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1. INLEDNING 

 
Detta kapitel omfattar en beskrivning av forskningsområdets bakgrund, situation och 
tillkortakommanden, en problemdiskussion, studiens syfte samt urval och avgränsning för 
studien. 
 
 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION 
 
Utifrån vår kandidatuppsats om mikroföretagare1 inom plastindustrin blev vi intresserade av 
en oväntad omfattning av fenomenet småföretagare som är engagerade i flera företags 
styrelser samtidigt eller efter varandra, vilka i många fall också är ägare till företagen. Dessa 
benämnde vi multipla företagare2. Överraskande många företagare3 i studien var aktiva i fler 
än ett företag varav en del även stora företag. Av 189 studerade företagare saknade endast 60 
företagare engagemang i fler än ett företags styrelse vilket indikerade att knappt 70 procent av 
studiens företagare var att betrakta som multipla företagare. 19 företagare var verksamma i sju 
eller flera företags styrelser. De likheter vi fann mellan de multipla företagarna var att nästan 
samtliga multipla företagare i plastbranschen var män, vilket kanske inte förvånar då 
branschen är starkt mansdominerad. Vidare fann vi att dessa företagare vanligen var födda i 
slutet på 1940-talet och under 1950-talet, att de vanligen var aktiva i en eller flera koncerners 
styrelser, att de ofta varit inblandade i en eller flera konkurser, att de i de flesta 
företagsengagemang var ordinarie ledamot och i många fall även var VD. De var engagerade 
inom så skilda verksamheter som kommunala bolag, tidningsutgivning, plåtslageri, 
livsmedels- och sjukvårdsindustri, underhållning och turism, försäljning av sportutrustning, 
bowling, trädgårdsmaskiner, snickeri, skogs- och jordbruk, datakonsulting, etanolutvinning, 
konfektyr, friskvård, inredning, markentreprenad mm. Det fanns vissa svårigheter att betrakta 
dem som en homogen grupp företagare bortsett från de ovan nämnda likheterna.4 
 
En av flera tankar som infann sig under arbetet med den tidigare studien var huruvida 
företagare väljer att låta sitt företagande växa genom många små företag inom olika eller 

                                                 
1 Med mikroföretagare menade vi i den tidigare studien de styrelsemedlemmar som finns i mikroföretag. Med 
mikroföretag menade vi EU:s benämning fram till 2004.12.31 på de riktigt små företagen med färre än 10 
anställda. I denna studie använder vi en senare EU-definition även om skillnaderna inte har någon avgörande 
betydelse för denna studie. Vi kommer i denna studie endast utgå från EU:s definition av mikroföretag när det 
gäller antal anställda som ska vara färre än 10 stycken och bortser från kriterier som oberoende och överskridelse 
av EU:s olika tröskelnivåer för omsättning (se http://europa.eu). En närmare beskrivning av definitionen 
återkommer vi till i kapitel 5.  
2 Multipla företagare innebär att en företagare är/har varit delaktig i fler än ett företag. 
3 Med företagare menar vi i denna studie en individ som är engagerad i företag genom styrelsearbete, antingen 
som ordinarie ledamot, suppleant eller extern VD med styrelseplats. Med ledarskap menas sådant engagemang 
som bedrivs av ovan nämnda företagare, d v s som en beslutande maktfaktor. Vidare menar vi med begreppen 
aktiv eller engagerad i styrelse sådana uppdrag som omfattar ordinarie ledamot, suppleant och extern VD eller 
vice VD med styrelseplats. 
4 Hägglund & Malm-Lindberg (2004) s 55, 63f 
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samma verksamhetsområden istället för att låta ett företag växa i storlek. Detta skulle kunna 
vara en möjlighet att låta sitt företagande växa men fortfarande ha de små företagens fördelar 
av flexibilitet, samt att eventuellt kunna nyttja skalfördelar genom samarbete mellan bolagen. 
Vidare skulle verksamheterna eventuellt vara mindre utsatta om en del av verksamheten inte 
var framgångsrik, d v s det kan vara ett sätt att sprida risker. Det kan också vara ett sätt att 
placera ny verksamhet, som inte är direkt länkad till kärnverksamheten, där den inte behöver 
riskera den befintliga verksamheten. Det kan vidare även vara ett sätt att muta in delar av 
marknaden genom att bedriva flera verksamheter med liknande verksamhet i olika bolag, 
horisontal integration, eller ett sätt att trygga t ex leveranser av råvaror för de andra 
verksamheterna genom att själv kontrollera dem genom egna bolag, s k vertikal integration. 
Enligt flera forskare hyser många företagare en utryckt motvilja för att låta sina företag växa, 
vilket de menar är ett föga utforskat område5. Detta kanske delvis beror på att utgångspunkten 
för deras frågeställningar varit fel då de utgått från enskilda företag och inte från individerna 
bakom företagandet. Motviljan kan ju delvis bero på att företagarna väljer att låta företagandet 
växa istället för företagen. 
 
David J. Storey menar att företag som växer snabbt drivs av motiverade entreprenörer medan 
lågpresterande företag förknippas med företagare som knappt överlever och som inte bidrar 
till att sysselsättning skapas.6 Michael Scott och Peter Rosa ifrågasätter Storeys resonemang 
och hävdar att sådana s k lågpresterande småföretag ofta tillhör en större företagsgrupp som 
har startats och drivs av multipla entreprenörer/företagare. Dessa multipla företagare skapar 
genom sina portföljer av företag hög tillväxt i form av arbetstillfällen och kapitalackumulation 
utan att behöva göra ett enda företag stort. Sådana faktorer beaktas inte i de analyser som 
gjorts och därmed kommer en del entreprenöriella prestationer i skymundan. Dynamiken i 
småföretagstillväxt är en komplicerad process där många företagare ökar sina totala tillgångar 
genom att starta flera företag istället för att låta ett företag växa. Detta innebär att företagarna 
kan vara en viktig och till och med en avgörande anledning till att nya och framgångsrika 
företag skapas i samhället.7 
 
Peter Rosa är en av de forskare som hävdat att väsentliga felanalyser gjorts vid studiet av 
vanemässiga entreprenörer, vilka han kallar habitual entrepreneurs och som vi i denna studie 
katalogiserar som multipla företagare, då fokus antingen legat på the venture or firm. Fokus, 
menar han, borde istället läggas på entreprenören/företagaren som den primära analyskällan, 
vilket tidigare studier inte beaktat. Flera av dessa tidigare studier, menar Rosa, har felaktigt 
jämfört novice entrepreneurs (ny- eller förstagångsföretagare) med habitual entrepreneurs 
(vanemässiga entreprenörer): 
 

” It is the latest new venture of the habitual entrepreneur that is 
being compared to the only venture of the novice. In effect, the 
latest new venture of the habitual is compared without reference to 

                                                 
5 Nutek (2003) s 19 
6 Storey (1994) s 117 
7 Scott & Rosa (1999) s 22 
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the overall performance of the habitual entrepreneur´s total cluster 
of businesses owned, or to how the motivations and start-up 
processes of the surveyed venture fit in with his or her wider 
entrepreneurial strategies. The “snap shot” approach of just 
comparing the latest (habitual) and the new venture (the novice) is 
thus incomplete, and can lead to premature evaluation of the 
relative contribution of these types of entrepreneur to economic 
development”.8 

 
Intresset har helt enkelt inte legat på fenomenet en företagare och dennes portfölj av företag. 
 
Även Gry Agnete Alsos och Lars Kolvereid menar att de studier som enbart fokuserar på ett 
av de företag som ägs av en multipel företagare inte ger en helhetsbild av företagaren 
samtidigt som de underskattar de bidrag som denna typ av företagare bidrar med. Scott & 
Rosa (1996) pekar på att det finns ett behov att forskare studerar multipla företagsgrundare 
och deras portföljer av företag för att det ska erhållas en mera rättvisande bild av 
entreprenöriell förmåga och tillväxt.  De menar vidare att rådgivare och konsulter som hjälper 
företagsgrundare ofta har en otillräcklig erfarenhet av företagsgrundande eller ägande, vilket 
innebär att erfarenheter och kunskap från multipla företagare kan vara ovärderligt. Multipla 
företagare/entreprenörer skulle kunna utgöra bättre mentorer eller rådgivare. Deras förmåga 
och kunskap borde även ses som värdefull för banker och företagsinvesterare (business 
angels) inför beslutssituationer att investera i entreprenörer eller nya företag. Även statliga 
initiativ att stödja nya företagsetableringar borde kunna tillgodogöra sig erfarenheter och 
kunskaper från de multipla företagarna. Istället för att rikta statliga insatser mot företag borde 
större hänsyn tas till företagarnas kunskap. Nuvarande forskning, menar de, visar att det finns 
ett behov av en mer nyanserad bild av vem entreprenören/företagaren verkligen är i 
bemärkelsen att det kan vara någon som skapar en hel kedja av tillgångar och arbetstillfällen.9  
 
Scott & Rosa pekar på att i en kapitalistisk marknadsekonomi är ägarmönster, ackumulation, 
kontroll och överföring av kapital av central betydelse. De ställer sig frågande till om 
existerande studier ger dessa faktorer tillräcklig uppmärksamhet och menar att 
småföretagsforskningen har blivit avpolitiserad, delvis genom att analyser fokuserats på 
företagsnivå. Genom att nästan uteslutande fokusera på små organisationer och genom att se 
företaget som en enhet har konsekvensen blivit att värdeskapande aktiviteter som etablerade 
entreprenörer/företagare bidrar med osynliggjorts. Scott & Rosa menar vidare att om man 
enbart studerar små företag stärker man endast redan existerande paradigm om företags 
grundande och tillväxt. Studier gällande multipelt företagande bör vara något mer än just en 
intressant aspekt i ett företagssammanhang. Att förstå multipla företagare är av fundamental 
betydelse för förståelsen av de kapital-ackumulationsprocesser som existerar i ett fritt 
kapitalistiskt ekonomiskt samhälle, menar de. Denna process är av entreprenöriell karaktär, 
inte organisationsbaserad, menar de vidare, och en process som verkar över alla gränser. 

