshjälpstjänster för anställda i stället j

huvudsak organiserats på marknaden genom enskilda advokater. Advokattätheten i
USA är därför avsevärt högre än i vårt land. - Denna observation gjordes av
LO-ekonomen Per-Olof Edin vid ett seminarium på arbetslivscentrum i april 1986.

60 Detta "ekonomistiska" betraktelsesätt gör inte anspråk på att vara uttömmande.
Frågan hur medborgarna i en nation skall fördela rösträtter mellan sig lever också ett
eget liv. Och de som har att ta ställning till frågor om facklig och partipolitisk
anslutning gör det naturligtvis också utifrån andra överväganden än strikt privatekono
miska, tex klassamhörighetsmässiga, "solidariska", slentrian. Men vi tror att den
ekonomiska dimension, som finns i detta orsakssamband är tillräckligt viktig för att
motivera en särbehandling.

61 "Soeialiseringsteorins upplösning och välfärdsideologins seger" är rubriken på sista
avsnittet (om 1920- och 1930-talet) i Herbert Tingstens arbete "Den svenska
socialdemokratins ideutveckling. Del I" (Tingsten, 1(41). Det är egentligen en helt
missvisande rubrik i så måtto att det 1920 också med ytterst blygsamma vetenskapliga
anspråk betraktat inte existerande någon sammanhängande teori vare sig för hur el!
socialiserat produktionssystem skulle kunna fungera eller hur själva socialiseringspro
cessen skulle kunna tänkas förlöpa. Tingsten var naturligtvis väl medveten om det,
men det förtjänar ändå påpekas här att vad rubriken syftade på mer var den enkla
socialiseringstanken som den oreflekterade, lyckobringande "omvändningen" av den
kapitalistiska produktionsordningen än en självständig, framåtblickande, färdig
socialiseringsteori. Det framstår som mer korrekt att tala om "fjärrnandet från
socialiseringstanken" än om "upplösningen" aven teori som aldrig existerat - och
faktiskt intill denna dag inte gör det. - En kortfattad diskussion av den tidiga,
internationella socialiseringsdebatten återfinns i (Eidern-Viotti, a. a" kap 5)

62 Citatet har hämtats ur Aldus-utgåvan.

63 För en ekonom är det nya makroekonomiska effektivitetsbegrepp som Lewin
tillskriver socialdemokraterna som deras utgångspunkt för planeringen av krispoliti
ken på 1930-talet ett utomordentligt luddigt begrepp. Lewin ger oss inte heller några
kriterier med vilkas hjälp vi skulle kunna utmönstra en offentlig politik av typen
planmässig hushållning från annan socialdemokratisk ekonomisk politik. Var sker
planeringen i ett samordningssystem med s k planmässig hushållning - hos statsmak
ten, i kommunerna eller rentav uti i de enskilda företagen? Och hur skiljer sig
makroekonomisk effektivitet från makroekonomisk stabilitet resp mikroekonomisk
effektivitet?

Vad Lewin visar är bl a hur socialdemokraterna under 1920- och 1930-talet kommit
att slå in på nya vägar i den ekonomiska politiken - och hur debatten kring dessa
vägbyten fördes. Men vad som i någon mer exakt ekonomisk-teoretisk mening
kännetecknade den "nya" ekonomiska politiken får vi inte veta av Lewin. Det kan



aero på att Lewin är statsvetare t och därför egentligen aldrig intresserat sig sarvkil! för
denna fråga) eller p:r att det faktiskt inte finn> n,lgot bra svar pa frågan - eller badadera.

,'~ Frågan i vilken utsträckning den socialdernokrativk a krispolitiken pa 1930-talet
faktiskt representerar en Kcvnesinspircrad , kvalificerad nyorientering eller mer ett
fullföljande av äldre, pragrnariska truditioner har i hög grad fångat ekonomhistoriker
nas intresse. Ett relativt färskt bidrag. som också sammanfattar den tidigare
diskussionen. är Nils Ungas avhandling Socialdemokratin och arbctslö-hetsfragan
1912-1934 (1976). Ungas tcs är att krispolitiken mer var ett utflodc ,1\' hl :r fackliga krav
underifrån än av ett teoretiskt nvtankundc uppuran

fl,'; 19J8 förde finansminister \Vigfor~s för första gången fram Iragun om samverkan
ruelian stat och natingsliv. "Samarbete borde ocksa enligt \Vigrors< uppfattnmt;
inledas mellan staten och närinr--livct Io: att bättre kunna utnvtr.a nv teknik och
bedriva en mer rationell teknisk t ~etelhk"plig forskning." (L cwiri. a er. <171). For att
diskutera dessa och andra angr~in~ande problem ville \\/igfors~ anordna en "<amvcr
kanskonterens med nilringslivct. Men kriget kum emellan.

66 Samuelsson, 196R. s 273.

c' Det är inte svart att föreställd sig att !'öreug med monopolstallning 1 Sverige t ex i
samband med en offentlig upphandling kan spela mot statsmakterna pa ett s.ut som
kan anses skada allmänintresset. Men för att vi OCkS{l skall kunna sAga att dl'! skadar
eller stör den politiska demokratin måste aktoren vara en [vsisl: pe;son, enligt dra
förutsättningur. Sc senare avsnitt .5 ..:'.

