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Inledning
Under starkströmsindustrins nu ca 100 år långa historia har företag 
av mycket olika storlek och med starkt skiftande ambitionsnivåer 
vuxit fram. Redan tidigt uppstod ett internationellt mönster med tre 
huvudtyper av verkstadsindustri inom branschen.1 Den högsta 
ambitionsnivån representeras av de stora världsföretagen, med brett 
produktsortiment och med en betydande organisation för export. 
Utan någon överdrift kan man säga att en stor del av den elektro- 
tekniska utvecklingen ägt rum inom dessa storföretag som - i nära 
samverkan med sina kunder - legat i fronten i fråga om avancerad 
teknik. En andra ambitionsnivå representeras av medelstora företag 
med ett brett sortiment av branschens basprodukter; generatorer, 
transformatorer, motorer, apparater, ångturbiner, kablar m m. Dessa 
företag kan emellertid normalt inte tillverka lika stora och avance
rade enheter som de största företagen, de har sökt hänga med i den 
tekniska utvecklingen snarare än leda den, och de har oftast inte 
någon omfattande export. Eftersom de medelstora företagen inte 
kan komma upp i lika långa produktserier som de stora och inte 
heller kan ta betalt för att de har ett tekniskt försprång blir deras 
lönsamhet lägre. De blir därför känsliga för nedgångsperioder och i 
många fall har de köpts upp av storföretag. I Sverige var denna 
process fullbordad redan i början av 1930-talet då ASEA köpte upp 
de sista konkurrerande svenska företagen med någotsånär brett 
sortiment.

En tredje ambitionsnivå representeras av mindre förtag som
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specialiserat sig på en viss produkt, t ex mindre motorer, transfor
matorer eller apparater. Ett sådant företag kan tillverka i långa serier, 
det är lätt att administrera och det kan nå hög teknisk kompetens 
inom sitt begränsade område. Lönsamheten kan följaktligen bli god 
och i stormarknadsländer som USA och Tyskland har sådana speci
alföretag kunnat utvecklas till betydande industrier med god kon
kurrenskraft gentemot giganterna. Riskmomentet för sådana specia
liserade företag ligger främst i ensidigheten i sortimentet - skulle 
efterfrågan på deras specialitet svikta saknar de alternativ att falla 
tillbaka på. Denna risk har ofta anförts som argument för att ha ett 
allsidigt produktsortiment. Detta ger riskspridning och det är svårt 
att genom priskonkurrens knäcka ett företag som arbetar på många 
delmarknader samtidigt.

ASEA har ända sedan 1890-talets början haft ambitionen att 
arbeta på starkströmsindustrins högsta ambitionsnivå, med brett 
produktsortiment och med en markerat högteknologisk profil. Före
tagets internationellt sett goda konkurrenskraft visar att man varit 
framgångsrik i denna ambition. Det finns skäl att ställa frågan: 
varför har det vuxit fram en tung högteknologisk starkströmsindu
stri i Sverige? Tillsammans med Schweiz är Sverige det minsta land 
som utgjort basen för ett högteknologiskt verkstadsföretag i denna 
bransch. Övriga företag med denna inriktning finns i USA, Tysk
land, Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och Japan, dvs i de 
största industriländerna med mycket köpkraftiga hemmamarkna
der. Det schweiziska företag som jag syftar på, Brown Boveri, har 
också vuxit sig stort genom att tidigt etablera tillverkning i Tyskland 
och Frankrike och där bli accepterat som nästintill ett hemmamark- 
nadsföretag. ASEA däremot var betydligt mindre än de giganter 
man tävlade med - General Electric, Westinghouse, Siemens, AEG 
m fl - men har trots detta både i Sverige och internationellt kunnat 
hävda sig väl i fråga om tekniska prestanda. I övriga mindre och 
medelstora industriländer har starkströmsföretagen hamnat på lägre 
tekniska ambitionsnivåer, och ofta domineras dessa länder av 
utländska storföretags dotterbolag.2

Vi rör oss således här med ett intressant problem som dessutom 
inte är begränsat till starkströmsindustrin. Det är välkänt att högtek
nologi av "stormaktsformat” under 1900-talet blivit något typiskt 
svenskt, en central del av svensk industriprofil. Det räcker att erinra 
om telefonindustrin (LM Ericsson), flygindustrin (SAAB) och vapen
industrin (Bofors). I den följande framställningen ska orsakerna till 
svensk starkströmsindustris högteknologiprofil behandlas efter två 
huvudlinjer. Den ena är att skissera vissa grundläggande faktorer 
som funnits inom landet: geografi och industriellt arbetsklimat. 
Dessa faktorer kan i det här sammanhanget anses givna och opå
verkbara för starkströmsindustrin: de representerar utmaningar och 
möjligheter likaväl som restriktioner för dess handlande. Den andra 
linjen är att kort beskriva vilka faktorer som beslutsfattare inom 
industrin kunnat påverka. Hit hör tekniska, organisatoriska och 
finansiella företagarinsatser såväl inom ASEA som i dess grannskap.
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Den högteknologiska svenska starkströmsindustrin betraktas i 
denna framställning för enkelhetens skull som identisk med ASEA- 
koncernen. Det bör dock observeras att högteknologiska ambitioner 
också har funnits inom företag som köpts upp av ASEA. De vikti
gaste exemplen är Förenade Elektriska AB i Ludvika samt ångtur- 
bintillverkaren STAL i Finspång. Båda företagen köptes av ASEA 
1916, men Ludvika och Finspång har inom ASEA förblivit centrum 
för högteknologi väl jämförbar med den verksamhet som drivits vid 
de ursprungliga huvudverkstäderna i Västerås.

Med högteknologi brukar avses den teknologi som kräver kvali
ficerat ingenjörsarbete med betydande teoretiska inslag. Högtekno
logiska företag brukar utmärkas av hög andel forsknings- och 
utvecklingskostnader (FoU) och stor andel högutbildade bland per
sonalen. Begreppet högteknologi ger även associationer till makt
koncentration och till komplexa system utanför experternas erfaren
hetsområden. De mest utpräglade högteknologiska industribran
scherna torde idag vara elektroindustrin (inklusive avancerad elek
tronik och kärnkraft), flyg-, rymd- och vapenindustrierna samt avan
cerad kemisk-teknisk industri.3 Man bör däremot akta sig för att 
betrakta storindustrin i allmänhet som högteknologisk. Det mesta 
av konsumtionsvaruindustrin hör inte dit. Inte ens en för konsu
menten dyr kapitalvara som bilen kan betraktas som högteknologisk 
- bilindustrin kräver kvalificerat management snarare än högtekno
logi, och bilen uppfattas av de flesta som en vardagsvara.