                                                 
8 Rosa (1998) s 44 
9 Alsos & Kolvereid (1998) s 102, 113 
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Processen som skapas av multipelt företagande kan leda till att nya visioner kring hur vi kan 
konceptualisera företagsstarter och tillväxt.10 
 
Scott & Rosa använder vidare Kuhns (1970) resonemang om att paradigm inom sociologisk 
vetenskap kan utveckla sin egen interna logik, vilken är svår att frångå. Gränserna för 
frågeställningar är upprättade på förhand enligt gällande praxis. Allt eftersom forskningen blir 
mer fokuserad inom dessa gränser blir de underliggande antagandena alltmindre ifrågasatta 
och alltmer självetablerande. Detta har drabbat forskningen kring småföretagande och 
entreprenörskap sedan i början på 1970-talet anser Scott & Rosa. Det finns fyra underliggande 
antaganden inom forskningen som sällan ifrågasätts. Ett är att det är företaget som är 
utgångspunkten för alla analyser, inte företagaren. Företagarens roll kan vara av vikt men bara 
som grundare till företaget. Det andra antagandet innebär att det är viktigare att fokusera på 
skillnaderna mellan stora och små organisationer än dess likheter. För det tredje att processen 
att skapa sysselsättning och tillväxt studeras bäst i termer av uppstarts- och tillväxtprocesser. 
Det fjärde antagandet utgår från att processen att starta ett företag separeras från 
tillväxtprocessen. För att forskningen ska föras framåt är det nödvändigt att fokus skiftas från 
dessa fyra antaganden som har dominerat de flesta studier om småföretag och i större 
utsträckning fokuseras på kapitalutnyttjande, ackumulationsprocesser och aktieägarna i 
företag. Detta kan leda till att svar på gamla forskningsfrågor om hur och varför företag 
skapas, växer och dör kan uppnås, menar de.11 
 
Scott & Rosa menar att företagandet också förändras allt eftersom företagarnas situation 
utvecklas: 

”As business becomes a full-time activity, business diversification 
within the firm becomes more common. As the range of business 
activities becomes more complex to manage, there is an increasing 
tendency to ring fence new economic activity in separate firms. 
Eventually the scale of operation becomes formalised in corporate 
holding companies, controlling a large portfolio of firms. At this 
point the small business researcher usually loses interest, as the 
scale of operations moves outside the definitional boundaries of 
the small firm – the world of corporations and impersonal 
´subsidiaries´. This, however, masks the fact that such holdings are 
often owned and controlled by entrepreneurs, groups of 
entrepreneurs and their families”.12 

 
Fenomenet en företagare med många företag väcker därför även tankar som hur företagaren 
organiserar företagandet på det individuella planet då flera av dem i verkligheten kan ses som 
storföretagare om de olika verksamheterna de är engagerade i sammanräknas. Samtidigt 
innebär storföretagande i form av många små företag att företagaren inte har möjlighet att 

                                                 
10 Scott & Rosa (1996) s 81 
11 Ibid s 81f 
12 Ibid s 86 
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specialisera sig på en bit av företagandet. Som småföretagare med få anställda har varken 
denne eller dennes anställda råd att enbart utföra en del av verksamheten, som t ex 
marknadsföring, utan de måste kunna utföra alla moment i företagandet. Småföretagare klagar 
ofta på tidsbrist13 och ändå är många av dessa verksamma i fler än ett bolags styrelse. Detta 
kan innebära att de enbart är styrelseaktiva men också att de deltar i den löpande 
verksamheten. Hur företagarna arrangerar ledningsarbetet i företagen kan ses som intressant 
då det ofta framhålls att den beslutande och verkställande makten i små företag ofta utgår från 
samma individer eller grupp av individer. En möjlig förklaring är, som Scott & Rosa pekar på 
här ovan, att företagaren har styrelseengagemang i verksamheter med olika mognadsgrad eller 
delar vissa uppgifter med kompanjoner, anställda eller familjemedlemmar. 
 
Fenomenet en företagare med många företag gav upphov till eftertanke. Funderingar som 
infann sig och som pockade på ett närmare studium var hur vanligt detta faktiskt var, vad som 
skilde detta företagande från annat företagande och vad det kunde föra med sig. Då företag 
vanligen studeras som avgränsade enheter, något som inte förefaller relevant med tanke på att 
de individer som är aktiva i dessa företag relativt ofta även är engagerade i andra företag, 
återkommer vi till frågeställningen hur vanligt detta är, om det finns några olikheter mellan de 
företag som har multipelt ledarskap och de företag som inte har det och vilka samband och 
mönster14 det finns i det multipla företagandet. 
 
 

1.2 SYFTE 
 
Denna studie har två huvudsakliga syften. Dels är syftet att undersöka hur vanligt multipelt 
företagande är bland styrelseledamöter i mikroföretag inom plastindustrin och om det finns 
några skillnader mellan företag med multipla styrelseledamöter och de som inte har det. 
  
Dels är studiens syfte att beskriva det multipla företagandet med utgångspunkt från 
plastbranschens multipla mikroföretagare och se vilka mönster som går att urskilja hos det 
multipla företagandet. Finns det några särskiljande drag för företagare som förenar flera 
företag? 
 
För att undersöka hur vanligt multipelt företagande är bland plastindustrins mikroföretagare 
kommer dessa, med utgångspunkt från Svensk Plastindustriförenings (SPIF:s) 15 
medlemsregister, att undersökas för att se i vilken mån de är aktiva i fler än ett företags 
styrelse. Detta kommer att klargöras genom att studera hur många av SPIF:s mikroföretag 
som har multipla företagare i styrelsen respektive hur många som inte har det.  
 

                                                 
13 Nutek (2003) s 8 
14 Med mönster menar vi i denna studie om det finns gemensamma nämnare för företagarens olika företag och 
deras verksamheter och om det finns horisontala eller vertikala integrationsmönster mellan verksamheterna.  
15 SPIF (Svensk Plastindustriförening) är en branschförening under Sinf (Sveriges Industriförening). 
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För att undersöka skillnaderna mellan de mikroföretag som har multipla styrelseledamöter 
och de som inte har det kommer vi att undersöka: 

- Om det föreligger skillnader i företagsstorlek i termer av omsättning och antal 
anställda mellan företag med multipla företagare och de utan multipla företagare? 

- Om det finns något mönster i fråga om företagsålder bland de företag som har multipla 
företagare i styrelsen jämfört med de som inte har det? 

- Om det finns skillnader i styrelsesammansättningen när det gäller antal ordinarie 
ledamöter och suppleanter? 

- Om det finns skillnader i styrelsesammansättningen när det gäller familje- eller 
kompanjonsrelationer? 

- Om det är vanligare med koncernstruktur eller fristående bolag i de mikroföretag som 
har multipla företagare i styrelsen än i de som inte har multipla företagare i styrelsen? 

- Om företagen med multipla företagare är koncentrerade till vissa regioner i Sverige16 
och om denna eventuella lokalisering är annorlunda jämfört med de mikroföretag som 
inte har multipla företagare i styrelsen? 

 
För att beskriva det multipla företagandet kommer vi att undersöka och beskriva företagarna 
och de företag de multipla företagarna är engagerade i på följande punkter: 

- Företagarnas ålder, kön och antal företagsengagemang. 
- Vilka relationer som finns mellan styrelsens ledamöter i företag som är förenade av en 

plastföretagare. 
- Hur stora de företag de är engagerade i är mätt i antal anställda. 
- Vilken verksamhetsstatus företagen har som förenas av en plastföretagare. 

 
För att se vilka mönster som går att urskilja hos det multipla företagandet kommer vi att 
undersöka och beskriva vilka typer av ledningsuppdrag företagarna har och hur många de har 
av dessa, samt vilka verksamheter som är vanliga hos de multipla företagarnas företag och hur 
dessa verksamheter eventuellt integrerar med varandra. Om det finns några mönster kommer 
vi att undersöka om dessa är i form av vertikal eller horisontal integration. 
 
 

1.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
Studien utgår från SPIF:s medlemsregisters17 mikroaktiebolag18 inom plastindustrin, vilket 
innebär att vi kommer att använda ett branschperspektiv som utgångspunkt för studien19. 
Endast företagare som är aktiva i styrelsen för plastindustriaktiebolag med 1-9 anställda ingår. 
                                                 
16 Vi kommer att undersöka detta genom att se vilket svenskt län företaget är registrerat i. 
17 Urvalet har utgått från det medlemsregister som fanns tillgängligt på SPIF:s hemsida i januari år 2005. 
http://www.sinf.se/spif 
18 Samtliga mikroföretag i SPIF:s medlemsregister visade sig vara aktiebolag. Aktiebolag är en företagsform där 
aktieägarnas ansvar normalt begränsas till det kapital som satsas i bolaget. (källa: Bolagsverket). 
19 Valet av bransch härleds delvis av författarnas förkunskaper när det gäller branschen i fråga, då en av 
uppsatsförfattarna är verksam inom branschen, och delvis av att branschen i fråga är relativt lätt att avskilja från 
annan verksamhet genom bl a branschregister. 
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Medlemsregistret omfattade i februari år 2005 184 företag. Av dessa har vi valt att göra en 
systematisk totalundersökning av samtliga 85 mikroföretag och deras styrelse. De 65 företag i 
vars styrelse minst en multipel ledamot ingår har studerats ytterligare i syfte att beskriva de 
multipla företagarna. Totalt innebär detta att studien omfattar 150 multipla företagare och de 
verksamheter vari dessa företagare har styrelseuppdrag. I gruppen multipla företagare ingår 
även de plastföretagare som, utöver plastaktiebolaget, är aktiva i handelsbolag, 
kommanditbolag20, enskild firma21, stiftelse22 eller förening23 om dessa återfinns i 
Bolagsverkets24 register. Multipelt företagande omfattar även företag som gått i konkurs, 
likviderats, är inaktiva och fusionerat om detta är möjligt att utläsa ur tillgängligt 
datamaterial. 
 