6,s Lewin benämner den nya socialdcmoktatisk a politiken "planhllshallni!lgsideo\o
gin" och citerar \\'igfors~: "Nar vi tala om rlanhush:ll1ning. detta icke n~lgra

trollformler som på cn gång lösa dc praktiska problemen utan det iir i st.iller uppgiftcr,
SOll1 vi själva st~dla Ior oss och som vi sedan i praktiken lösa gt:"t1om dc speciella
program, som VI utarbeta vid varje s.irskilr tillfälle och med vilka vi gr; ut td! folket och
säga: det och det tänk te vi nu göra - vilja ni hjälpa oss eller inre?" (Lewin, a. a .. s 234).
Jag tror att det är viktigt att komma ihilg att lika likt som vi tidigare - och iclag- Kunnat
tala om en socinliscr ingvtcori (jfr no) 4:61 j. lika litet kan vi tala om en planhushill
ning-tcori värd namnet. Citatet belv-er väl den pragmatiska prol-lcmlöxar.ursai- som
sedan långe k.innetecknat socialdemokratin i Sverige.

Frågan är viii om vi - utifrån Wigforss "definition" cu- bor tala (lm ('II

planhushållningsideologi (nämligen den socialdemokratiska). Varför inte ock s.i en
centerpartistisk - för att hävda olika regionalpolitiska intressen. en folkpartistisk etc')

6" Lewin citerar Gunnar Myrdal apropå arbetarrörelsens efterkrigsprogram: "Vad
detta program framför allt ger uttryck at är den växande insikten inom arbctarrorclccu
att härefter ett mycket större intrc-sc rnuste iignas åt produktionspolitikvn. Enbart
genom Iördclningsrcformcr kommer vi el långt" (Lewin, a. a .. s 25S)

Hur fångar den kalkylen in t ex värdet av den utbildning och kunskapsförmedling
som en utbildningsintresserad människa .\II! 1111 ingom själv - medvete I eller omedvctet
kan ge andra?

71 Jag ruenar inte att den centrala fackliga organisationen skulle arbeta med ett :,å
renodlat "ekonomiskt" synsätt i valet mellan olika strategier. 'vkn för att förklara
agcrandct på liingrc sikt'tror Jag anda det kan vara virrZlefullt ;H! introducera en
intäkts.kostnads-kalkvl av anfört slClg

72 Anledningen till att vi utmönsnar det förra alternativet tir s\'{irighctL'rn{l au utfunna
generella subventionssystem pa detta brokiga område. Jfr dock med 19RIi-takts s k
fornvclscfondcr.

'n Redan 1943 hade s.muna författarL' Iaktiskt publicerat arbete: Det monopolk.ipita
lisriska Sverige. en mindre undersokning än den 1959. SLil11 också v;lekte langt mindre
uppmärksamhet.

7--1 Vi talar här om situationc» i början av 1950-t<ll('t och syftar trarn-r den
akademiska forskningen inom nationak.konomins stUJil'OllH~l(!Coch i viss inom
stutsvetenskapen. som kunde tank a-, intressera sig Ior samb.mdcn mellan t ex
ak ticäg.mnak tcn och den poliusk a demokratin.

~ Komment.u (lcnO!11 sin -pccifik.. kornp. ten- hade dt...t1L'dgdIC mcc kopmunn.rbuk
grund rclutivt Lt~<.i informations- och ris1-.k(hlnadcr i vcrkv.unhctcr som fln ~lrl

~Hvcckling var ,,;\;skilt beroende av utvcck linucu <:tY nya. obekanta marknu.icr Den
valda tormuleringen rör tanken till teorier om arbcbfönk>lning och specialisLTing i
produktion (IV den typ SOf11 !"\-)rckurnrncr inom der: aldre utrikeshandclsteorin: k.m man
by'gga en "Heckschcr-Ohlin-tcori U)f aktil'jgal1l..k··-)
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7(, Den förstnämnda sorteringsfunktionen är naturligtvis ingenting annat än den
signalfunktion som beskrivits i kap l: och eventuella ingripanden hör på motsvarande
sätt till monitorfunktionen.

77 Mer konkret kan följande lista ge en förställning om vad mcsonivån inom ekonomin
kan tänkas bestå av:

I "Branscher och branschorganisationer samt omstrukturerande krafter på bransch
ruva

2 Karteller och liknande samordningar av marknadsbeteendet. t ex specialiseringsav
tal mellan potentiellt konkurrerande företag.

3 Storföretag. där "den synliga handen" ersatt marknadskrafternas styrning. Detta är
den mest institutionaliserade mesonivån.

-+ Samverkan mellan företag i samma region. eventuellt också med regionala
organisationer oeh politiska organ.

5 Komplementaritet (samverkan eller samspel) mellan företag kring utvecklings
block.

6 Agar- och företagargrupper av komplementär natur (dvs grupper som sträcker sig
över flera branscher).

7 Fasta storkund.storsäljarrclationer samt långvariga länkningseffekter mellan före
tag och branscher (industriella nätverk) .

8 Infrastrukturer och stora system: (kommunikationer, energiöverföring).
9 Storskalig forskning och utveckling omfattande kunder. leverantörer och statliga

forskningsorgan .
10 Näringspolitik eller planhushållning. där staten ingripcr dirigcrande nedanför

makronivån.
Il Andra samordnande krafter. (ex stark sammanhållninu kring nationella mål inom

ett visst fält, yrkeskårssamhörighet eller nära sam~verka~1 fackföretag kring
(exempelvis) en krisdrabbad bransch." (Glete. 1987. s 3-+-35)

70 En kompletterande tolkning av arbetarrörelsens agerande - eller Icke-agerande 
gentemot storaktieägarna är denna: man tillerkände dem - och aktie ägandet i övrigt
en viktig allokeringsroll och just därför kunde och ville man inte angripa dem.
Problemet var - och är - att man inte har någon föreställning om hur aktieagarrollen
skulle kunna "förbättras" eiler hur arbetarna själva skuile kunna göra en insats i den
rollen. Mot den bakgrunden framstår socialdemokratins passivitet i ägarfrågan som än
mer begriplig.