Ur ekonomisk synvinkel är högteknologin främst att se som ett 
etableringshinder jämförbart med stordrift. Företag måste besitta en 
viss minimikompetens för att ge sig in på ett högteknologiskt 
område, och tillgången på denna kompetens är begränsad. De 
grundläggande forsknings- och utvecklingskostnaderna blir ofta 
(inte alltid4) så stora att ett högteknologiföretag i praktiken måste bli 
ett storföretag för att kunna slå ut dessa kostnader på en stor försälj
ningsvolym. I ett mindre land som Sverige är detta etableringshin
der så starkt att det oftast endast ryms ett högteknologiskt företag i 
varje bransch. De inledningsvis uppräknade - ASEA, L M Ericsson, 
SAAB och Bofors - är de mest framträdande svenska exemplen på att 
företag både av sig själva och av utomstående kan uppfattas som 
förkroppsligandet av ett lands ekonomiska och tekniska potential på 
ett visst område.

För ekonomer och historiker som har ambitionen att göra realis
tiska analyser av företagandets förutsättningar är det viktigt att 
känna till i vilken utsträckning teknologiska kunskaper är ett etable
ringshinder och en drivkraft i riktning mot storföretagande. Det 
räcker inte att förstå att det i princip förhåller sig så; det krävs 
inträngande studier för att klarlägga var den tekniska svårighetsgra
den varit hög och var den varit överkomlig även för företagare utan 
större tekniskt know-how. Här finns ett rikt fält för teknikhistorisk 
forskning, som kunde vara av omedelbar nytta även för andra fors
kare.5 Med all sannolikhet skulle sådan forskning också ge en bre
dare allmänhet fördjupade insikter i och perspektiv på det samhälle
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vi lever i. Högteknologin har där en central roll, oberoende av om vi 
tycker om det eller inte.

Närings-
geografiska
faktorer

Svensk
industrimiljö

Grundläggande faktorer
Sverige är ett avlångt land med riklig tillgång till vattenkraft, i 
synnerhet i Norrland. De stora elkraftförbrukande industrierna och 
storstadsområdena finns däremot i mellan- och Sydsverige, på långt 
avstånd från de billiga vattenkraftresurserna. Landet har ringa till
gång på fossila bränslen - kol och olja. Prisförhållanden och strävan 
att använda inhemska bränslen har därför gynnat elektrifiering av 
industri och järnvägar. Inom Sverige finns även stora naturtill
gångar i form av järnmalm och skog, vilka blivit grundvalen för en 
tung industri som vidareförädlar råvarorna. Gruvor, stålverk och 
pappersindustri har blivit de största konsumenterna av elenergi. 
Viktigast i detta sammanhang är att de haft stort behov av högtek
nologisk starkströmsindustri till sin produktionsapparat. Järnvägar
na har i sitt trafikunderlag haft en betydade andel tunga transporter 
(järnmalm, järn- och stålprodukter), vilket gynnat elektrifiering.

Vattenkraften, de långa avstånden för kraftöverföring och den 
tunga basindustrin har givit en klar profil åt efterfrågan på stark- 
strömsprodukter i Sverige. Denna har gällt vattenkraftsgeneratorer, 
kvalificerad kraftöverföringsutrustning, stora motorer och kontroll
utrustning för industrin samt ellok. Geografiska faktorer helt utan
för företagens kontroll är en starkt styrande faktor bakom stark
strömsindustrins högteknologiska inriktning.

I det svenska samhället sådant det utvecklats från 1800-talets 
senare del har det uppenbarligen funnits en rad sociala och politiska 
faktorer som gynnat industriell företagarverksamhet, och då inte 
minst högteknologisk företagarverksamhet. Den dynamik som före
tagarna stått för har inte varit ett isolerat fenomen utan tvärtom 
ingått i ett mönster av social dynamik. Hos det svenska folket har 
det på bred front funnits en villighet att gå igenom de stora föränd
ringar som industrialiseringen fört med sig. Drivkraften har varit 
hoppet om ökad materiell levnadsnivå, och medlen kan beskrivas 
som en kombination av social disciplin och individuellt uppåtsträ
vande. Bönder och jordbruksarbetare var beredda att bli industriar
betare och underkasta sig en ny arbetsdisciplin. Arbetare och tjäns
temän var villiga att genomgå långa perioder av yrkesutbildning och 
studier för att nå bättre avlönade positioner inom företagen. Tjäns
temän med specialkunskaper och företagarambitioner har i många 
fall varit beredda att stanna och arbeta inom ett storföretags hierar
kiska organisation i stället för att pröva lyckan i ett eget företag.6 
Verkstadsindustrin - dit de flesta högteknologiföretagen kan räknas 
- har gynnats av att ärva en stam av kunniga järn- och metallarbe
tare från den traditionella bruksindustrin.7

Kapitalägare har på det hela taget varit villiga att satsa på 
industriproduktion och de har i betydande omfattning varit be
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redda att satsa långsiktigt på högteknologi och riskfyllda projekt. 
Inte minst viktigt har här varit att industriföretagen under långa 
perioder haft starka finanser och själva kunnat förfoga över det 
kapital som erfordrats för framtidsinvesteringar i teknik.8 De poli
tiska makthavarnas syn på industrialisering, högteknologi och 
elektrifiering har väsentligen varit positiv och tron på teknikens och 
storföretagandets centrala roll i samhällsdynamiken nådde en höjd
punkt under det långvariga och obrutna socialdemokratiska rege- 
ringsinnehavet. Industriell produktion, ingenjörsarbete och teknisk 
utveckling har haft hög status och setts som något positivt på de 
flesta håll i samhället. De institutionella förhållandena i vid mening 
har gynnat industrialisering, rationalisering, standardisering, 
mekanisering - allt faktorer som varit positiva för en snabb elektri
fiering av Sverige. Det svenska utbildningsväsendet har förmått 
frambringa ett betydande antal högkvalificerade tekniker, något 
som varit en förutsättning för en bred industriell satsning på hög
teknologi. Slutligen har Sverige varit förskonat från krig, men till 
följd av betydande rustningar har ändå en omfattande högteknolo
gisk militärindustri vuxit fram.

Näringsgeografi och industriell miljö har för ASEA:s del i hög 
grad avspeglat sig i det svenska näringslivets kapacitet att som kund 
vara bas för en högteknologisk starkströmsindustri. Ett vanligt 
begrepp vid analys av ett lands industriella utveckling är länknings- 
effekter. Med detta avses i vilken grad en näringsgren genom sin 
existens skapar marknad för andra branscher vilka i sin tur kan 
skapa marknad för ytterligare nya företag osv. Vanliga exempel är 
hur råvarubaserad industri- och konsumtionsvaruindustri kan 
skapa en marknad för kapitalvaruproducenter som inriktar sig på att 
tillverka produktionsmedel för de två förstnämnda branscherna.9 
Starkströmsindustrin är en utpräglad kapitalvaruleverantör och för 
sin utveckling därför starkt beroende av länkningseffekter från 
industrier med stort behov av kraft och värme. Hur har länkningsef- 
fekterna från svensk industri påverkat ASEA och i vad mån har de 
styrt företaget i riktning mot högteknologi?