Syftet med att även beakta andra organisationsformer än aktiebolag är att i möjligaste mån 
beskriva företagarnas engagemang i stort, men beror också på de svårigheter som finns att 
bedöma vilka verksamheter som inte är att betrakta som affärsdrivande eller affärsgynnande 
varför vi väljer att inte exkludera organisationsformer. En företagares engagemang i vitt 
skilda verksamheter kan troligen i många fall bero på dennes uppfattning av att ett brett 
kontaktnät kan gynna affärerna oavsett om verksamheten i den aktuella organisationen gör 
detta i sig. Sponsring och engagemang i sportsammanhang kan vara ett exempel på detta. 
 
I studien kommer huvudsakligen material till empirisk data att användas från databaser 
grundade på årsredovisningar. Detta för att materialet är relativt åtkomligt och standardiserat 
vad gäller innehåll och utförande. Det innebär att jämförelser är möjliga att göra mellan 
studerade företagare och företag. Annat material som används ska snarast ses som 
komplement. 
 
Den senaste registrerade årsredovisningen i februari år 2005 kommer att ligga till grund för 
materialet. Vanligen är detta årsredovisningen från år 2003 och i vissa fall, då brutet 

                                                 
20 Handelsbolag och kommanditbolag drivs av två eller flera delägare (bolagsmän). Bolagsmännen kan vara 
fysiska eller juridiska personer. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets avtal 
och skulder. (Källa: Bolagsverket) 
21 Enskild firma, eller enskild näringsidkare innebär att en fysisk person (en människa) själv driver och står för 
sin rörelse. Ett företag som drivs på detta sätt är inte en juridisk person och näringsidkaren är personligt ansvarig 
för t ex att avtal hålla och skulderna betalas (källa: Bolagsverket) 
22 Stiftelse är en juridisk person utan medlemmar. Personerna i styrelsen har bara förvaltningsuppdrag. En 
stiftelse uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss egendom att förvaltas för visst ändamål (källa: 
Malmström & Agell (1997) s 273). Stiftelser förknippas ofta med mer eller mindre ideell verksamhet men 
används även idag för affärsdrivande verksamheter. 
23 Föreningar kan vara ekonomiska föreningar med syfte att gynna olika ekonomiska intressen för medlemmarna. 
Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i 
föreningen. En förening företräds av en styrelse. Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är 
särskilda former av ekonomisk förening (källa: Bolagsverket). Andra typer av ekonomiska föreningar kan vara 
sådana som har till syfte att gynna t ex näringslivsutveckling på en viss ort. 
24 Bolagsverket är en del av tidigare PRV som bildades 1 juli 2004 genom att Patent- och registreringsverket 
(PRV) delades i två myndigheter. Dåvarande bolagsavdelningen (PRV Bolag) blev Bolagsverket. Verket 
handhar bl a samtliga företags årsredovisningar. 
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räkenskapsår förekommer, är den från år 2004. Vid konkurser, nedläggningar och dylikt kan 
data även baseras på äldre årsredovisningar. 
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 2. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva studiens genomförande: vilket underlag som använts, 
samt hur vi gått tillväga för att samla kunskap om tidigare forskning, ny empirisk information 
och hur den senare sammanställts och använts. Vidare kommer vi göra en utvärdering av 
källornas tillförlitlighet och slutligen diskuterar vi aspekterna vår förförståelse, kunskap och 
dessas påverkan på studiens resultat. En allmän metoddiskussion kommer att finnas i 
uppsatsens sista kapitel. 
 
 

2.1 UNDERLAG 
 
Vi har använt flera olika sorters underlag för denna studie. För de olika delarna av 
forskningsöversikt och bakgrundsinformation har vi i huvudsak studerat olika 
forskningsartiklar, böcker, uppsatser, avhandlingar och liknande forsknings- 
vetenskapsrelaterad litteratur. Som komplement har uppslagsverk, rapporter, facklitteratur och 
i viss mån populärlitteratur använts. Det senare för att ge en dimension till genom den 
fallbeskrivning som däri ges. 
 
För det empiriska underlaget har vi använt i huvudsak statistiskt jämförbart material från 
företagsdatabaser, och som komplettering har i viss mån informationsmaterial från företags 
och branschorgans hemsidor och dylikt använts. Det statistiska materialet har vi sammanställt 
i ett eget dataregister ur information från i huvudsak sökningar via Internetbaserade databaser 
och årsredovisningar. Ur detta register har därefter två egna databaser skapats. Syftet med 
detta har varit att sammanställa en så komplett bild av mikroföretagen i plastbranschen och 
deras multipla företagare som möjligt för att om möjligt urskilja om det finns mönster för det 
multipla företagandet inom denna bransch. 
 
 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
2.2.1 Inventering av litteratur och forskning 
Vi har sökt tidigare forskning inom området multipelt småföretagande och därtill angränsande 
områden i syfte att kartlägga vilken kunskap och vilka frågeställningar som finns inom 
området. Angränsande områden kan vara småföretagande, tillväxt, personliga affärsnätverk 
och vanemässigt entreprenörskap (habitual entrepreneurs). 
 
Sökord som använts för att hitta lämplig litteratur i olika databaser är: entrepreneurship, serial 
entrepreneurship, serial entrepreneurs, multiple business owners, multiple business, habitual 
entrepreneurs, portfolio entrepreneurs, micro firm, micro enterprises och interlocking 
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directories. Då det inte finns några gemensamma definitioner inom forskningsområdet kan det 
innebära att vi har missat relevant litteratur då vi kanske använt sökord som inte omfattat 
denna litteratur. Vi har försökt vidga vårt sökregister under arbetets gång med de centrala 
begrepp som används av olika författare inom området. Vi har även gjort sökningar på de 
författarnamn som återkommit ett flertal gånger som referenser i genomgångna artiklar för att 
på detta sätt hitta nya källor till tidigare forskning. 
 
Sökdatabaser som använts för att hitta lämplig litteratur är: Libris, Business Source Elite, 
Jstor, artikelsökning via Södertörns högskolebibliotek och databasen för tidskrifter via 
Södertörns högskolebibliotek. De olika databaserna visar lite olika resultat varför det krävts 
kompletterande sökningar i flera databaser. 
 
Bibliotek som tillhandahållit litteratur inom ämnet är i huvudsak Arbetslivsbiblioteket, 
Handelshögskolan i Stockholms bibliotek och Högskolebiblioteket i Jönköping. En begränsad 
mängd litteratur har även funnits på Södertörns högskolas bibliotek och Linköpings 
universitetsbibliotek. 
 
 
2.2.2 Hur det empiriska materialet samlats in 
Vi har funnit de företagare som är aktuella för denna studie genom att studera plastbranschens 
branschregister efter företag som är verksamma inom vald bransch. Information har hämtats 
genom medlemssökningar i SPIF:s webbaserade medlemsregister efter information om 
företagens: geografiska placering (verksamhetsort), kontaktperson/chef, 
verksamhetsinriktning, samt företagets hemsida. Om den senare inte gick att finna i 
medlemsregistret har sökningar gjorts via Google på respektive företags namn. 
 
Information har därefter hämtats genom databasen AffärsDatas25 sammanställningar och i 
årsredovisningar efter: organisationsnummer, registreringsår, antal anställda, senaste 
redovisad omsättning, ägarförhållanden, kontroll av verksamhet, koncernförhållanden, VD, 
antal styrelseledamöter, hur många ordinarie ledamöter respektive suppleanter, hur många 
styrelseledamöter som är multipla, om styrelsen består av kompanjoner eller 
familjemedlemmar26, samt kontroll av ort och uppgifter om län. 
                                                 
25 AffärsData är en webbaserad databas som studenter vid Södertörns högskola har fri tillgång till via skolans 
bibliotek. AffärsData är en webburen sammanställning av databaser och innehåller Tidningsdatabasen, 
Börskurser, Nyheter samt Sveriges företag. Den senare innehåller komplett bokslutsinformation om samtliga 
Sveriges aktiebolag, och basinformation om övriga företag. Databasen Sveriges företag innehåller information 
om ca 855 000 svenska bolag, samt resultat och balansräkningar från samtliga Svenska koncerner. Information 
till databasen hämtas från bl a bolagsverket och SCB. Uppdatering sker en gång i månaden. Konkursinformation 
uppdateras dagligen. Information om gamla och aktuella konkurser finns från år 2000. Sveriges företag ger 
tillgång till både möjlighet att ladda ner hela årsredovisningar samt sammanställningar av dessa.  
26 Med familjemedlemmar menas de fall där det går att utläsa ett släktskap genom gemensamt efternamn hos 
minst två individer i styrelsen. I vissa fall har släktskap kunnat styrkas genom andra uppgifter. När inget 
släktskap går att spåra enligt dessa metoder antas kompanjonskap råda. Med familjeföretagande menas vanligen 
företag där minst 50 procent av ägandet finns hos individer som har relationer till varandra genom blodsband 
eller släktskap. Då vi inte inom studiens tidsram haft möjlighet att studera ägandet i sig utgår vi från att företagen 
vanligen både är ledda och ägda av samma individer. Enligt Nutek (2004) äger 76-100 procent av 
företagsledarna företaget i 76,4 procent av småföretagen. 
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Detta har kompletterats med sökningar via Internet efter företags hemsidor eller annan 
tillgänglig och användbar information. Företagens hemsidor har i vissa fall kunnat konfirmera 
om kontaktpersonen i SPIF:s register är VD och ägare till företaget, samt företagets 
verksamhet. Dessutom har annan information kunnat hämtas, som företagshistorik. Beaktas 
bör att denna information är att likställa med sådan information som kunnat erhållas vid t ex 
en intervju med företagets ledning. Den innehåller vad företagets representanter vill framhålla 
och komma ihåg och bortser från vad de inte vill visa upp eller komma ihåg. Denna 
information har använts mycket sparsamt för att konfirmera redan befintlig kunskap. 
 