Då är det svårare att förstå varför socialdemokratin i början av l 950-talet - och
tidigare. och senare - visat ett så litet intresse för att undersöka agarfrågan utifrån det
demokratiproblem som döljer sig bakom "konkurrcnsargumcutet" mot storaktie
ägande . dvs enskilda storägares potentiella utnyttjande av sin aktieägarmakt till
vinnande av politiska fördelar. Kan det hänga samman med att kritiken av kapitalis
men i så hög grad var en kritik på makronivån. som inte direkt gällde enskilda företag
och storägare ')

7'1 Stycket är hämtat ur en tidigare manusversion av Gletes bok. En utförligare
skildring av aktiemarknadens utveckling ges i boken i kap 2.5. Marknaden för
riskvilligt kapital.

HO Flera av det tidigindustriella skedets stora ägarfamiljer i Göteborg gjorde nära nog
en poäng av att inte lita tiil utifrån kommande bankkrediter De "föredrog att
expandera genom nedplöjning av vinster.

Omkring sekelskiftet innebar detta emellertid att det göteborgska storkapitalet
relativt sett gick bakåt i förhållande till Stockholm, där en hektisk expansionspolitik
inletts 3V många ägare med stöd av banker och den nya starkt spekulativa
aktiemarknaden. Dc gamla göteborgsfamiljcrna Dickson. Kjellberg. Röhss och
Ekman var i rätt hög grad på väg ut från de stora företagscngagcmangen. Nya
agarfamiljer som Broström, Johansson/Mark och Carlander såg visserligen Skandinav
banken som ett naturligt centrum för göteborgskapitalet och dc ras aktivitet bidrog
starkt till att ge den ett uppsving. Men de var ägare och företagare som självständigt
ledde sina affärer - banken som i Göteborg i två generationer kom att ledas av familjen
Mannhcimcr var en finansiell partner men inget maktcentrum. Initiativen till de
affärcr som banken finansierade låg säkerligen sällan hos bankledningen. vilket klart
skiljer den från de båda stora stockholmsbankerna (Stockholms Handelsbank och
Stockholms Enskilda Bank R. E.) under denna tid." (Glete. a. a .. s 113)

HI Carlander och Mark drev tillsammans en handelsrörelse vilken 1880 utökades
genom inköp av ett textilföretag, Gamlestaden. Detta utvidgades och blev utgångs
punkten för en märklig utvecklingskedja. Orsaken var att ingenjören Sven Wingquist



åren 1,)06-il7 vid Gamlestaden uppfann och utvecklade sitt självreglerande kullager
Företaget och dess ägare beslöt att satsa på konstruktionen. Dc bildade 1907 Svenska
Kullagcrtabrik en. SKF. som på ett årtionde växte till ett av Sveriges största företag.
Luder llJ20-talet tog SKF i sin tur initiativ till Volvos uppbyggnad" (Glete. a a ..
s 1l7-1IS)

": "En helt ny typ av ägare representerades av Kooperativa Förbundet som under
mellankrigstiden byggde upp en omfattande industriell verksamhet i kvarnar.
margarin och vegetabilisk olja, skor och gummiprodukter glödlampor, porslin
(Gustavsberg) mm. Likaledes utvecklades böndernas producent kooperativa slakte
rier. mejerier m m i hastig takt." (ibid, s 134)

H •. 'De tre storbankerna lanserade var sitt börsnoterat investmentbolag för att till dessa
kunna sälja de aktieintressen de kommit att äga genom kriserna. Skandinavbankcn
startade 1937 Custos som fick ägarkontroll över Fastighets AB Hufvudstaden,
Riddarhyttan. Hellefors. Wargön, Manna-Långrör. Mölnlycke, Oxelosunds Jernverk
m m och senare även en aktiepost i STAB. Handelsbanken grundade 19431ndustrivär
den där bl a kontrollposter över Fagersta och Bergvik & Ala. senare även SCA,
placerades. Enskilda Banken bildade 1946 Providentia, ett systerbolag till Investor, dit
till en början främst aktier i Atlas och LM Ericsson fördes. De tre nya investmentbola
gen skulle - tillsammans med det äldre Investor -- ända fram till 197()-talet vara
aktiemarknadens dominerande institutionella ägare." (Glete, a. a. s 132-133)

Hl Citatet ar hämtat ur en manusversion till Gletes bok.

H' Intressant är frågan hur "intransformcradc", f d ägarkornpetcnser bevaras i
företagd. Vi tror att detta sker i hög grad genom den konkurrens som i princip alla
anställda (inkl VD) är underkastade från deras sida, som skulle tänka sig att ersätta
uem. Fn person pil exempelvis ett företags avdelning för internationella marknader får
se upp så att hans egna insikter inte blir överflyglade av t ex hans närmaste
medarbetares eller av den person som har motsvarande befattning i ett mindre
konkurrentföretag. Situationen för de anställda i finansfunktionen torde vara likartad.
(Alchian. 1969, s 136 ff)

H(i Lika barn leka bäst! Var anledningen till att industriföretagsledare i stigande
utsträckning kom att inta rollen som "övervakare av industriföretugsledare" att det var
dc som hade lägsta övervakningskostnaderna? Eller berodde det på att dc enda ägarc
som under detta skede förmådde utveckla nya ideer om industriella expansionsmöj
ligheter var just ägare med industriföretagarkompctens" Varför det"

>7 Jag menar naturligtvis inte med detta att varje människa till varje tid måste sträva att
vidareutveckla sin kompetens just i arbetslivet. Men det är viktigt att det ekonomiska
systemet håller fram incitament för dem som vill -- till egen och andras glädje.