I huvudsak kan sägas att det svenska näringslivet varit en kund 
som gärna frågat efter ny teknik och som ställt elektroindustrin inför 
fruktbara problem. När ASEA kunnat visa upp rimliga lösningar på 
problemen har man också oftast fått beställningar på en referens
anläggning, vilket innebär att kunden tagit risken att bli stående 
med en inte helt lyckad prototypanläggning. De svenska elförbru- 
karna har också på ett tidigt stadium ställt den svenska elektroindu
strin inför de utmaningar som krävdes för att den skulle kunna höja 
sin tekniska nivå till hög internationell klass. Det kan inte nog 
understrykas hur viktigt det är att utmaningarna - och beställning
arna - kommit i tid. Hade de dröjt till dess att utländska stark- 
strömsföretag hunnit få ett markant försprång skulle det ha varit 
svårt för svensk industri att hinna få fram fullt konkurrenskraftiga 
produkter. De utländska leverantörerna skulle ha kunnat visa upp 
referensanläggningar och drifterfarenheter som ASEA inte haft mot-
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svårigheter till.
Redan ASEArs uppväxt till storföretag omkring 1890 är ett tidigt 

exempel på hur intim växelverkan mellan starkströmsföretag och 
industriella kunder kan påskynda utvecklingen. Företaget var vid 
starten 1883 ett blygsamt verkstads- och installationsföretag. Bakom 
det stod emellertid en koalition av stockholmska affärsintressen, 
representerade av Ludvig Fredholm, och Bergslagens traditionella 
tunga industri, representerad av ingenjörsfamiljen Wenström. Wen- 
strömarna var väl förtrogna med bergslagsindustrins kraftproblem, 
och deras erfarenheter kom det nya starkströmsföretaget till godo. 
Den wenströmska ingenjörsbyrån fungerade under det första 
årtiondet som konstruktionskontor för den spirande starkströmsin
dustrin parallellt med att man arbetade som konsultfirma för bru
ken. Arbetet med den traditionella basindustrins kraftproblem 
knöts därmed samman med utveckling av starkströmstekniken, 
något som skulle visa sig få mycket dynamiska konsekvenser och 
styra svensk starkströmsindustri i riktning mot högteknologi. Jonas 
Wenström blev en av pionjärerna för det revolutionerande trefassys
temet - hans bror Göran Wenström blev genom sina omfattande 
kundkontakter i svensk bergslagsindustri initiativtagare till att 
ASEA gick in för att leverera industriella kraftanläggningar.

Genom trefassystemet och de för sin tid avancerade valsverks- 
elektrifieringarna lyckades ASEA på 1890-talet få fram lösningar på 
gamla kraftproblem inom svensk gruv- och bruksindustri, och 
denna svarade genom att placera stora beställningar på generatorer, 
transformatorer och motorer, som på kort tid gjorde ASEA till ett 
stort verkstadsföretag. Goda kontakter mellan ett litet men innova- 
tivt starkströmsföretag och en tung industri med intresse för ny 
teknik blev avgörande för att grundlägga den högteknologiska svens
ka starkströmsindustrin. De intima banden mellan dessa båda indu
strigrenar belyses ytterligare av det förhållandet att en rad bruks- 
och gruvföretag år 1900 startade en med ASEA konkurrerande 
starkströmsindustri i Ludvika, i hjärtat av Bergslagen.10 Man kan 
våga påstå att utan existensen av den traditionella bergslagsindu- 
strin hade knappast någon högteknologisk starkströmsindustri 
uppstått i Sverige redan i elektroteknikens barndom. Det är tvivel
aktigt om en sådan hade kunnat uppkomma senare, när utländska 
storföretag redan nått ett stort försprång. Länkningseffekten Bergsla- 
gen-starkströmsindustrin måste betecknas som den viktigaste för 
uppkomsten av högteknologiföretaget ASEA.

Grundläggningsskedet för högteknologisk starkströmsindustri 
gällde tekniskt sett främst utvecklandet av generatorer, transforma
torer och motorer. Detta skede kan sägas vara avslutat omkring ett 
årtionde in på 1900-talet då den grundläggande tekniken var etable
rad och elektrifieringen kommit igång på bred front. Den fortsatta 
högteknologiska utvecklingen har inneburit satsningar på alltmer 
komplicerade och avancerade anläggningar samt strävan att nå 
större effekter och högre spänningar. I arbetet med detta har kund
kontakter och länkningseffekter i en rad fall varit av avgörande
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betydelse för att ASEA kunnat få fram en viss produkt till konkur
renskraftigt pris. Statens Järnvägar blev tidigt "elektrifieringsmin- 
ded", och detta gjorde att ASEA under 1900-talets första årtionden 
stimulerades att utveckla en egen lokteknik. Ellok har sedan dess 
varit ett viktigt produktområde. På samma sätt ställde norrlands- 
kraftens utbyggnad och överföring till södra Sverige from 1930-talet 
krav på utrustning för mycket höga spänningar. ASEA lyckades 
klara denna utmaning och utvecklade efterhand transformatorer, 
högspänningsbrytare, seriekondensatorer mm för att klara kraft
överföringar på dåtida rekordavstånd. Samarbetet med Vattenfall 
och detta kraftföretags beställning av världens första 400 kV-överfö- 
ring (Harsprånget-Hallsberg 1947) blev här av avgörande betydelse. 
Tillsammans med Vattenfall drev företaget också avancerade experi
ment med högspänd likström för kraftöverföring. Resultatet av allt 
detta blev att ASEA under efterkrigstiden framträtt som en interna
tionellt sett ledande leverantör av kraftöverföringssystem.

Under mellankrigstiden utvidgade ASEA också kraftigt sitt sor
timent av industriutrustning till att omfatta elektrougnar, gruvspel, 
svetsutrustning, automatiska sockercentrifuger, skräddarsydda 
driv- och kontrollutrustningar för pappersmaskiner, tryckpressar, 
textilindustri m m. I de flesta fall tillkom dessa kapitalvarukonstruk- 
tioner i nära samarbete med svenska industrikunder, som frågade 
efter ny produktionsteknik för att höja sin egen effektivitet. Att det 
fanns en god och växande marknad för alla dessa nya produkter 
inom landet berodde naturligtvis på att svensk industri var progres
siv och investeringsvillig. För en del produkter fanns det redan 
tidigt en exportmarknad - ASEA var i synnerhet på 20-talet ett 
betydande exportföretag - men utlandsförsäljningen dominerades 
länge av lättare standardprodukter. För ASEA var dessa nog så 
intressanta ur lönsamhetssynpunkt, men det var den svenska mark
naden som bar upp den högteknologiska utvecklingen.