Det bör beaktas att medlemsregistret enbart innehåller uppgifter som företagen själva lämnar 
ut och uppdaterar, vilket innebär att de inte behöver stämma med verkliga förhållanden. 
Därför har dessa uppgifter i möjligaste mån kontrollerats via AffärsData som bygger på 
uppgifter om företagen hos Bolagsverket. Även dessa uppgifter är inte alltid överstämmande 
med verkligheten och de utgår vanligen från bokslutsuppgifter som är cirka ett år gamla. I fall 
av konkurs, likvidation, nedläggning och dylikt kan informationen vara äldre. 
 
Har företagen efter denna informationsinsamling inte gått att finna i AffärsData genom det 
företagsnamn som finns i SPIF:s medlemsregister har sökningar gjorts på uppgiven 
kontaktpersons namn. Har detta inte gett resultat har sökningar gjorts på företag efter ort i 
Ekonomifakta 200527. Med denna metod har alla företag utom tre kunnat lokaliseras. Dessa 
har inte heller gått att finna i Eniros webbaserade databas Gula sidorna. 
 
 
2.2.3 Hur det empiriska materialet sammanställts 
Det empiriska materialet vi erhållit från olika sekundära källor har sammanställts först i en 
excelfil där samtliga uppgifter som skulle kunna vara av intresse har sammanställts dels i 
översiktliga blad, samt i ett blad för varje enskilt företag av de 85 SPIF-mikroföretagen. 
Informationen i översiktsbladet har behandlat: antal anställda, omsättning, registreringsår, 
organisationsnummer, antal styrelseledamöter (ordinarie och suppleanter), antal multipla 
styrelseledamöter, VD:s namn, ägarförhållanden, typ av plastverksamhet, hemsida, 
koncernroll, lokaliseringsort, länstillhörighet, kompanjon- eller familjerelationer samt 
eventuell konkurs, fusion och dylikt. Bladen för varje företag innehåller information om: 
företagsnamn, samtliga styrelseledamöters namn, födelseår och styrelseposition. För varje 
företagare (styrelseledamot) uppges antal styrelseengagemang och för varje 
styrelseengagemang: organisationsnamn, verksamhet, registreringsår, antal anställda, 
länstillhörighet, eventuell koncernrelation, antal ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, 

                                                 
27 Ekonomifakta 2005 är ett bokverk i två band som ges ut varje år av AB Svensk Handelstidning Justitia och där 
svenska företag sorteras efter postort. Bland annat finns organisationsnummer, företagsnamn, adress, 
telefonnummer, branschtillhörighet, omsättning alternativt taxeringsuppgift, justerat eget kapital, aktiekapital, 
soliditet, betalningsanmärkningar samt organisationsnummer på eventuell koncernmoder upptaget. 
Informationen är hämtat från Svensk Handelstidning Justitia AB:s databank. Bokverket används av företag som 
ett hjälpmedel i bland annat kreditbevakning. Då verket uppdateras en gång om året innebär detta att uppgifterna 
inte behöver vara riktiga eller fullständiga. 
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familj- eller kompanjonrelationer i styrelsen, aktivitetsstatus (aktivt, konkurs, likvidation, 
fusion, nedlagt, vilande o s v) samt företagarens position i organisationen. 
 
Denna information har därefter sammanställts i två databaser i databasprogrammet Spss för 
att vidare kunna behandlas. 
 
Den första databasen har omfattat SPIF:s mikroföretag, vilka endast är aktiebolag. Dessa har 
delats in i företag med multipla företagare i styrelsen och företag utan multipla företagare i 
styrelsen för att möjliggöra jämförelser mellan dessa grupper. Variabler som databasen 
omfattar är: företagsnamn, organisationsnummer, omsättning i intervaller om en miljon i 15 
steg (det översta omfattar de företag som har 15 miljoner kronor eller mer i omsättning), antal 
anställda, företagsålder om 10 års intervaller med början 1940 till och med 2000-2005 
tidsintervallet, antal ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, om det finns multipla 
företagare eller ej, verksamhet inom plastområdet, eventuell koncernrelation, länstillhörighet 
och om styrelsens medlemmar har familje-, kompanjon- eller både familj- och 
kompanjonrelationer. 
 
Den andra databasen omfattar endast de företagare från excelfilen som kan betraktas 
vara/varit multipla. Syftet med denna databas är att försöka beskriva de multipla företagarna 
och deras företag för att urskilja vilka mönster det multipla företagandet bildar. I denna 
databas ingår därför företagare med engagemang i mer än ett företags styrelse. Även 
handelsbolag, kommanditbolag, förening, stiftelse och enskild firma beaktas i detta 
sammanhang. Syftet med att beakta olika former av organisationsengagemang är att ge en bild 
av hur dessa företagare verkar i sitt företagande och engagemang när det gäller 
styrelseuppdrag varför olika typer av styrelseuppdrag kan ses som intressant att studera. 
Variabler som databasen omfattar är företagarens (styrelseledamotens) namn, ålder i 
grupperingar om 10 år, kön, antal organisationer företagaren är engagerad i styrelsen för i 
grupper om 2, 3-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40 och 41 eller fler, antal SPIF-företag och antal 
ledningsuppdrag som ordinarie ledamot, ordinarie/VD, ordinarie/vice VD, suppleant, 
suppleant/VD, suppleant/vice VD, likvidatorsuppdrag och övriga styrelseuppdrag (t ex 
revisor, extern firmatecknare, ledamot i handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, 
bostadsrättsförening m fl) i intervaller om 0, 1, 2-3, 4-5, 6-9 och 10 eller fler. Vidare finns 
variabler som behandlar företagsstorlek i antal anställda, antal mikroföretag (1-9 anställda), 
småföretag (10-49 anställda), mellanstora företag (50-249 anställda) och stora företag (250 
eller fler anställda), antal företag med familje- kompanjon-, både familje- och 
kompanjonrelationer i styrelsen eller de som saknar uppgift, samtliga i intervaller om 0, 1-2, 
3-5, 6-9 och 10 eller fler. Ytterliggare variabler är olika verksamhetsstatus som antal aktiva 
företag, konkursföretag, fusionerade företag, nedlagda företag, likviderade företag, avförda 
företag, vilande verksamheter och rekonstruerade företag i intervaller om 0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 
10-19 och 20 eller flera företag. Slutligen finns variabeln verksamhet med 20 olika kategorier: 
plastindustri, metallbearbetande/verkstadsindustri, trävaror/snickeri, 
kontorsmaterialgrossist/försäljare, livsmedelshantering, restaurang/kafé/hotellverksamhet, 
konsultverksamhet inom organisation/företagande/finans och dylikt, 
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advokat/jurist/likvidatorsverksamhet, detaljhandel, motor/bilverksamhet, 
bostadsrättsverksamhet, förvaltning av lokaler/bostäder, holdingverksamhet, 
revisionsverksamhet, datoranknuten verksamhet, 
maskin/verktygstillverkning/försäljning/uthyrning, medicin/kemiverksamhet, 
sport/hälsovårdsverksamhet, återvinnings/sorteringsverksamhet, övrig verksamhet och ingen 
uppgiven verksamhet (vid t ex likvidation och vilande företag). 
 
 
2.2.4 Hur det empiriska materialet bearbetats 
Ur de två databaserna vi skapat har information sammanställts i frekvenstabeller28 för att 
beskriva och illustrera hur vanligt förekommande olika fenomen är. Utöver frekvenstabeller 
har korstabeller skapats. Syftet med dessa har varit att undersöka eventuella samband mellan 
olika variabler. Ur de båda databaserna har även vissa tabellers innehåll illustrerats grafiskt i 
form av kurv- och prickdiagram för att tydligare lyfta fram vissa resultat.  
 
I viss mån har även excelfilens material använts direkt för att erhålla ett mer beskrivande 
material över fenomen då materialet i denna inte i samma utsträckning som i databaserna är 
systematiserat i avgränsande variabler. 
 
För att ytterligare styrka vissa iakttagelser har olika centralvärden29 beräknats. De 
centralvärden som beräknas och presenteras är dels typvärdet som beskriver det vanligast 
förekommande värdet av en variabel. Medianvärden används för att beskriva 
genomsnittsvärden för vissa fenomen. Det aritmetiska medelvärdet presenteras även, men då 
det är mer känsligt för extremvärden än medianvärdet har vi ej lagt vikt på detta i de fall 
medianvärdet avviker. Varför både medianvärdet och det aritmetiska medelvärdet används 
beror på att de kompletterar varandra. Medianvärdet anses, enligt Eva Eggeby & Johan 
Söderberg, vara ett mer robust mått än medelvärdet eftersom medianvärdet är mindre känsligt 
för enstaka kraftigt avvikande värden som vanligen förekommer i en undersökning. Dock 
hävdar Eggeby & Söderberg att det är informativt att redovisa båda värdena.30 
 
Varje frekvenstabell, korstabell och grafisk figur åtföljs av en beskrivande text för vad 
tabellerna eller graferna beskriver. Utöver de beskrivande texterna följs dessa av 
sammanfattande och analyserande resonemang som sammanlänkas med avsnittens inledande 
forskningsöversikter. 
 