," På liknande sätt kunde vi tala om ett "hem - eller Iamiljckornpctenskapital" hos
arbetande föräldrar, ett kapital som kompletterar men också resursmässigt konkurre
rar med vrkeskompetcnskapitalet. Se vidare not 4: 105.

"'I En viktig aspekt (se även avsnitt 4.1.5) var oekså den fackliga strävan att löskoppla
den individuella arbetaren och ersättningen till honom genom att låta arbctsup pgitten i
sig bli bestämmande för ersättningen. Inom den lokala fackföreningen var det
solidariska accepterandet av den principen säkert en nödvandig förutsättning för
organisationens uppkomst.

Den fackliga organisationen sökte alltså eliminera lonekonkurrcnsen mellan sina
medlemmar. Men det innebar icke att all konkurrens om arbetena försvann, bara att
Konkurrensen ändrade karaktär till s k jobbkonkurrens. "In place of the traditional
wage competition approach Thurow offers a job cornpetition approach of labor
markets. 1n this model the employcr is assurned to choose among applicants with a view
towards minimizing the cost of training wirhin the cnterprise . Workers are thought of
as fornring a queue, those at the head of the queue requiring lowcr training costs."
(Karabcl-Halsey. 1977, s 3(9)

'Ju Denna strävan efter allmän lönoutjämning. som delvis följer ur kravet på lika lön för
lika arbete, leder också till löncutjämning mellan förbunden. Se vidare (SOU llJR2:47,
s 116 If)

'j[ Principen 'lika lön för lika jobb' uppfattades som riutvis. därför at: den behandlade
alla medlemmar lika. Principen 'allmän löncutjämning uppfattades som rationell
därför att elen förbättrade sammanhållningen inom organisationen och också den som
rättvis aven majoritet av medlemmarna.
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92 Det säger sig självt att ingen kan bortse ifran de uppfattningar som framföres genom
en organisation, vars medlemmar tillsammans "arbetar ihop halva nationalin
komsten. "

Y3 Vi bortser här ifrån de föreställningar om värdet av ett ökat privat sparande som bl a
under slagordet "cgcndomsägnnde demokrati" framfördes särskilt från konservativt
håll. Se t ex Leissncr , 1960. Vår studie syftar ju till att ge svar på frågan varför
ak ticagundct i våra företag ser lit som dc gör.

9' Enligt Erik Lundberg hade "sporsmal om fundamentala maktkoncenuations- och
indirekta socialiseringsmöjligheter. som åtminstone måste komma att hetvda med
fondens tillväxt stigande frestelser. inte givits stort rum i debatten": citerat i
(Bergström, 1977, s 145). - Sa här i efterhand kan vi dock konstatera att AP
fondsystemets vidare koppling till ~igarfrågan blivit förvånansvärt liten. I början av
1970-talet bildades en särskild. 4:e AP-fond för innehav av aktiekapital (se SOU
1972:(3).

9~ Vi går inte här närmare in på den intressanta Irågan om akucägurna blivit rika
genom att vara aktieägare, eller om dc blivit aktieägare därför att de är rika.

% Vi syftar naturligtvis pa dc krav P,] stora, handlingskraftiga ägare som kan härledas
ur incitamentsmodeller fi)r monitorfunktionen. Sc kap ]42.

97 Vi noterar att detta skrivs aven nationalekonom. [nom nationalekonomin är
maktbegreppet notoriskt sl'äråtkomligt när det inte kan hårledas som avvikelser från
eller hinder för idealtillstand av olika slag - sasorn t ex "monopolmakt" (Eidcrn , 19H5).
Det kan inte ha varit någon tillfällighet att utredningsuppdraget på detta avsnitt gick till
just och endast nationalekonomer'

En sociolog, statsvetare eller töretagsekonom hade antagligen haft latture att dra
slutsatser beträffande maktfördelningen i företagen - obesvärade av den universiclla
interdependens mellan alla ekonomins aktörer som bildar utgängspunkt för nationale
konornins föreställningar om effektiv resursallokering.

'!k Det bör påpekas att en aktiv arbetsmarknadspolitik i stort sett hade varit lika
motiverad också i en värld utan solidarisk lönepolitik i meningen lika lön för lika jobb:
vad som faktiskt händer när arbetsmarknadspolitiken byggs ut är att staten tar hand om
de arbetslösa lite bättre. Den andra komponenten i den solidariska lönepolitiken,
låglönesatsningarna, har nog varit betydligt mer problematiska ur svssclsåuningssvn
punkt och ökat behovet av arbctvrnarknadspolitiska insatser.

"" Vi syftar på LO-kongressens godkännande i juni 1976 av det s k löntag.uforidsforsla
get. Men redan i augusti 1975 hade ju dc allra första signalerna om detta förslag
kommit i boken Löntagarfonder av Rudolf Meidner. Anna Hedborg och Gunnar
Fond Jfr not 2:3H.