ASEA:s etablering som avancerad leverantör till kraftföretag, 
tillverkningsindustri och järnvägar beror således i hög grad på att 
det inom Sverige funnits många olika slags företag som tidigt frågat 
efter kvalificerade starkströmsprodukter. Vattenkraftsgeneratorer, 
högspänd kraftöverföringsutrustning, ellok och utrustning för 
metallurgisk industri och processindustri har blivit de centrala 
delarna av ASEA:s högteknologi under åtskilliga årtionden. Det 
mesta av dessa produkter har så småningom blivit framgångsrika 
exportprodukter. Mer än de flesta andra stora svenska verkstadsin
dustrierna är ASEA ännu i dag förankrat i svensk geografi och den 
marknad som svensk industri erbjudit. Det finns ingen utpräglat 
svensk profil över produkter från företag som L M Ericsson, Alfa- 
Laval eller SKF. De tillverkar produkter som i hög grad är internatio
nellt gångbara och de blev redan i etableringsskedet stora exportfö
retag med stark internationell ställning. ASEA har däremot under 
större delen av sin historia haft att lita till den svenska hemmamark
naden för att få teknisk stimulans - exportmarknaderna för kvalifi
cerade produkter var länge mycket begränsad till följd av protektio-
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nism och de svårigheter som låg i att utmana betydligt större kon
kurrenter. Sett på detta sätt kan den högteknologiska svenska stark
strömsindustrin betecknas som en av de större biprodukterna av 
landets framgångsrika elektrifiering och industrialisering.

Högteknologi och företagarverksamhet 
inom starkströmsindustrin
Geografisk bas och marknadsmässig bas är emellertid aldrig tillräck
lig för att skapa ett företag. Det måste också finnas viljeinriktning 
och handlingsförmåga att utnyttja de tillfällen som marknaden 
erbjuder. Tekniska misslyckanden blir dyrbara för leverantören, och 
blir de alltför många undergrävs både kundernas förtroende och 
företagets finanser. Erfarna och yrkeskunniga tjänstemän och arbe
tare med olika inriktning måste finnas på olika nivåer - det räcker 
inte med ett fåtal högteknologiskt inriktade problemlösare. Vidare 
måste kapital ställas till förfogande för att bygga upp ett stark
strömsföretag, och kapitalets ägare måste vara beredda att långsiktigt 
stödja de utvecklingssatsningar som erfordras för att behålla och 
utveckla högteknologisk kompetens. Företagens ägare och chefer 
måste även vara kapabla att hantera frågor om industriellt uppbygge 
i stort och se till att företag får en storlek och struktur som gör det 
möjligt att nå högteknologisk kompetens.

Det samlade intrycket av ASEA:s tekniska profil jämfört med 
andra starkströmsföretag är att det svenska företaget i ovanligt hög 
grad sysslat med högteknologi11 och att man traditionellt varit ange
lägen att finna självständiga lösningar på svåra problem. Teknikköp 
från andra företag har varit undantag och normalt har de balanserats 
av att ASEA själv sålt teknik till andra tillverkare. Varför har man 
lyckats hålla denna högteknologiska profil - varför har företaget inte 
marginaliserats till att bli ett andra rangens elektroföretag utan egna 
spjutspetsprodukter? I det följande kommer fem faktorer att lyftas 
fram som särskilt väsentliga - det utesluter naturligtvis inte andra 
förklaringar. Det rör sig i samtliga fall om faktorer där beslutsfattare 
haft möjlighet att styra eller åtminstone påverka händelseförloppet. 
Att det mestadels blir fråga om beslut som lett till framgång ligger i 
sakens natur - utgångspunkten för hela resonemanget är att finna 
förklaringar till att de högteknologiska satsningarna lyckats.

Den första faktorn kan kallas förmåga att klara de avgörande 
sprången uppåt. Det är betydligt lättare att i efterhand se vilka steg 
som varit nödvändiga och avgörande. För dem som hade att ta 
stegen gällde det emellertid att hantera en oviss beslutssituation, 
där man både måste kunna identifiera vad som var rätt lösning och 
finna de erforderliga tekniska och finansiella medlen att nå denna 
lösning. År 1882 bestämde bolagsbildarna sig för att tillverka Jonas 
Wenströms likströmsmaskin i hopp om att trots små resurser få fram 
en produkt som var likvärdig med de bästa utländska konstruktio
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nerna. I början av 1890-talet höjdes ambitionsnivån till att gälla 
leveranser av stora industrianläggningar och det revolutionerande 
trefassystemet. 1903 togs steget mot ett rationellt internationellt stor
företag. Under de följande decennierna arbetade ASEA målmedve
tet med att organisera svensk starkströmsindustri under sin egen 
ledning, detta för att vinna marknadskontroll och uppnå de långa 
seriernas ekonomi. På 1950- och 1960-talen klarades sprången mot 
stora enheter, kärnkraft och elektronik. På en rad områden - både 
teknik och marknad - har ASEA vid olika tidpunkter markant höjt 
ambitionsnivån. I flertalet fall har det rört sig om att gå ikapp eller 
hålla jämna steg med de mest avancerade utländska konkurrenterna. 
I ett mindre antal fall har det varit fråga om att göra verkliga pionjär
insatser med helt ny teknik eller helt nya prestanda. Oberoende av 
om det gällt att hinna ikapp, hålla jämna steg eller ta ut ett försprång 
så har ett snabbt utvecklingsförlopp ägt rum, vilket för företaget 
inneburit ett steg ut i det okända.

Förmågan att framgångsrikt ta sådana steg är naturligtvis avgö
rande för att ett företag ska kunna bli högteknologiskt. Det gäller att 
upptäcka att marknaden behöver en ny eller avsevärt förbättrad 
produkt, och det gäller att realistiskt bedöma om de egna resurserna 
och idéerna räcker för att ta fram den. Det finns exempel på att 
ASEA tagit fram nog så sofistikerade produkter som saknat mark
nad, eller att man överskattat sin förmåga att utveckla en ny pro
dukt. I hög grad är det fråga om att företagsledning och tekniker kan 
höja blicken från den dagliga rutinen och låta fantasi och skapande 
förmåga få sitt utlopp.

Det går inte att här lägga ut texten över hur ett industriellt 
utvecklingsförlopp går till - det vimlar av teorier om innovationer 
och utveckling inom företagsekonomin. Mina erfarenheter från 
forskning om ASEA är att tekniska utvecklingsprojekt bäst leds av 
personer som är väl förtrogna med existerande teknik, utan att vara 
fångade av den. De måste vara beredda att mer eller mindre radikalt 
bryta med existerande teknik, vilken kan vara bunden till både 
prestige och makt inom företaget och hos dess kunder. Men de 
måste också vara lyhörda för erfarenheter från äldre teknik så att 
denna kommer den nya tekniken till godo. Det är ofta genom att 
noga och vetenskapligt studera drifterfarenheter som ny teknik 
tagits fram inom starkströmsområdet. Å andra sidan, lika lite som 
konservativa tekniker blir framgångsrika innovatörer, lika lite kan 
utpräglat vetenskapligt inriktade laboratorieforskare bli framgångs
rika produktutvecklare. Det avgörande är förmåga att hålla ihop 
teknik, ekonomi, tidsfaktorn och personalresurserna till en effektiv 
projektorganisation.