Det hade varit önskvärt för studiens resultat att kunna avgöra om vissa samband mellan 
kvalitativa variabler som korstabellerna visar är statistiskt signifikanta med analysmetoder 
som chi2 för att reda ut om sambanden speglar verkliga förhållanden eller beror på 

                                                 
28 Frekvenstabeller har skapats i syfte att räkna fram hur många av varje observation som finns i materialet. De 
flesta variabler som har använts har krävt en klassindelning av variablernas olika värden för att därigenom få en 
lagom stor frekvenstabell. 
29 Beteckningen centralvärde används för mått som anger var någonstans i en fördelning som tyngdpunkten eller 
mittpunkten ligger. 
30 Eggeby & Söderberg (1999) s 77 
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slumpfaktorer. Detta visade sig inte vara möjligt då de förväntade frekvensen för vissa 
kategorier på variabeln i flera fall understeg fem förekomster. En förutsättning för att 
analysmetoder som chi2 ska vara tillförlitlig är att de förväntade frekvenserna är större än fem. 
En viss avvikelse kan dock accepteras om en femtedel av frekvenserna är mindre än fem så 
länge ingen kategori på variabeln har en förväntad frekvens som är lika med noll.31 Trots detta 
undantag hamnade vi i problemet att mer än en cell uppvisade frekvenser lägre än fem 
samtidigt som vissa resultat är noll. Antalet observationer är för litet för denna typ av 
statistiska analyser, vilket vi uppfattar delvis beror på att mikroföretagarna inte går att se som 
en homogen grupp, vilket innebär att variablerna blir för många i förhållande till antal 
observationer. Vi menar att det inte kan ses som relevant att gruppera ihop variabler för att 
kunna höja antalet frekvenser då detta inte speglar de multipla mikroföretagarnas 
mångfasetterade sätt att bedriva företagande på.  Följden blir att vi saknar statistiskt belägg 
för vissa av våra resultat. Vi menar dock att resultaten kan ses som intressanta då de pekar på 
möjliga förhållanden som vi menar inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad. 
 
 

2.3 UTVÄRDERING AV KÄLLORNAS TILLFÖRLITLIGHET 
 
Då material använts från en källa, SPIF:s medlemsregister, där företagen själva väljer vad 
som nämns om dem var vi medvetna om att det fanns risk för fel i dessa data. AffärsDatas 
databas, vars källa är företagens årsredovisningar inskickade till Bolagsverket, har använts för 
att kontrollera denna information samt insamla ytterliggare information. Dock kan även 
uppgifter från Bolagsverket innehålla tillrättalägganden. Men det är trots allt för oss den 
tillgängliga källa där sannolikheten för stora avvikelser är minst då materialet är granskat av 
revisorer och insänt till statlig myndighet för dokumentation. 
 
Till litteraturstudien har nästan uteslutande vetenskaplig litteratur använts, vilket föranleder 
oss att anta att den har trovärdighet, även om all litteratur är färgad av författarens 
förförståelse. 
 
Statistiskt material ger aldrig en exakt bild av verkligheten eftersom det bygger på ett urval ur 
den samma om inte en totalundersökning gjorts utan bortfall. Då vi använt siffermaterial från 
olika forskare som utgångspunkt för flera resonemang bör detta beaktas. Siffrorna utgår från 
beräkningar som inte alltid har exakt samma kriterier som vår studie har som utgångspunkt. 
Bl a utgår de från förhållanden i andra länder, andra branscher, andra urvalsmetoder och andra 
storlekskriterier för företag etc. Studiens siffror kan därför inte jämföras med dessa utan kan 
endast ses som fingervisningar om vissa fenomen. 
 
 

                                                 
31 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2003) s 210 
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2.4 OMSTÄNDIGHETER VID DATAINSAMLANDET 
 
I denna studie har vi medvetet valt bort att närma oss de studerade företagarna personligen, 
även om vi är medvetna om att detta säkerligen hade kunnat ge en djupare förståelse för 
varför flera av dem valt att vara engagerade i mer än ett företag. Skälen till detta är i huvudsak 
två. Det första är att vi velat göra en systematisk genomgång av ett branschregister samt 
studera fenomenet multipelt företagande utan att höra de inblandades ”röster”. Många studier 
över fenomenet har gjorts genom att intervjua de inblandade, vissa är enkätstudier. Fördelarna 
med detta tillvägagångssätt är att man kommer närmare de inblandades motiv för sitt 
handlade, men samtidigt färgas studien lätt av vad informanterna uppfattar som verklighet. 
Svårigheten kan även vara att frågor ställda till informanter kan uppfattas olika av olika 
individer på grund av olika referensramar. Vi menar att det kan tillföra ämnet något att 
studera fenomenet per distans och att försöka behandla alla individer i studien lika. 
 
Det andra skälet till varför vi ej närmat oss de studerade företagarna personligen är att en av 
oss är aktiv företagare inom branschen, vilket vid en personlig kontakt kunnat medföra att 
informanterna inte ger oss några eller oriktiga uppgifter på grund av konkurrensskäl. 
 
Bristen på överkomligt material om små företag har begränsat undersökningen och delvis 
givit dess inriktning och metod. Det saknas i huvudsak systematiskt arkiverat material om 
små företag bortsett från bolagshandlingar hos Bolagsverket som årsredovisningar, 
bolagsordning etc. Att ta del av deras arkiv med material som sträcker sig längre tillbaka än 
två år kräver en helt annan tidsram än denna typ av studie. Vi har därför delvis låtit det 
tillgängliga materialet via AffärsData styra vårt tillvägagångssätt. 
 
 

2.5 FÖRFATTARNAS FÖRFÖRSTÅELSE OCH BRANSCHKUNSKAP 
SAMT DESSAS INVERKAN PÅ UNDERSÖKNINGEN 
 
Som författare är det alltid svårt att bortse från sin egen förförståelse eller att överhuvudtaget 
vara medveten om denna. Vad vi som författare har för tidigare erfarenheter kommer alltid att 
vara en del av oss själva och påverka vad vi gör och hur vi förhåller oss i olika situationer, 
medvetet eller omedvetet. Inför denna studie stod vi inför både fördelen och nackdelen att en 
av författarna till denna uppsats också sedan drygt tre år äger och driver ett av dessa 
mikroföretag som studien utgår från. Då verksamhet inom en del av branschen bedrivits inom 
släkten sedan 80-talets början förstärks branschkunskapsbasen ytterligare både genom det 
kontaktnät som finns och de erfarenheter som gjorts. Fördelen är given, vi som författare har 
redan kunskap om branschen, en del av företagen och företagarna. Nackdelarna är svårare att 
vara klar över. Det blir ibland problematiskt att förhålla sig saklig till vissa fenomen, då vi 
som författare på förhand tror oss veta svaret. Vissa delar av branschen och vissa företag vet 
vi mer om än andra på grund av personliga kontakter och dylikt Det kan också uppstå mindre 
problem. Exempelvis som att vi vet att något är på ett visst sätt på grund av praktisk kunskap 
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inom branschen, men till denna kunskap blir det svårt att redovisa en opartisk källa då den 
utgår från många års engagemang inom området. Vi har i dessa fall fått redovisa denna 
information som författarnas förförståelse. Vi har i möjligaste mån försökt se vår förförståelse 
som en tillgång och i möjligaste mån försökt uppmärksamma och åtgärda de förutfattade 
meningar, förskjutningar, kunskapsbrister och dylikt som kunnat uppstå på grund av denna. 
 
Som Mats Engwall beskriver det: 

”In i varje studie (kvalitativ som kvantitativ) bär vi med oss 
föreställningar om världens och studieobjektets beskaffenhet som 
både påverkar studiens inriktning och dess resultat. Människan är 
en historisk varelse, vilket gör att vi aldrig kan befria oss från att 
ha en förförståelse av det fenomen som skall studeras.”32 

 

                                                 
32 Engwall (2003) s 29 
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3. PLASTBRANSCHEN – EN BRANSCHBESKRIVNING 
 
Här kommer vi att beskriva den bakgrundsinformation som kan vara önskvärd för att förstå 
de studerade företagarnas bakgrund som plastindustriföretagare. En kort beskrivning av 
materialet plast och plastindustribranschens utveckling kommer att ges som en 
bakgrundsinformation till studien av branschens företag och företagare. Materialet om plast 
och plastbranschen bygger i huvudsak på information från Plastinformationsrådets hemsida 
www.plastinformation.com, uppgifter från Focus uppslagsverk 4:e upplagan, kapitlet Vad är 
polymer? i boken Gummi! Ett utbildningsmaterial för gummiindustrin, samt författarnas 
branschkunskap inom området. Vi kommer därefter ge en kort beskrivning av 
branschorganisationen SPIF. Slutligen kommer vi att ge ett kort referat från en studie av bl a 
svenska polymerföretag som ger en bild av industrins förhållanden och storlek. 
 
 

3.1 Plast och plastbranschens historiska utveckling 
 
För att förstå inom vilken bransch de undersökta företagen verkar är det på sin plats att 
beskriva plasten och plastbranschens historiska utveckling fram till idag. Plasten har med 
tiden blivit en del av vår vardag och finns i vår närmaste omgivning utan att vi närmare 
reflekterar över det. Plastens utbredning är stor när det handlar om användningsområden. Vi 
finner plasten främst inom förpackningsmaterial, transportmedel och byggmaterial. 
 