II!! I "Det fanns ytterligare skäl för detta betonande av rörlighetspolitikens betydelse.
Den av kom mitten förordade lönepolitiken innebar att en viss arhetsuppgift skulle
hetalas med samma lön oavsett vilken lönsamhet som det enskilda företaget kunde
uppvisa. Eftersom samtidigt löneskillnaderna mellan olika slags arhetsuppgifter borde
minskas skulle inte rörligheten mellan företag med olika lönsamhet stimuleras av att de
mer lönsamma företagen kunde erbjuda högre löner. Rörligheten borde därför
stimuleras med hjälp aven aktiv rörlighctspolitik." (LO, 1971 (l l, s 31)

101 Detta citat blixtbelyser. enligt min mening, en bristande ovcrcns-aammclvc mellan
rapportförfattarnas fördelningspolitiska ambitioner och allokcringsteoretiska insikter.
Det är på "framtidens arbetsplatser", etablerade av offentliga tjänstemän. S0111 de
utslagna skall beredas "tryggad och lönande syssels~ittning"!Men om nagot kräver en
ny, omfattande kompetens är det väl just dessa arbetsplatser? Och om det är något de
utslagna saknar år det väl sådan kompetens, om den kompetens de besitter redan är för
gammal' Rapporten pekar därfor först och Irämst på en ofr.inkomligt kompetensan
passningsproblem. som alla inblandade mast e hjälpa till att lösa, statsmakterna,
företagen och dc anställda själva.

1<'2 En annan restriktion pa valet av metoder gavs av den solidurisk a lönepolitiken:
"Inflvtandct kan inte fa utvecklas i säd ana former att det kan komma i konflikt med en
solidil1isk fördelning av produktionsresultatet .... ' (LO 1971 (2). s lO)

10.' Det första exemplet på ett sådant avtal blev det s k utvccklinesuvtalct mellan SAF
och UYPTK. som slöts 19k2: pil den statliga och kooperativa sidan hade dock liknande
avtal träffats redan 1979. Utvecklingsavtalet senast ändrat sept 191\5, utgår i hög grad
fr,1I1 utbildningens betydelse för industrins foruvelsc.



(Ii< Nallonakkonomin har visat ett klent intresse för både empirisk och teoretisk
fGfsk ning kring kunskaps- och kompetensbegreppen. I en diskussion kring detta
c.terar min forskarkollega Kurt Lundgren (1986, s 2) Edith Penrose , som menar att
kunskapsbegreppet är "very slippcry to handle (Penrose , 19M, s 77). Andå borde
teoriområdena för utbildning, information och osäkerhet ha kunnat leverera åtskillig
inspiration till sådan "kornpctcnsforskning". - I nationalekonomins utmarker och
inom filosofin, vetenskapshistorien och den s k Al-forskningen (Artificiell Intelligens)
har dock ansatser gjorts. En av de främsta forskarna är Michael Polanyi med sitt arbete
Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy. New York. 1962. En svensk
forskare, Bo Göranzon vid arbetslivscentrum. har intresserat sig särskilt för samban
den mellan tyst kunskap och ny teknik, se t ex boken Datautvecklingens filosofi, 1983
(B.G. red).

IOS Bakom vart begrepp 'kumpetenskapital finns det inom nationalekonomin numera
tämligen etablerade begreppet 'humankapital' ("human capital"). "A classical
formulation of the theorv of human capital, which marks "the 'birth ' of the
economics of education ... is Theodore W. Schultz's ... in December l G60. The
thrust of Schultzs argument is that cducation. in addition to being a form of
consumption , is also an individually and socially productive investment From this
perspective laberers can be considered capitalists. for thcir investrncnt in the
acquisition of knowledgc and sk ill has given thern ownership of econornically valuable
capacities." (Karabel-Halscy, a. a. s 3(7). Ett klassiskt arbete på ornr.idet är (Bcckcr ,
19M), Human Capital.

10" "Frcqucntly the best le arning situation comeides with the 1I10St efficient staffing
arrangements. Subordinatcs , for instancc , often lcarn by filling in during the
tcmporary absenee of their superiors. The subordinatc rnight not perform the job as
efficicntly as the experienced workman. but the arrangement may still be less
expensive than the alternative of having redundant cxpericnced replacements
available to subsurute for skitled workers during unexpectcd absenccs." (Docringer
Piore, a, a, s 21)

1,)7 En intressant analys av den historiska utvecklingen på detta området i USA ges i
(Jacoby. 1984).

I'" Har den solidariska lönepolitiken och trygghetslagarna medverkat i utvecklingen
mot interna arbetsmarknader') "Allocativc and prieing rules which respond freely to
variations in the supply of traincd labor create a tremendoux incentive for workers to
frustrate the training process whcncvcr possible. A certain degree of wage rigidity and
lob security is therefore ncccssarv for on-the-job training to operatc at all, Indecd. .
wage rigidity and job sccurity mayaiso provc essential to cfficiency in plants where
interaction among workers is an iniportant part of the productive process" (Docringer
Piore, a.a., s 33).

li9 Se , längre fram, avsnitt 4.3.9.3

llO Genom den allmänna arbetsförmedlingen efterfrågas information om lediga
arbeten till drygt 80 procent av människor som är utan arbete (uppgiften frän AMS aug
191\7): det är i stor utsträckning fråga om att gifta samman givna kompetenser med
givna jobb. Utifrän vårt speciella perspektiv kunde man fantisera kring en komplette
rande institution för kompctenslonnedling och -utveckling. Till en sådan institution
skulle människor i arbete kunna anmäla t ex sina önskemål ifråga om nya arbctsuppgif
ter som de bedömde som utvecklande för sin kompetens: arbetsgivare skulle på
motsvarande sätt kunna söka personer med viss kompetens men samtidigt erbjuda viss
kompetensutveckling som en extra förmån.