Genom att starkströmsindustrin redan från starten var en tek- 
nologitung bransch har den givit högteknologiskt inriktade perso
ner chansen att bli tunga beslutsfattare, ofta tom företagsledare. 
Deras kunskaper behövdes för att nå framgång, de fick följaktligen 
avsevärd makt i starkströmsföretagen och deras intressen och ambi
tioner kunde få fritt utlopp. Inte onaturligt fortsatte de med att
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rekrytera yngre tekniker med samma inriktning, och dessa nådde så 
småningom höga chefspositioner. Därifrån kunde de styra företagen 
mot nya högteknologiska satsningar. Processen var i viss mån själv- 
genererande även om den länge stimulerades av att det visade sig 
vara lönsamt med en kompetent hanterad högteknologi.12 Det ligger 
naturligtvis också mycket prestige och teknikfascination i att syssla 
med högteknologi. Det lockar briljanta unga förmågor till företaget 
och det ger en kvalitetsstämpel, som kan smitta av sig på mer 
prosaiska standardprodukter från företaget ifråga.

Den andra påverkbara faktorn, som gjort ASEA till ett högtek
nologiföretag, är att krafter inom och utom företaget förmått ta 
samlande grepp på de utvecklingsfrågor som sammanhänger med 
elektrifieringen. Tillverkning av högteknologiska produkter förut
sätter att det finns kunder som är beredda att ta risker när de investe
rar. För tillverkaren är det nödvändigt att finna någon kund som vill 
köpa en anläggning, där tillverkare och användare gemensamt kan 
testa ny teknik i full skala. I stora länder som USA och Tyskland med 
många och stora kraft- och industriföretag är den rent statistiska 
sannolikheten stor för att starkströmsföretagen ska finna sådana 
kunder. I ett mindre land som Sverige kan det - fortfarande rent 
statistiskt sett - vara svårare. Sannolikheten är mindre för att det 
finns ett företag som har behov av en viss ny teknik just vid den 
tidpunkt då starkströmsföretaget tagit fram den och vill ha beställ
ning på ett referensobjekt. Och även om man behöver tekniken kan 
det kännas riskabelt att beställa från en tillverkare som aldrig levere
rat den tidigare. Frestelsen att gå till något utländskt storföretag med 
färdig referensanläggning att visa upp blir då stor.

Problemen kan vara än mer komplicerade. Starkströmsföreta
gen är i hög grad leverantörer av industriella kapitalvaror, dvs av 
produktionsmedel. Om vi har att göra med ett helt block av utveck
lingsprojekt, kan starkströmsföretagens kunder i sin tur vara osäkra 
på om det finns en marknad för de varor som tillverkas med de nya 
produktionsmedlen. Vi känner igen problemen från det senaste 
årtiondets energidiskussioner med den stora osäkerheten kring 
olika slags alternativa energisystem. Tillverkare av energisystem i 
vid mening - starkströmsföretagen hör naturligtvis hit - har svårt att 
bedöma marknaden för ny teknik och därmed också svårt att ange 
kostnader och prestanda för nya energisystem. Kraft- och energifö
retagen liksom deras kunder lever i stor ovisshet om framtida ener
giformer och energikostnader och har därför svårt att planera sina 
investeringar. Denna situation av stor ovisshet om framtiden fanns 
även i elektrifieringens barndom, och den har uppträtt vid många 
investeringsbeslut inom kraftföretag, industrier och transportföre
tag som varit starkströmsindustrins kunder. Risken ur ASEA:s syn
punkt har då hela tiden varit att investerarna valt alltför konserva
tiva lösningar eller att man valt att se tiden an och vänta på att den 
tekniska utvecklingen utomlands skulle ge vägledning.

Detta har varit hotbilden för högteknologiföretaget ASEA men 
verkligheten visar att det i Sverige långsiktigt funnits samordnande
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krafter som underlättat för företaget att finna en marknad för ny och 
oprövad teknik. De två krafter som jag vill framhäva är dels ägar- 
samband inom svenskt näringsliv, dels något jag provisoriskt vill 
benämna "nationell teknikeranda". Det ägarsamband som betytt 
något under 1900-talet är naturligtvis att ASEA i en eller annan form 
haft anknytning till wallenberggruppen och Stockholms Enskilda 
Bank. Bankens insats för att rekonstruera ASEA efter sekelskiftets 
kris bestod till avsevärd del i att man genom samordnande grepp 
kund/leverantör skaffade ASEA beställningar på högteknologiska 
produkter: rekordstora generatorer till Norge, kraftöverföringssys
tem till Yngeredsfors, elmotorvagnar till Saltsjöbaden osv. Banken 
var här djupt engagerad både på säljar- och köparsidan och gav 
ASEA tillfälle att ta viktiga steg uppåt mot högteknologin. Denna 
verksamhet var dock i tiden avgränsad till åren 1903-11, då banken 
var ASEA:s dominerande aktieägare. Under senare decennier är det 
sällsynt att ASEA:s försäljning på samma direkta sätt befrämjats av 
wallenberggruppen, men det har naturligtvis haft en stor indirekt 
betydelse att det genom denna funnits goda relationer till avsevärda 
delar av svensk industri. Det har gjort att det på styrelseplanet inom 
många svenska storföretag funnits öppenhet för att samarbeta med 
den inhemske tillverkaren av starkströmsprodukter. Samarbetet har i 
dessa sammanhang ofta gällt att finna lämpliga avgränsningar mel
lan de större svenska verkstadsföretagen. I synnerhet har de wal- 
lenbergska ägarintressena i både L M Ericsson och ASEA garanterat 
att de båda svenska storföretagen inom elektrobranschen inte skulle 
gå in på samma områden och konkurrera.13 Specialiseringen inom 
verkstadsindustrin har, genom att den kombinerades med svensk 
frihandel, sannolikt verkat befrämjande för högteknologiska företag.

Den "nationella teknikerandan" är ett diffust och provisoriskt 
begrepp som jag försökt använda i samband med mina ASEA- 
forskningar. Jag anser att det täcker en mycket viktig verklighet i 
svensk industrihistoria, i synnerhet från sekelskiftet till 1950-talet. 
Det som åsyftas är att många svenska företagsledare och tekniker - 
och företagsledare vid denna tid var ofta tekniker - drevs av ambi
tioner som inte begränsades till det egna företaget. Nationalism och 
nationell stolthet var levande krafter under 1900-talets första hälft 
och i Sverige, som stod utanför krig och stormaktsambitioner, var de 
egna industriföretagen i ovanligt hög grad prestigeladdade natio
nalsymboler. Detta gällde naturligtvis särskilt för de tekniker och 
företagsledare som satt i beslutspositioner inom företagen.

Vaktslåendet om den nationella tekniken och ambitioner att 
vidareutveckla den var starka krafter i svenskt näringsliv. ASEA:s 
kunder var ofta medvetna om att deras beställningar av referensan
läggningar kunde vara avgörande för om det stora inhemska stark
strömsföretaget skulle få igång en egen utveckling på ett visst 
område. ASEA å sin sida satte upp ambitionen att bli det nationella 
starkströmsföretaget med ett produktprogram som genom hög kon
kurrenskraft skulle ge svensk industri en effektiv produktionsappa
rat. Båda parter såg samarbete och förtroendefull öppenhet mellan
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kund och leverantör som naturliga inslag i ett dynamiskt utveck
lingsarbete. Mellan de svenska kunderna och ASEA fanns många 
personliga band som knutits vid tekniska högskolor och inom tekni
ker-, företagar- och arbetsgivarorganisationer. Det var därför lätt att 
knyta affärsförbindelser och vinna förtroende för varandra vid olika 
slags utvecklingssatsningar.