Plast är en stor grupp ämnen och benämningen plast härleds från att materialet under något 
skede av tillverkningen har varit flytande eller plastiskt formbart. Plasterna utgörs vanligen av 
syntetiska material bestående av en eller flera polymerer33 och tillsatser. Dessa polymerer är 
organiska ämnen som utgörs av kolföreningar. Den vanligaste råvaran är olja eller naturgas, 
men det går även att tillverka plast från t ex skogsråvaror eller jordbruksprodukter. 
Inledningsvis under tillverkningen av plaster hettas oljan upp tills den delas upp i olika delar, 
fraktioner. Av dessa bearbetas vissa fraktioner vidare till plast. Vid tillverkning av 
plastföremål utgår man från pulver eller granulat av basplasten ofta i kombination med något 
fyllmedel, mjukgörare eller härdare. Plasten formas genom formpressning34, form35- och 
strängsprutning36, gjutning37, extrudering38, kalandrering39, filmblåsning40 och dylikt samt 
genom att tillsätta armering. Genom extrudering, kalandrering och filmblåsning tillverkas 

                                                 
33 Plaster består av långa molekylkedjor av monomerer. Dessa kedjor bildar s k  polymerer. 
34 Plastmaterialet formas under formpressning till en härdad produkt under värme och tryck. 
35 Genom formsprutning sprutas smält material ner i en kall form för att, efter det att den har svalnat, bilda ett 
stabilt formstycke. 
36 Genom strängsprutning formas materialet i långa strängar. 
37 Detaljer gjuts i öppna eller slutna formar. 
38 Genom extrudering tvingas plastmassan genom en matarskruv samtidigt som den värms upp till en mer eller 
mindre lättflytande form. Därefter kyls materialet ned och bearbetas till sin slutgiltiga form. 
39 Genom kalandrering valsas och dras materialet ut till film, folie eller duk.  
40 Genom filmblåsning blåses materialet ut till önskad tjocklek. 
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olika plastfilmer som kan efterbearbetas industriellt bl a genom svetsning, laminering och 
dylikt.  Vanliga strängsprutade produkter i vår vardag är olika typer av slangar. Vanliga typer 
av formpressade produkter i vår vardag är hinkar, plastkrukor, köksredskap och dylikt. 
 
Plasten uppfattas i många fall som ett relativt nytt material som mer och mer ersätter 
traditionella material som stål, glas och liknande. Men att plast skulle vara något nytt material 
stämmer inte. Plasten som material har existerat länge, men det var först när plasten fick sitt 
industriella genombrott inom tillverkning under perioden åren 1920-1940 som dess fördelar 
och funktion började uppmärksammas i större skala och har idag blivit allmänt 
förekommande och mer eller mindre oumbärlig i våra liv. Plastens sena genomslagskraft 
inom den industriella tillverkningen förklarar branschens och dess företags relativt ringa 
ålder. 
 
För att söka plastens ursprung får man söka sig tillbaka så långt som till 1530-talet, då den 
tyske alkemisten B. Schobinger tog fram ett recept för tillverkning av så kallad Kaseinplast ur 
ost. Syftet med det nya materialet var att det skulle ersätta djurhorn vid intarsiaarbeten, d v s 
inläggningsarbeten i bl a träarbeten. 
 
I början av 1900-talet tog utvecklingen av plast fart, bland annat beroende på att en ny 
råmaterialkälla för plasttillverkning upptäcktes i stenkolstjära. Företaget Dupont tillverkade 
plasten bakelit41 till bland annat elektriska isoleringar. Bakelit användes även för kamerahus 
och radioapparater. Under denna tidsperiod började också kemisterna förstå de kemiska 
reaktioner som registrerats vilket innebar att utvecklingen av plast och sökandet av nya 
råvaror tog ytterligare fart. Under 1930-talet fortskred utvecklingen och tillverkningen av 
plaster, bl a började man basera tillverkningen av plaster på råvaror framställda av olja. Det 
tillverkades styrenplaster, akrylplaster och vinylkloridplaster. Under decennierna som följde 
utvecklades många olika plastsorter med olika egenskaper och för olika ändamål. Idag finns 
det ungefär 700 olika typer av plast som delas in i 18 polymerfamiljer. Plast är ett uppskattat 
och framgångsrikt material på grund av egenskaper som lätthet, smidighet och 
kostnadseffektivitet samt för att det fungerar både vid tillverkning av högteknologiska 
produkter och vardagsvaror. 
 
 

3.2 En beskrivning av branschförbundet SPIF och Svensk 
Industriförening. 
 
Svensk Plastindustriförening, SPIF, är en av Svensk Industriförenings (Sinfs), cirka 20 
branschföreningar. SPIF har cirka 200 medlemmar inom den plastbearbetande industrin. 
Föreningens syfte är att stödja den mindre och medelstora plastindustrin i Sverige bl a med 

                                                 
41 Bakelit är en osmältbar s k härdad plast. Det var den första helsyntetiska plasten som framställdes i industriell 
skala. Den fungerade som isolermaterial för värme och elektricitet. Dessutom var den slag och stöttålig. 
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rådgivning inom affärsjuridik, arbetsrätt, kollektivavtal, försäkringar och information i 
företagar- och branschfrågor.  Svensk Industriförening grundades på 1940-talet.42 
 
 

3.3 Forskning om plastbranschen 
 
Bo Carlsson har i en studie år 1996 undersökt vilken roll utbildnings- och 
forskningsinstitutioner har för att förklara skillnader i entreprenörskaps- och 
tillväxtprestationer. Han har studerat de biomedicinska- respektive polymerbaserade 
industrigrupperna i Sverige och Ohio, USA. Båda industrigrupperna var ungefär dubbelt så 
stora i Ohio som i Sverige, vilket tabell 1 illustrerar. Dessa branscher valdes ut som 
undersökningsområde på grund av att de varit de två snabbast växande branscherna i båda 
länderna de två senaste årtiondena.  
 
Tabell 1. Biomedicin- och polymerföretag i Ohio och Sverige år 1996. 

 
   Källa: Carlsson (2002) s 107 

  
Vad som är av intresse för denna studie är de polymerbaserade företagen i Sverige. Antalet 
polymerbaserade företag i Sverige uppgick enligt tabell 1 till cirka 1400 företag med totalt 
cirka 76 000 anställda år 1996. I genomsnitt hade de 55 anställda per företag. 242 (17,4 
procent) av de överlevande polymerföretagen i Sverige var, enligt Carlssons studie, etablerade 
mellan åren 1990-1996. Det genomsnittliga polymerföretaget hade grundats 1969 i Sverige. 
Polymer används, menar Carlsson, framförallt i byggnadsmaterial, fibrer och textilier, 
förpackningsmaterial, ytbehandlingar, i transparant- och optikmaterial samt i biologiskt- och 
medicinskt material, d v s i vitt skilda användningsområden, industrier och branscher.  Det 
som är gemensamt för dessa olika användningsområden är att samma material används: 
polymerer.43 
 
Svenska polymerföretag visade sig, enligt Carlssons studier, vara utspridda över hela landet, 
men med en hög koncentration i vissa områden. Dessa områden var Stockholm, Göteborg och 
                                                 
42 http://www.sinf.se/spif 
43 Carlsson (2002) s 105ff 
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Malmö. Ett annat område som starkt förknippades med polymerföretag var Gislaved. Det som 
utmärkte den svenska polymertillverkningen var att producerande företag i stor utsträckning 
var utlandsägda.44 
 
För lite mer än 10 år sedan uppskattades den årliga forskningen relaterad till polymerbaserade 
verksamheter kosta ungefär 60 miljoner kronor av vilka hälften finansierades av NUTEK 
(Verket för näringslivsutveckling)45. Endast två miljoner kronor användes till kemi- och 
fysikforskning rörande polymermaterial. Senare uppgifter har gjort gällande att cirka 84 
miljoner kronor tilldelas svenska universitet och högskolor för polymerrelaterad forskning. 
De företrädare för svenska polymerföretag som Carlsson intervjuat gav en bild av att svenska 
polymerbaserade företag hade mycket liten, om ingen, kontakt med universitet eller andra 
forskningsinstitut. Både anställda och företagsledare hade mycket liten formell utbildning och 
saknade vanligen akademisk examen. Den teknologi företagen använde var utarbetad inom 
företaget och var inte av någon avancerad karaktär. Företagen sökte inte heller i någon större 
utsträckning efter ny teknik utan valde vanligen att utarbeta och förfina redan existerande 
teknik inom företaget utifrån ett ”prova på och misslyckas” förfarande. Carlsson anser att 
kostnadseffektivitet och kostnadsreducering är av största vikt för svenska polymerföretag och 
är för många det största konkurrensmedlet. Den kunskap som finns i svenska polymerföretag 
har ofta sitt ursprung från nära samarbeten med kunder och leverantörer vilka ger impulser till 
förbättringar. Kunderna och leverantörerna ses av företagen som strategiska partners med 
vilka företagen kan bolla idéer, testa nya produkter, skapa nya produkter samt förbättra 
existerande produkter.46 
 
Förklaringen till att teknologin i huvudsak är i form av internt utvecklad kompetens och 
maskinell utveckling kan bero på att det saknas praktisk utbildning på flera av plastens 
områden och att det inom området plaster kan tillverkas vitt skilda produkter varför det blir 
mycket dyrbart att låta bygga och utveckla maskiner externt.47

                                                 
44 Ibid s 109f 
45 Nutek är Sveriges centrala näringspolitiska myndighet, med uppgift att främja tillväxt i hela landet genom 
finansiering, information och rådgivning. 
46 Carlsson (2002) s 114ff 
47 Denna reflektion utgår från författarnas förkunskap inom branschen. 
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4. FORSKNING OM MULTIPELT FÖRETAGANDE 
 
I detta kapitel ges en sammanfattande forskningsöversikt om vad som skrivits inom området 
multipelt företagande och den begreppsbildning som finns inom området. I senare kapitel 
kommer en närmare beskrivning göras inom några av de områden som är aktuella för denna 
studie. Dessa områden kommer att beskrivas i samband med studiens empiriska undersökning 
inom motsvarande områden. 
 