III När jag hört och läst om de alltid lika förvånade reaktionerna bland de anställda
och deras representanter i samband med olika, just aviserade, större företagskonkur
ser (Luxor , KOCKums etc) har jag alltid gjort samma reflexion: det måste vara något
. 'konstigt" med ett informationssystem som leder till att SOO eller 700 eller 1.000 vuxna
personer med en röst utbrister: var lönsamheten och utsikterna så dåliga - det hade vi
ingen aning om' Och intrycket av konstighet mildras icke när företagsledningen
kommenterar förvåningen: var de anställda så dåligt informerade - det hade vi ingen
aning om ' Jag vet också att dessa kommentarer är led i ett spel, men just i detta spel tror
jag dessvärre att de är rätt goda verklighetsbeskrivningar.

! 12 Apropå frågan, vilka aktörer som har starka incitament att utöva monitorfunktio
Ilen i företaget skriver Stiglitz: "The re are rwo institutions that have such incenrivcs:
banks and unions (as representatives of the workcrs ) ... The other major institution
that is in a position to extend ils pmvers of controI is the unions. Thcy have one
advantage over virtually all other institutions: they (or their rncmbers) are intimutely
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involved in the day-to-day functioning of the firrn. and henee the costs of acquiring
(certain kinds of) information concerning the finn arc likcly to be less than for othcrs.
They have aseeond advantage: the y . like the banks, have a strong inkrest in the
survival of the firm. The workers collectively may have the lurgest undiversified stake
in the firm. It has inereasingly becornc recognized that the traditional adverstal role
between management and workers is inappropriarc: it is not a zcro surn game
Employee stock ownership may go even futther in reducing the divergencc ofinterests
between workers and sharcholders" (Stiglitz, a. a., s 148-149).

ID En bred lönsamhetskris svepte över näringslivet under senare delen av 1970-talet,
något som på flera olika sätt medverkade till att hålla tillbaka :vm L som förändrings
faktor ute i företagen. Pressade av krav på rationaliseringar och inskränkninuar - med
arbetslöshet som alternativ - upplevde fack och anstålida på många hall snaras! dana
period som en med minskat löntagarinflytande i företaget. Vi vilt emellertid
understryka det konjunkturbetingade i denna erfarenhet. Utifrån vart analvssche rna
finns det en logik i MBL som inforrnationsrcform som förr eller senare m.rstc avsätta
värdefulla resultat bland dc anställda.

Il~ En mer utförlig redogörelse för mitt ursprungliga uppdrag och min tolkning av
detta har lämnats i inledningen.

115 Lika viktig -- och fascinerande - som frågan är hur inforrnanonsutbvtcsproccssen
mellan företagsledning och anställda egentligen ser ut, lika stor är vill' okunskap: än så
länge har föga av systematisk forskning åstadkommits pa detta område. En huvudfråga
för den forskningen måste bli i vilken utsträckning den rådande lokala. kortsiktiga
kampmodellen mellan fack och företagsledning försvårar eller omintetgör överföring
en av framtidsinriktad information till de anställda. FinIIS här ett sckretcssprol.lcrn
t ex')

t lo Denna risk bildade utgångspunkt för en stor del av den kritik S,Jm i den omfattande
allmänna debatten kring fondfrågan riktades mot LO:s fondförslag Se t ex (Lindbcck ,
1979)

117 Jag tror det är viktigt att här stryka under att innebörden av att man erkänner
existensen av ett sådant långsiktigt beroendeförhållande absolut inte innebär nagot
slags eftergivenhet gentemot de aktieägandes intressen. Det fundamentala är här att
de anställda vidareutvecklar sin föreställning om "motståndaren" till att innefatta även
den osiikra framiiden. I kampen för att med största möjliga framgäng möta även denna
motståndare har de anställda givetvis fortfarande all anledning att uppfatta arbetsgiva
ren som en motpart, men nu som en motpart som kan avlockas mycket mer än enbart
löneökningar! Det finns ingen som helst anledning att tro att en "lonekamp" som
delvis ändrar skepnad till att bli också en "kompetensutvecklingskamp" skulle förlera i
skärpa.

118 Några utbildningsforskare (med anknytning till utbildningsdepartementets utred
ning om vuxenutbildningen (DsU 1985: lO)) företog vid några tillfällen "uppsökande
undersökningar" för att bilda sig en uppfattning om efterfrågan på utbildning bland
olika grupper av anställda. På Domus i Umeå kom det fram att flera expediter sedan en
tid velat utbilda sig i finska språket för att kunna ta hand om de finska kunder som
regelbundet - via färjcrcsor - besökte varuhuset. Denna utbildningsefterfrågan hade
dock varken facket eller företagsledningen förmått uppfånga. (Enligt samtal med
avdelningsdirektör Lennart Fischer i utbildningsdepartementet. september 1986.)

II" Utredningens verksamhet har beskrivits av statsveturen Erik As.nd (1'JR5) i boken
Kampen om löntagarfonderna - fondutreclningen från samtal till -urnrnanhrott.

121\ I SOU 19R2:47 lämnas (a) en redogörelse för rapporterna frän utredningen om
löntagarna och kapitaltillväxten (s 203-4), (b) en tablå över viktiga inliigg och för,lag,
vad avser löntagarfonders syften och utformning (,20') ff) samt (e) en ide historisk
översikt över sambandet mellan solidarisk lönepolitik och lomagarlonder (, 115-195),
förf är Berndt Ohman.

121 Solidaritet brukar definieras som kvoten mellan eget kapital plus hälften av
obeskattade reserver och totalt kapital. Se t ex (SOU )'J/R: U, bil 4)

122 Forskning utifrån likartade frågeställningar bedriv, dock f n inom FA-rådet
(S-programmet) av bl a ekonomhistorikern Eskil Ekste dt.