Nära förbundet med både ägarsamband och nationell tekniker
anda är det faktum att ASEA kunnat utvecklas till ett företag som 
dominerat sin hemmamarknad. Historien om hur ASEA koncentre
rat svensk starkströmsindustri är alltför lång och komplicerad för att 
ens kunna antydas här. Detsamma gäller om de kartellöverenskom
melser som fram till 1940-talets mitt begränsade konkurrensen på 
den svenska starkströmsmarknaden och i vilka även de tyska storfö
retagen deltog.14 Det får räcka med att konstatera att en äldre tids 
ASEA-ledning ansåg koncentrationen nödvändig för att företaget 
skulle nå upp till högsta internationella klass bland starkströmsföre
tagen. Tanken var att utvecklingskostnader måste kunna fördelas på 
långa produktionsserier och att Sverige var för litet för att rymma 
mer än ett kvalificerat företag i branschen. I konsekvens med detta 
köptes konkurrenterna upp, ofta utan att de uppköpta företagens 
ledningar visade någon entusiasm för att införlivas i den stora 
ASEA-hierarkien.

ASEA köpte emellertid inte bara ökade marknadsandelar utan 
flera av de införlivade företagen besatt också hög teknisk kompe
tens. Förenade Elektriska AB i Ludvika, som köptes 1916, var över
lägset ASEA på transformatorområdet, och Ludvika blev i ASEA- 
familjen ett centrum för högteknologin inom kraftöverföringsområ- 
det. STAL i Finspång var vid köpet 1916 en lovande ny ångturbin- 
tillverkare, som genom införlivandet i ASEA-koncernen fick ökade 
finansiella resurser och tillgång till en internationell försäljningsor
ganisation. Luth & Rosén, köpt 1930, var framstående på det elektro- 
mekaniska området. Stålföretaget Surahammar, köpt 1916, blev 
genom samarbetet med ASEA snabbt en mycket framstående leve
rantör av elektroplåt, vilket stärkte konkurrenskraften för ASEA:s 
maskiner och transformatorer. Förmågan till industriell organisation i 
stor skala framstår därmed som en tredje viktig faktor bakom ASEA:s 
högteknologiska framgång. Samma kompetens ligger bakom den 
stora omorganisation som koncernen gick igenom under 1960-talet: 
sektorisering, förbättrad kapitalhushållning, strukturrationalise
ring. Målet var i hög grad att frigöra resurser för nya högteknolo
giska satsningar där kärnkraften och elektroniken stod i centrum.

Den fjärde faktorn som jag vill framhålla som avgörande för att 
ASEA kunnat vara ett högteknologiföretag under ett århundrade är 
att företaget också sysslat med mycket annat än högteknologi. Detta 
kan synas paradoxalt, men så är knappast fallet. Alla de stora stark
strömsföretagen har en bred sektor av lätta produkter med hög 
omsättningshastighet och låg riskprofil. Små motorer, elektriska 
hushållsapparater, service och installation - allt detta representerar 
en verksamhet som kan balansera de risker och stora utvecklings
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kostnader som finns på den tunga anläggningssidan. För ASEAs del 
har det varit en helt medveten företagsstrategi att bygga upp en 
koncern som balanserar högteknologiska produkter med lätta och 
standardiserade produkter. Troligen har de utländska starkströms
företagen tänkt på samma sätt. Ett exempel på att det varit svårt att 
driva renodlade högteknologiföretag är ångturbinbranschen. Det 
finns mycket få självständiga tillverkare av stora turbiner utan 
sådana tillverkas normalt av starkströmskoncernerna, vilka inom sig 
kan rymma det lätta sortiment som turbinföretagen saknar. Den 
breda satsningen på både tungt och lätt måste ses som en av de 
avgörande faktorerna för att ASEA så länge kunnat ägna sig åt 
högteknologi.15

Sist men absolut inte minst viktigt: det är inte nödvändigt med 
gigantiska organisationer för att driva stora utvecklingsprojekt. 
ASEA är väsentligt mindre än flera av de utländska konkurrenterna, 
och skillnaderna har varit ännu större i det förflutna.16 Produktions
serierna är i allmänhet kortare och utvecklingsinsatserna, mätt i 
antal personer eller i kostnader, normalt lägre. Exakta uppgifter är 
visserligen mycket svåra att få fram, men de strödda uppgifter jag 
påträffat pekar i samma riktning. Trots detta har det visat sig att 
många av ASEA:s högteknologiprodukter hävdat sig bra i den inter
nationella konkurrensen. Under de senaste årtiondena har de också 
gått att sälja i USA och Västtyskland, de traditionella hemmamark
naderna för världens största och tekniskt mycket framstående stark
strömsföretag. Påfallande är att ASEA på ett par områden, främst 
inom kraftöverföringssektorn, lyckats nå betydande internationella 
marknadsandelar. Även om många av dessa beställningar tagits till 
pressade priser - konkurrensen har under senare årtionden varit 
mycket hård - så kan försäljningsresultaten inte gärna tolkas på 
annat sätt än att företagets tekniska kompetens är väl jämförbar med 
de ledande storföretagens.

Den slutsats som är ofrånkomlig är att förmågan att hantera stora 
utvecklingsprojekt med begränsade medel varit en viktig faktor bakom 
ASEA:s ställning. Utan att gå in på några detaljerade jämfö
relser vågar man påstå att förmågan att hantera kvalificerade utveck
lingsprojekt med förhållandevis små medel är eller åtminstone har 
varit något typiskt svenskt.17 För att vi inte ska drabbas av nationell 
hybris är det nödvändigt att påminna om att mycket av de svenska 
företagens framgångar beror på att man kunnat studera och i lämp
lig mängd låna in idéer och lösningar på problem som cirkulerat på 
teknikmarknaden. Även detta kräver emellertid hög kompetens. Det 
gäller att snabbt finna den teknik som passar det egna företaget och 
därefter vidareutveckla och anpassa den på ett sätt som ger profil 
och konkurrenskraft åt den egna produkten. Måhända lider många 
utländska storföretag av att vilja göra allt själva, vilket kan skapa 
stora forsknings- och utvecklingsbyråkratier som drar stora kostna
der utan att egentligen ge företaget mer än vad en mindre men 
dynamisk utvecklingsorganisation kan åstadkomma.