 

4.1 Begreppsbildningen kring multipelt företagande: ”Habitual 
entrepreneurs” och ”Multiple business founders”  
 
Bl a Michael Taylor vid universitet i Portsmouth menar, med hänvisning till Curran & 
Blackburn (1994), att merparten av den litteratur som finns om små företag är både oklar och 
tvetydig. Detta gäller i ännu högre grad, enligt Curran & Blackburn, litteraturen som 
behandlar de små företagens roll som ekonomisk tillväxtmotor i samhället, ett område där 
företagare som driver företagen helt eller delvis förbisetts, d v s de: ”real people running real 
businesses”.48 
 
Detta innebär att området mikroföretagande och multipelt företagande är föga utrett varför 
begreppsbildningen på området är eftersatt och svårigheter att generalisera uppstår. 
 
Svårigheten att hitta lämpliga översättningar av olika forskningsbegrepp inom området 
multipelt företagande till svenska från främst engelska är något som denna studie drabbats av, 
varför vi i flera fall har valt att använda de engelska begreppen. Att olika forskare inom 
området multipelt företagande dessutom inom samma språk använder begrepp olika eller 
använder olika begrepp för samma sak visar på forskningens definitionssvårigheter när det 
gäller multipelt företagande. En översättning av begreppet habitual entrepreneur till svenska 
kan närmast bli vanemässig entreprenör eller företagare, vilket kan motsvara vad vi menar 
med multipel företagare. Men det är svårt att på ett enkelt sätt definiera vad habitual 
entrepreneurs är, menar Mike Wright, Paul Westhead & Jeff Sohl49. 
 
För att ge läsaren en möjlighet att ana områdets komplexitet ger vi här en kort presentation av 
den begreppsapparat med dess variationer av olika definitioner som presenterats av forskare 
inom området. Vi inleder med den engelskspråkiga begreppsapparaten för att därefter 
presentera den svenska och slutligen vår egen definition av multipelt företagande. 
 
Ian MacMillan anammade tidigt begreppet habitual entrepreneurs vilket, enligt honom, består 
av individer som startar nya företag och som uppskattar den spänning och de utmaningar som 

                                                 
48 Taylor (1999) s 1 
49 Wright, Westhead & Sohl (1998) s 6 
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ofta förknippas med skapandet av nya verksamheter. Dessa företagare gav han benämningen 
business generators, vilka ofta tröttnar när väl företaget ifråga fungerar tillfredställande. De 
lämnar därför över den styrande makten till professionella företagsledare för att åter starta nya 
företag och sedan ytterligare nya o s v.50 
 
En liknande drivkraft pekar Joseph A. Schumpeter på. Han menar att entreprenören är en 
speciell typ av företagare som leder produktionsmedlen i nya riktningar, ofta med 
omgivningens motstånd då de bryter mot givna vanor. En av entreprenörens drivkrafter för att 
göra detta, menar han, är glädjen att skapa, att få saker och ting gjorda eller få utlopp för 
energi och uppfinningsrikedom samt att entreprenören ”söker efter svårigheter, förändrar för 
att skapa förändringar, njuter av att ta risker”.51 
 
MacMillans resonemang om habitual entrepreneurs följdes upp år 1987 av Rik Donckels, 
Betty Dupont & Pierre Michel. De utvecklade följande definition:”Multiple business starters 
are entrepreneurs who after having started a first company, set up or participate in start-up 
of (an) other firm(s)”.52 
 
Jennifer A. Starr & William D. Bygrave hävdade år 1991 att det trots både MacMillans och 
Donckels et al. (1987) förklaringar inte fanns någon generellt accepterad definition av vad en 
habitual entrepreneur är för individ vilket bidrar till att jämförande analyser mellan olika 
studier försvåras.53 
 
Kolvereid & Bullvåg presenterade år 1993 en mer konservativ definition av habitual 
entrepreneurs, vilka de såg som experienced business founders. Dessa erfarna 
företagsgrundare hade etablerat mer än ett företag och ägde fortfarande de tidigare parallellt 
med de nystartade företagen. Birley & Westhead presenterade samma år en vidare definition 
där de använde begreppet habitual founders som omfattar individer som åtminstone har 
etablerat ett företag till före grundandet av det senaste företaget.54 
 
Peter Hall var en forskare som tidigt såg behovet av att utveckla innehållet i begreppet 
habitual entrepreneurs. Hall poängterar att ordet habitual omfattar att grunda eller äga 
företag. En indelning av habitual entrepreneurs ledde till en uppdelning i dels serial owners 
(seriella ägare) och portfolio owners (portfölj- eller multipel ägare). Serial owners 
definierades av Hall som de företagare som äger ett företag efter ett annat, d v s de som endast 
äger ett företag åt gången. Portfolio owners definierades däremot som de företagare som äger 
flera företag samtidigt.55 Westhead & Wright (1998) har utifrån Halls definitioner försökt 
utveckla begreppet habitual entrepreneurs. De menar att: 
 

                                                 
50 MacMillan (1986) s 242 
51 Schumpeter (1994) s 18ff 
52 Donckels, Dupont & Michel (1987) s 48 
53 Starr & Bygrave (1991) s 214 
54 Wright, Westhead & Sohl (1998) s 6 
55 Hall (1995) s 220 
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”Habitual entrepreneurs are individuals who have established, 
inherited or purchased more than one business, whilst serial 
entrepreneurs are those individuals who have sold or closed 
their original business but at a later date have inherited, 
established or purchased another business. Portfolio founders, 
however, were defined as individuals who own two or more 
businesses at the same time”.56 

 
Vidare, menar Alsos & Kolvereid, att studier som tidigare har fokuserat på multipla 
företagsgrundare i många fall har misslyckats med att definiera habitual entrepreneurs ur 
perspektivet psykologiska- eller motivationskaraktärsdrag.57 
 
Sara Carter, Stephen Tagg & Pavlos Dimitratos menar att det inom det entreprenöriella 
forskningsområdet i huvudsak har använts tre sätt att förklara portfolio entrepreneurship. 
MacMillan (1986) menar att vissa företagare blir habitual founders då deras största 
skickligheter ligger i den spänning och utmaning som uppstarten av ett företag ger. Donckels 
et al. (1987) beskriver vissa entreprenörer/företagare som ovilliga att låta ett enskilt företag 
växa av skattemässiga orsaker. Detta kompenseras genom utveckling av nya företag. Rosa & 
Scott (1999) hävdar att vissa entreprenörer/företagare driver företag i sektorer där optimal 
effektivitet uppnås på en småskalig nivå och en framtida expansion därmed kräver nya källor 
för vinster.58 
 
Sammanfattningsvis visade det sig vid en genomgång av genomförda engelskspråkiga studier 
att en generell och accepterad definition rörande habitual entrepreneurs och multiple founders 
är svår att finna. Det forskarna är överens om är att multipla företagare består av sådana 
företagare som har etablerat flera eller äger mer än ett företag vid samma tillfälle. Författare 
använder dock olika begrepp för liknande fenomen t ex portfolio 
founders/owners/entrepreneurs eller business founders/owners och multiple 
founders/owners/entrepreneurs. 
 
I den svenska litteraturen beskriver Nils Wåhlin vad han kallar näringslivsledare, ledare som 
inte enbart är ledare i ett företag eller en organisation utan är engagerad i, eller som han 
uttrycker det, för flera företag och organisationer samtidigt. Han menar att man kan se en 
sådan ledare som en ledare för en del av näringslivet. Dessa ledare bildar ett nätverk med 
erfarenhetsförmedling mellan företag, vilket han kallar ett interorganisatoriskt fenomen. 
Dessa ledare verkar på en mesonivå i näringslivet medan företag- och organisationsledare 
agerar på mikronivå och ägare/huvudmän agerar på makronivå. 59 Wåhlins studie 
Näringslivsledares arbete i nätverk – identitetsskapandets dynamik utgår från små och 
medelstora företag och har till syfte att: 
 
                                                 
56 Wright, Westhead & Sohl (1998) s 7 
57 Alsos & Kolvereid (1998) s 102 
58 Carter, Tagg & Dimitratos (2004) s 483 
59 Wåhlin (1994) s 4f 
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”utveckla kunskap om och förståelse för näringslivsledares 
aktiviteter och relationer i samband med ledning i och för små och 
medelstora företag”.60 

 
Wåhlin drar slutsatsen att ledares handlingsutrymme är interaktivt sammansatt. Det finns ett 
beroende av aktörers vägval och förväntningar och graden av social interaktion avgör i vilken 
utsträckning andra personers förväntningar överrensstämmer med ledarens föreställningar om 
vilka uppgifter och funktioner som är centrala.61 
  

”Aktörerna fyller en funktion i ett näringslivssammanhang, 
samtidigt som de är med i utformningen av detta institutionella 
sammanhang. Denna omformning understöds av aktörernas 
underhåll av gränsöverskridande relationer i nätverket”.62 
 

Vi kommer i denna studie att definiera begreppet habituell entrepreneurs som multipla 
företagare och inkluderar i detta begrepp både de som har flera företag samtidigt (portfolio) 
och de som har företag efter varandra (serial). Detta för att vi kan se att det finns vissa 
problem att dra tydliga gränser mellan dessa grupperingar. En företagare kan låta ett eller flera 
företag vila men fortfarande låta det vara registrerat. Det kan innebära att det endast är ett 
företag som drivs aktivt medan företagaren har en hel rad registrerade företag med olika eller 
samma registreringsdatum som har avvecklad verksamhet eller verksamhet som aldrig 
aktiverats. Vilken sorts företagare är denne då, serial eller portfolio? Vi menar att detta är en 
individuell definitionsfråga för varje enskild företagare om dessa företag är att betrakta som 
seriella eller som en portfölj varför vi inte vill inlåta oss i liknande uppdelningar. Vi menar 
vidare att för denna studie är det inte heller av betydelse att skilja dessa åt då det är det 
multipla fenomenet som är av betydelse att studera. Vidare menar vi att de olika författarnas 
användning av begreppet entrepreneurs snarare ska uppfattas som företagare som startar 
verksamheter än entreprenörer i den meningen att de enligt Schumpeterianska tankegångar 
använder nya kombinationer av befintliga resurser. 
 