123 Den allt snabbare teknikförändringen ökar behovet av generell kompetens som
skapar flexibilitet i organisationen inför ny teknik, Man skulle tro att arbetsgivaren
skulle dra sig för att själv finansiera sådan utbildning, med hänsyn till risken att
småningom förlora kompetensen. Men sådan utbildning sker idag ~indå i stor



utsträckning internt. Det kan förklaras med att arbetsgivaren, via den interna
arbetsmarknaden, kan binda samman utbildningsmottagarens specifika kompetens
med den generella kompetensökningen (Lundgren, 19H6).

1.'4 Se vidare utredningen Lånad tillväxt i tjänstesektorn, SIND 19H7: l, huvudförfatta
re Karin Rudberg.

I '5 I kap l citerade vi (Machlup , 1962) apropå de samhällsekonomiska kostnaderna i
USA för att producera information, som angavs till ca 30 procent; mot denna skattning
kan vi här ställa en liknande från (North-Thomas , 1973), enligt vilken dc minbara
transaktionskostnaderna i USA 1972 skulle ha motsvarat 50 e;. av BNP.

I ", Strategier som dessa understryker vad som tidigare sagts om risken för en uttunning
av intressekonflikten i företaget till aktieägarnas fördel. Det finns ingen sådan risk
det är istället fråga om en förskjutning av intressekonfliktens frontlinjer. Det handlar
om att försöka göra mesta möjliga bruk av den anställdes aktuella kompetens - och att
vidareutveckla dem. Innebär inte det snarast en skärpning av de fackliga ambitio
nerna?

127 Facklig utbildningspolitik: Självklart har LO varit intressent i utbildningsfrågan. Se
t ex rapporten "Utbildning för arbete och demokrati", som antogs av 1976 års
LO-kongress. (Kanske har TCO varit än mer aktiv på detta område med rader av
broschyrer och program). Andå efterlyser jag ett mer djupgående intresse för
utbildningsfrågorna inom LO och dess förbund, ett intresse som t ex kunde ta sig
uttryck i att man stimulerade till mer forskning kring medlemmarnas utbildning,
utbildningsincitament och utbildningsmöjligheter och kring kompetensbegreppet mer
allmånt. Veterligen har ingen större vetenskaplig studie ännu gjorts av fackförenings
rörelsen, kompetensutvecklingcn och utbildningspolitiken vare sig ur ett allokerings
eller fördclningspolitiskt perspektiv.

12K Jag är medveten om att det kan uppstå sekretessproblem med anställda i styrelsen;
styretsen behandlar ju frågor rörande företagets strategi och taktik mot facket. Men
det problemet finns ju redan med LSA.

12'1 Tanken är il/le att alla Sveriges kollektivanställda skall bli egenföretagare, men viii
att de skall förlora respekten för aktieägande och egenföretagande på det konstruktiva
san som ökade kunskaper om något tidigare okänt alltid möjliggör. - En sideaspekt på
detta skulle kunna vara de kunskaper om skillnader i utvecklingen av nominella och
reala värden på tillgångar och skulder (på grund av t ex inflationens verkningar) som
kapitalmarknadskunniga personer alltid vetat att utnyttja. Vilken rimlig anledning
finns det att låta de stora grupperna av kollektivanställda stå utanför sådana insikter?
Antag att dessa grupper hade varit aktieägare redan från 1950-talet; vilka vägar hade
då inflationsutvecklingen sedan dess - och dess fruktansvärda härjningar bland
småspararna - tagit'?

, 30 Det kan vara av intresse att notera att LO redan 1979 hade nått en kvalificerad
position som aktieägare. Enligt tablå 1 (s 134) placerade sig LO då i storleksordning
mellan Lantbrukskooperationen och investmentbolaget Asken. Scdan dess har
avsevärda aktieförvärv skett bl a i Skandinaviska Enskilda Banken.

Il] Termerna 'exit' och 'voicc kommer naturligtvis från (Hirschrnan, 1970). Boken
handlar om valet av anpassningsåtgärder i organisationer, dock ej speciellt företag. Jfr
not 1:27. Med 'exit' avses här aktieägarens möjlighet att helt enkelt "lämna scenen"
genom att sälja sina aktier i ett företag han - eller hon - inte längre tror på. Med 'voice '
avses i stället möjligheten inte att lämna scenen men väl att yttra sig i stämma eller
styrelse eller på annat sätt och därigenom aktivt påverka och förändra situationen.

132 Inom svensk tillverkningsindustri räknar man med att produktionstekniken
förnyas i cykler om 6--7 år; inom elektroniken och dataindustrin är cyklerna ännu
kortare. Men det är svårt att operationellt mäta hastigheten i teknikförändringen.
Enligt professor Gunnar Sohlenius vid KTH i Stockholm är det likväl "intuitivt
uppenbart" att hastigheten ökat (Lundgren, 1987, s IS)

].D Beträffande rapporterna från löntagartondsutredningen, se not 4:120.

134 Jämför citatet s 212, vari Herbert Tingsten påpekar att det har existerat en
tillväxtbetingning mellan industrin och socialdemokratin.

L" Begreppet 'legitimitet' förekommer inte sällan när utredare och debattörer från
den fackliga sidan (se t ex Andersson, 1983; LO 19H6 (I) cit s 324 i denna rapport)
diskuterar - och ställer krav på -- kapitalmarknaden i olika avseenden. Använt i detta
sammanhang är begreppet, tror jag, ganska sammansatt. Utgångspunkten är den
marxistiska föreställningen som tilldelar särskilt den privata aktiekapitalmarknaden en
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övergående roll i historicr., eftersom den syftar till att "roffa pengar" trin de anställda;
därför är den enligt dessa fackliga uttolkare i princip illegitim. Av praktiskt-politiska
skäl har emellertid arbetarrörelsen tvingats leva med den.ia marknad, dvs betrakta den
som 'villkorligt legitim' Men kvar finns en räd krav på denna marknad och dess
aktörer som definierar denna provisoriska legitimitet. Ett genomgående drag i dessa
krav är deras kollektivistiska pragel > det handlar om (dc större?) aktieägarna som
grupp. Av det mer individualistiska perspektiv som vart storaktieägarproblern utgår
ifrån finns där föga.