Vi får ibland läsa larmrapporter om att vissa utländska storföre
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tag satsar mer på FoU än hela det svenska näringslivet. Artikelförfat
tarnas slutsats blir att vi är illa ute - inte kan vi tävla med sådana 
giganter. Min reflexion blir då snarare att de utländska storföretagen 
förefaller vara tämligen ineffektiva i sin FoU-verksamhet. En viss 
eftertanke säger att inget enskilt företag ens tillnärmelsevis kan 
jämföras med hela det svenska näringslivet med en rad internatio
nellt konkurrenskraftiga företag i olika branscher. Å andra sidan kan 
vi under senare år läsa rapporter om att svensk FoU både inom 
företagen och i statsbudgeten stigit avsevärt. Meningen är att vi ska 
bli optimistiska om vår framtid. Vi får försöka vara det men en 
varning kan vara befogad. Den är inte underbyggd med detaljerade 
och väl dokumenterade forskningsresultat om FoU:s omfattning och 
resultat men den bygger på erfarenheter från ett av Sveriges mest 
högteknologiska företags historia.

Det finns endast ett begränsat samband mellan FoU-insatsernas 
volym och deras resultat. Många av de mest framgångsrika insat
serna har gjorts genom att praktiska drifterfarenheter kanaliserats 
tillbaka till tillverkaren som fått impulser till förbättringar. Betydel
sen och omfattningen av detta kan inte mätas med statistiska upp
gifter om FoU-kostnader.18 Hög effektivitet i FoU kan endast avläsas 
av deras resultat, inte av deras volym i form av anslag och komplice
rad apparatur. Framgångsrika innovatörer utmärks ofta av att de 
tidigt kan formulera ett grundkoncept (en skiss) till lösning och med 
detta som vägledare identifiera var ny utveckling måste till och var 
man kan inpassa känd teknik. Ett företag som besitter sådan kompe
tens kan göra stora framsteg med måttliga FoU-utgifter - höga 
sådana kan vara ett tecken på att man famlar i blindo efter lösningar. 
Förmåga att inpassa äldre teknik i nya lösningar är ett oglamoröst 
men ofta lönsamt framgångssätt. Vi bör därför alltid ställa oss kri
tiska till kvantitativa uppgifter om forskning och utveckling och i 
stället främst se till resultatens kvalitet och konkurrenskraft.

Avslutning
Starka länkningseffekter från en snabbt växande inhemsk industri, 
ett folk som i huvudsak varit positivt till social och ekonomisk 
dynamik, företagare som lyckats hantera en rad svårigheter på 
vägen mot högteknologi - det är måhända bilden vi fått av den 
föregående framställningen. En idyll? I ett globalt perspektiv: ja, 
utan tvekan. Starkströmsindustrins historia speglar här det väl
kända förhållandet att Sverige under det senaste århundradet varit 
ett lyckligt lottat land, som utan några ödesdigra sociala och poli
tiska kriser klarat omställningen från fattigt bondesamhälle till myc
ket välmående industriland.

Men det måste avslutningsvis kraftigt understrykas att den 
lyckosamma utvecklingen för starkströmsindustrin varit betingad 
av att ett stort antal positiva faktorer samverkat, medan de negativa 
faktorerna varit fåtaliga. Den föregående inventeringen av olika
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faktorer har främst syftat till att ge en föreställning om orsakernas 
mångfald, inte till att uttömmande förklara deras inbördes samman
hang. Vi vet inte hur verkligheten skulle ha sett ut om någon av 
dessa positiva faktorer kraftigt försvagats. Den negativa faktor som 
hela tiden funnits är främst att Sverige är ett ganska litet land för att 
bära upp högteknologisk industri. Strävan att trots detta lyckas har 
skapat känslomässigt engagemang, sammanhållning och kraftan- 
spänning kring högteknologin på ett sätt som kompenserat storleks- 
handikappet. Självförtroendet för den egna tekniska kompetensen 
hos svenska tekniker, politiker, hela folket var länge mycket starkt.

Under 1970-talet har emellertid högteknologins primat inom 
svenskt näringsliv på allvar blivit ifrågasatt. En av ASEA:s huvud
produkter, kärnkraftverk, blev det främsta stridsäpplet i den poli
tiska debatten, men diskussionerna gällde ytterst om Sverige skulle 
välja att gå vidare med högteknologi, exportindustri och storföretag 
eller om ett mer småskaligt, lågteknologiskt och hemmamarknadsin- 
riktat näringsliv vore att föredra. Sannolikt är dilemmat betydligt 
större i Sverige än i de flesta andra länder. I stora länder kan man 
tänka sig att högteknologiska företag existerar utan att påtagligt 
dominera näringslivet, som då även kan rymma många småskaliga 
och lågteknologiska alternativ. I de flesta mindre länder har det 
utpräglat högteknologiska alternativet egentligen aldrig varit aktu
ellt - man kan leva gott det förutan. Sverige har en särpräglad 
mellanställning - en stor sektor av högteknologiföretag som för sin 
framgång fordrar en helhjärtad uppslutning från nationen: stat, 
företag och breda skikt av folket. Vår valsituation blir mer tillspetsad 
och dramatisk. Kanske är detta en av de viktigaste orsakerna till 
häftigheten i den politiska striden kring kärnkraften.

Lågteknologi och småskalighet brukar ofta beskrivas som ett 
alternativ, för att göra samhället mindre utlandsberoende, mindre 
sårbart. Det finns många goda argument för detta. Det finns emeller
tid också en faktor som verkar i motsatt riktning. Inhemsk högtek
nologi är även en tillgång, en nationell resurs för att hantera svåra 
och ofta oväntade tekniska problem. Om vi vill välja att kraftigt 
reducera den högteknologiska profilen för svensk del, måste vi vara 
på det klara med att det kan bli omöjligt att hantera en del svåra 
problem med inhemsk teknik. I en mindre öppen värld än den vi 
blivit vana vid under de senaste årtiondena kan en sådan oförmåga 
medföra tekniskt beroende av stora och starka nationer. Detta 
behöver inte bli en ödesdiger svaghet, men det skapar problem som 
vi inte varit vana vid att hantera.

Noter 1. Starkströmsbranschen omfattar utöver verkstadsindustrin även företag som 
bedriver grosshandel, detaljhandel, installation samt service. Denna typ av före
tagarverksamhet behandlas inte här men det bör påpekas att storföretagen i 
branschen, bl a ASEA, har en betydande verksamhet även inom dessa områden.

2. Ett specialfall är Nederländerna och den stora Philipskoncemen. Den har sitt 
ursprung i glödlampstillverkning, en produkt som hör till starkströmsindustrin 
men inte dess högteknologiska del. Philips har successivt expanderat in på olika
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högteknologiområden men företaget har avstått från starkströmsindustrins tradi
tionella basprodukter: generatorer, transformatorer, motorer, högspänningsap- 
parater. För ASEA har Philips därför endast i obetydlig omfattning varit en 
konkurrent.

3. Under äldre skeden har andra branscher, t ex järn- och stålindustrin, legat i 
utvecklingens front på ett sådant sätt att de kunnat betecknas som högteknolo
giska.

4. Välkända exempel på små högteknologiföretag finns i data- och elektronikbran
scherna. Här är det uppenbarligen den knappa tillgången på tekniker med de 
mest aktuella kunskaperna som gjort det möjligt för små teknikerstyrda företag 
att blomstra.