136 Jfr not 2:29.

L17 Så ofta som risken för dubbla lojaliteter bland de anställda anförs som ett argument
mot aktie ägande bland de anställda kan man inte undgå att göra den reflexionen kring
1976 års fondförslag att det knappast alls behandlade det nya "dubbla-lojalitetspro
blern" som förslaget kunde tänkas leda till. Skulie det lokala facket verka för att
eventuella vinster kvar blev i företaget som underlag för en bättre lokal framtida
löneutveckling eller att de delades ut till hela det stora fackliga kollektivet och därmed
för just deras del späddes ut till nästan ingenting?

13H Vid utgången av 1980 var det samlade börsvärdet vid Stockholms fondbörs 56,5
rnrd kr, mot 286 mrd 1985 och 433 rnrd vid utgången av 1986.

139 OTC betyder "Over The Counter" - över disken. Handeln i s k O'TCvaktier är helt
frikopplad från handeln i aktier på Al- och A2-listorna och från fondbörsens
verksamhet i övrigt, även om den rent geografiskt äger rum på "börsgolvet".

140 Uppgifterna härstammar från Industridepartementets årsbok 1986.

141 Hur ett sådant resonemang skulle kunna föras visas i (Eidem , 1980). Se även
(Edin-Hedborg, 1980).

142 I ett uppsatsarbete 1984 vid socialhögskolan i Östersund (G Thim m 11). för vilken
undertecknad R. E. var handledare, utfördes en intervjuundersökning bland de
anställda i Korsnäs och Iggesund (pappersmassa- och papperstillverkning) beträffande
deras inställning till och kunskaper i frågor av betydelse för utvecklingen av företagets
lönsamhet innan de blivit aktieägare i sina företag och därefter. Undersökningen tydde
inte på några signifikanta förändringar under den korta period det gällde - två il tre år.

143 Se vidare (Vogel , J m fl, 1987, Ojämlikheten i Sverige). särskilt kap 2 Utbildning.

144 Fornyelsefonderna: Avsättning till s k Iornyclsctund kan göras av "företag. vars
arsvinst 1985 uppgår till minst 500 000 kr och vars huvudsakliga verksamhet avser
jordbruk. skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse". Utgångspunkten är att dessa
företag avsätter ett helopp motsvarande !O procent av vinsten till ett räntelöst konto i
riksbanken. Denna inbetalning blir avdragsgill om en lika stor avsättning görs till en
förnyelscfond. "Förnyelse tonden får användas för att finansiera utbildning av
anställda hos företaget samt forskning och utvecklingsarbete". Prop 19R.J/85:86. s l
"Ett företag som vill utnyttja sin förnyelsefond - och darrned kunna disponera medlen
på förnyelse kontot - skall ansöka om detta hos regeringen eller statens industriverk".
(ibid). Längre [ram i finansministerns förcdragning trarnhalls vidare: "Ett företags
förnyelsefond bör i princip kunna användas endast om företagsledning och anställda är
ense om detta" (ibid s 12).

l4' I den mån den sociala snedrekryteringen till den högre uthilclningen "missar"
bcgåvmngar som därigenom för en sämre produktivitetsutveckling än dc annars skulle
ha fått finns det skäl att motverka denna snedrekrytering. Det är det allokeringspolitis
ka argumentet för t ex ett jämlikt studiestöd. Sc även (Eidern , 1985).

146 Jämför not 4:57 och den bakomliggande diskussionen i huvud texten utifrån
Dahrnens observationer.

147 Hur skulle Marx "rcscrvarrne av arbetslösa" ha sett ut om den hade beskrivits i
termer av specifika resp generella kompetenser hos armemedlemmarna snarare än
med hänsyn till deras egendomsinnehav (brist på)" Skulle det ha föranlett några andra
politiska slutsatser än de som faktiskt drogs och fick sitt uttryck i den socialistiska
organiseringen av fackföreningar och partier?

14, Ligger det egentligen inte nära till hands att uppfatta de fackligt förtroendevalda
som ett slags tjänstemän till den del de har i uppgift att säkerställa att arbetsgivaren
följer gällande arbetsrättslig lagstiftning:' Jfr not 4:59. Aven om man inte går så långt är
det säkert svårt för många att uppfatta denna rättsskyddande gärning som en facklig
kampverksamhet.



149 När vi talar om transakuor.skostnadcrnas betydelse tör vakt av OJ gdnisationsstra
tegier och beteende i övrigt menar vi naturligtvis inte att de som faltar besluten direkt
mäter och överväger dessa från dag till dag. Vaj vi menar år att når ep orgamsationsva
riant snarare än en annan blir bestående i det långa perspektivet så sammanhänger det-·
vare sig de organisationsansvariga själva tänkt pil det eller ej - med vilka transaktions
kostnader (eller samordningskostnadcr) som är förbundna ned detta arternativ
jämfört med andra. Det är den vetenskapliga inncborde. - i stör'ita kort.iet ... av
transaktionskos inadsansa tsen.

150 Se även (tu 87) bil 19, avsnitt 2.7.3 Immateriella investeringarna lika stor» som
realkapitalinvesteringarna.
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