5. Se vidare Jan Glete, Teknikhistoria - viktigt i ekonomisk och historisk forskning, 
Daedalus 1980.

6. Frågan om hur tekniker med påtaglig företagaranda låter sig inordnas i en 
storföretagshierarki vore väl värd historiska undersökningar. Ett omfattande sta
tistiskt material om var ingenjörer arbetat finns i Torstendahl.

7. Ibland kan arvet vara mycket bokstavligt. Både ASEA Ludvikaverken och STAL
LAV AL i Finspång bygger direkt på gamla brukstraditioner.

8. Dessa frågor har jag tidigare behandlat i Jan Glete, Kreugerkoncernen och Boliden, 
Stockholm 1975 och Jan Glete, Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad. 
Studier om svenskt och internationellt riskkapital under mellankrigstiden, Stockholm 
1981.

ASEA hörde från och med 1910-talet till de i hög grad välkonsoliderade och 
finansiellt självständiga svenska storindustrierna.

9. Länkningseffekterna diskuteras ofta i samband med utländska företags investe
ringar i utvecklingsländer. Risken är uppenbarligen stor att sådana företag place
rar beställningar på olika slags produktionsmedel i sina hemländer i stället för i 
de länder de arbetar i. Detta skapar "enklavekonomier'': en isolerad modern 
sektor som inte ger industriell stimulans till det omgivande landet.

Med all sannolikhet har det varit av stort värde för ASEA att svensk industri i 
huvudsak ägts av svenska intressen. Hade t ex tyskt kapital spelat en stor roll 
torde den starka tyska elektroindpstrin ha gynnats med beställningar.

10. Denna företagsbildning blev ur lönsamhetssynvinkel misslyckad men tekniskt 
lyckades den bra, kanske därför att den hade intima kontakter med kunderna/ 
ägarna. Huvudproblemet torde ha varit för korta produktionsserier och hård 
konkurrens från det redan etablerade och större företaget ASEA. Samgåendet 
1916 mellan Västerås och Ludvika stärkte i hög grad den svenska starkströmsin
dustrins möjligheter att satsa på högteknologi.

11. Jämfört med de flesta stora utländska företagen har ASEAs produktsortiment 
slagsida åt tunga och högteknologiska produkter. Företaget har till skillnad från 
konkurrenterna aldrig tillverkat glödlampor och endast i begränsad omfattning 
hushållskapitalvaror. Sådana produkter synes ha utgjort lönsamhetsmässiga 
ryggrader för t ex General Electric och AEG.

12. Under 1960- och 1970-talen har en rad högteknologiska produkter visat låg eller 
obefintlig lönamhet för ASEA - vilket inte hindrat att stora satsningar gjorts på 
dessa områden. I början av 1980-talet har läget för högteknologin ljusnat något - 
bl a kan ASEA-ATOM redovisa vinster.

13. Konkurrens mellan ASEA och L M Ericsson förekom dock länge på kabelområdet.
14. Båda dessa frågor behandlas ingående i ASEA under hundra år.
15. Om denna fråga, se vidare Jan Glete, Tungt och lätt eller konsten att gå på två ben i 

starkströmsindustrin. Reflektioner från en studie om ASEAs historia. Daedalus 1982.
16. Storleksjämförelser, se ASEA under hundra år, 236.
17. Internationellt sett är kanske SAAB:s flygplanstillverkning det mest kända svens

ka exemplet på högteknologi med begränsade resurser. Se Böhme och Dörfer.
18. Ytterligare ett problem i sammanhanget är att offentliga statistiska data om FoU- 

kostnader kräver ingående källkritisk analys innan de kan utnyttjas för jämförel
ser och analys. Jfr ASEA under hundra år, 294 f.
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Summary
Why has the Swedish heavy electrical industry become highly 
technological? Some viewpoints on the heavy electrical industry 
and industrial enterprise in Sweden over a 100-year period.

This paper, which is based on the author's 
studies of the history of the ASEA Group, 
attempts to answer the question why the 
Swedish heavy electrical industry has be
come highly technological. Other large 
high-technology enterprises in this sector 
have grown up in countries with large home 
markets. This makes it justified to ask how 
the relatively limited Swedish market could 
support an internationally competitive large 
enterprise of this type.

The explanation has proved to be a com- 
plex of favourable factors which have com- 
pensated for the limited market. The geo- 
graphical conditions for electrification were 
favourable in that Sweden had large domes- 
tic hydroelectric power resources but practi- 
cally no fossil fuels. On the other hand the 
distances between the waterfalls and the 
consumption centres were often very great, 
which stimulated the development of high
ly technological power transmission sys
tems. In Sweden there was already, by the 
end of the 19th century, a considerable min- 
ing and Steel industry which quickly be- 
came interested in electrification and 
steered the demand towards advanced elec
trical engineering. Later on, the railways, 
the paper industry and a growing sector of 
increasingly diversified industries created a 
demand for various qualified Capital equip- 
ment from the electrical engineering indus
try: electric locomotives, electric drive and 
control systems, electromechanical pro- 
ducts. The linkage effects from Swedish in
dustry towards high technology have thus 
been strong.

The social environment has also been 
favourable. Blue- and white-collar workers 
have been willing to go in for education and 
training and to submit to the disciplined 
work conditions of a large enterprise in or
der to achieve prosperity. Politicians and 
opinion-moulders have viewed high-tech

nology enterprises in a favourable light. In
dustrialization, modernization, standard- 
ization and mechanization have set their 
stamp on the society as a whole and 
favoured electrification. Owners of capitai 
in Sweden have been greatly interested in 
high technology and prepared to invest in 
research and development, which gave 
Swedish enterprises a range of products 
with an international profile. Finally, Swe
den has been spared war but, through sub- 
stantial armaments, has nevertheless had a 
domestic market for a high-technology ar
maments industry which directly or in- 
directly favoured also ASEA.

So much for the demand and the external 
factors. What has been the significance of 
ASEA's own efforts? In critical phases it has 
repeatedly been able to adjust quickly to 
new situations and to raise its technological 
level. New markets have been discovered in 
time for the development of new products 
before competitors got in ahead. Qualified 
engineers have from the outset held leading 
positions in the company, which has made 
ASEA an increasingly streamlined organiz- 
ation for high-technology research and de
velopment. The company and its owners 
have been able to get a firm grip on major 
development projects. This has often in- 
volved cooperation between ASEA and its 
Swedish customers and a well developed 
contact network with the latter has partially 
compensated for the lack of a really large 
domestic market. The company has 
succeeded in handling problems of manage
ment and industrial organization, which 
have been considerable in a branch of in
dustry with a large range of products. An 
important factor was that in the first 
decades of this century the company 
succeeded in gaining control over the 
medium-sized enterprises in its line of 
business, which permitted a structural
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rationalization of the entire heavy sector of 
the Swedish electrical engineering industry. 
ASEA has also deliberately developed a 
broad range of light standard products, ser
vice, etc, to set off against the more venture- 
some heavy products, and thus rendered 
research and development efforts less risky.

Last but not least: the Swedish high-
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