Att genomföra nya kombinationer av befintliga resurser kallar Schumpeter företagande och 
personerna som genomför dessa entreprenörer. I dessa begrepp ingår alla som fullgör vad 
Schumpeter definierar med begreppen, vilka således kan vara t ex styrelseledamöter, VD:ar, 
aktieägare m fl. Det är genomförandet av nya kombinationer som gör entreprenören till 
entreprenör menar Schumpeter, varför denne inte måste vara permanent knuten till ett 
specifikt enskilt företag men måste heller inte vara VD eller liknande som endast driver 
etablerade företag. Entreprenör är den som genomför nya kombinationer av resurser för första 
gången.63 
 

                                                 
60 Ibid s 6 
61 Ibid s 201 
62 Ibid s 280 
63 Schumpeter (1994) s 6f 
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Karl Gratzer menar att Schumpeters smala definition endast fångar in mycket få individer 
som genomfört betydande gärningar som fått stor uppmärksamhet. Cantillon likställer, i 
motsats till Schumpeter, begreppet entreprenör med företagare/ägare. Enligt en sådan 
definition är alla som tar någon risk och sammanför resurser för produktion entreprenörer. 
Gratzer poängterar att ägare inte alls på ett aktivt sätt behöver delta i företagets ledning och 
därmed inte heller behöver ses som entreprenörer. Men det är de som tar riskerna att förlora 
kapital.64 En omfångsrikare definition kan även omfatta egenföretagare. Ett entreprenöriellt 
företag kan i begynnelsen vara ett småföretag men därmed är det inte sagt att alla små företag 
är entreprenöriella. Ett småföretag kan istället, hävdar Gratzer, vara en slutprodukt av en 
sedan tidigare entreprenöriell gärning eller vara ett mellanting mellan de båda ytterligheterna. 
Att småföretags- och entreprenörsforskningen lider av olösta problem kan bl a härledas till 
bristen på gemensamma definitioner inom forskningsområdet, ojämförbara populationer samt 
avsaknad av enhetlig teori.65 
 
Vidare menar Björn Bjerke att entreprenörskap inte är begränsat till nystartade företag eller 
småföretagande. Entreprenörskap definierar Bjerke som att driva en idé, en föreställning, ett 
koncept, eller en uppfinning mot att bli en ny affär, vilket kan vara ett steg mot grundandet av 
ett nytt företag. Den individ som åtar sig detta är, enligt Bjerke, en entreprenör. 
Entreprenörens personliga egenskaper omfattar informerande, nätverkande, social 
medvetenhet samt en förmåga att handla visionärt och aktivt.66 
 
I denna studie kommer vi att bortse från entreprenörskapsbegreppet som sådant och endast ta 
fasta på den företagande rollen och då med utgångspunkt från styrelsepositioner, d v s 
beslutande makt. Att särskilja de multipla entreprenörerna med Schumpeters definition av 
entreprenörskap i åtanke kräver ett djupare studium av de enskilda företagarnas roll i 
företagens verksamheter. Syftet med denna studie är inte att studera förekomsten av 
entreprenörskap och, vad vi uppfattar, inte heller vad som varit syftet med de studier som vi 
studerat där begrepp som habitual entrepreneurs och dylikt används. Däremot kan både 
Schumpeters och Bjerkes beskrivningar av vad som omfattar entreprenörens personliga 
drivkrafter och egenskaper mycket väl vara en förutsättning för att som enskild företagare 
grunda mer än ett företag. 

                                                 
64 Gratzer (1996) s 79f 
65 Ibid s 72 
66 Bjerke (1989) s 81, 430, 471, 538f 
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5. FORSKNING OM SMÅ FÖRETAG OCH MIKROFÖRETAG 
 
I detta kapitel beskrivs den tidigare forskning som behandlar småföretag och deras betydelse 
i svenskt näringsliv med gängse sätt att se på tillväxt. Vi vill med detta ge en bakgrund till 
förståelsen för småföretagarnas multipla företagsengagemang och en vidare syn på 
begreppet tillväxt. Vidare kommer vi att ge en beskrivning av Europeiska Unionens definition 
av företagsstorlek och då med specifikt intresse för mikroföretag. 
 
 

5.1 Småföretagsforskningen i Sverige 
 
Den svenska forskningen om småföretagande inleddes på 1960-talet, initierad av Dick 
Ramström vid Umeå Universitet. Forskningen beskrev småföretagssektorns struktur i Sverige, 
men också de speciella behov, problem och fördelar som förknippades med småföretagande. 
Den starka tillbakagången i svensk ekonomi på 1970-talet innebar att storföretagens förmåga 
att skapa arbetstillfällen ifrågasattes. Stora förhoppningar lades i och med denna utveckling på 
småföretagens förmåga att skapa arbetstillfällen där småföretagandets tillväxt sågs som 
intressant att studera närmare då ytterligare kunskap om detta eftersträvades. Till följd av det 
ökande intresset för småföretagande, fick också småföretagsforskningen ett uppsving som 
räckte under hela 1980-talet. Forskarna började kalla sig för specialister inom områdena 
entreprenörskap och småföretagande, områden som tidigare inte funnits som 
forskningsområden. År 1989 grundades den första institutionen för entreprenörskap och 
företagsutveckling vid Lunds Universitet under Bengt Johannissons ledning. Under 1990-talet 
fortsatte utvecklingen med flera liknande institutioner vid andra universitet och högskolor.67 
 
De senaste årtiondena har forskningen kring entreprenörskap och småföretagande varit ett av 
de snabbast växande områdena inom forskning om ledarskap och företagande, hävdar Bengt 
Johannisson och Hans Landström. Forskningen har väckt politikers och beslutsfattares 
intresse för ny- och småföretagande. Ny- och småföretagande har börjat ses som viktiga 
element i samhället oavsett vilken strategi som används för att hantera problemen med 
stagnerande samhällsekonomi och ökande arbetslöshet. Men forskningen om entreprenörskap 
och småföretagande är fortfarande fragmentarisk och heterogen, vilket bland annat beror på 
att det inte finns en enhetlig klar definition av entreprenörskaps- och småföretagarbegreppen 
och att den teoretiska basen skiftar, menar Johannisson & Landström.68 
 
 
 
 

                                                 
67 Johannisson & Landström (1999) s 9 
68 Ibid s 7 
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5.2 Småföretagens betydelse för näringslivet 
 
Johansson beskriver hur den svenska samhällsekonomin och det svenska näringslivet under 
historiens gång har präglats av enskilda småföretagares vilja och förmåga att driva sitt 
företagande framåt. Den utveckling och tillväxt som finns i näringslivet är ett resultat av en 
ständigt pågående förändringsprocess, där småföretag spelat och spelar en avgörande roll, i 
många fall som grogrund för framväxt av medelstora företag, som vartefter utvecklats till 
storföretag. Det är av vikt, menar Johansson, att företagsstrukturen i samhället har en bred bas 
av småföretag, varur ett antal medelstora företag kan utvecklas, vilka har möjlighet att bli 
framtida storföretag. Problemet Johansson pekar på är att strukturen idag snarare består av, 
enligt hans mening, alldeles för få medelstora företag för att de ska kunna utgöra en grund för 
att Sverige i framtiden ska kunna ha tillräckligt många storföretag. Detta beror på att alltför få 
småföretag har intresserat sig för tillväxt eller att de av olika skäl upphört att existera.69  
 
 

5.3 Problematiken kring begreppet tillväxt och små företag 
 
Bertil Gandemo hävdar att begreppen tillväxt och förändring inte utgör några naturfenomen. I 
alla företag finns det individer som driver verksamheten framåt med mer eller mindre lyckade 
resultat. Gandemo menar att det är de personliga drivkrafterna som gör att både småföretag 
och storkoncerner utvecklas. Trots detta tonas ofta individernas betydelse ner när ekonomiska 
modeller används och Gandemo ifrågasätter om individer någonsin har beaktats i ekonomiska 
modeller och teorier. I det verkliga livet är det individer som skapar och medverkar till att 
företag växer eller går i konkurs och det är individers motivation, utbildning, kunskap och 
erfarenhet som utgör en viktig grund för småföretagandet. Förutsättningen att dessa individer 
ska vara motiverade är att de hyser en tilltro till de ekonomiska spelreglerna menar han.70 
 
Barber et al. och Storey har hävdat att många nystartade företag, där en möjlighet till 
expansion finns, förblir små i antal anställda räknat. Antalet anställda kan öka successivt till 
en övre gräns kring cirka 10 anställda efter 5-10 års verksamhet. Gandemo menar att när en 
verksamhets volym ökar kan det krävas en viss formalisering av verksamhetens organisation 
vilket kan innebära att vissa småföretagare väljer att inte växa längre för att på så sätt undvika 
denna formalisering. Orsakerna kan, enligt Gandemo, ha flera och olika förklaringar. Lokaler 
och maskiner kan vara dimensionerade för en viss volym vilket innebär att tillväxtökning i 
många fall kräver stora investeringar. Det kan vara enklare att fortsätta arbeta med existerande 
kunder än att växa. En mindre företagsstorlek innebär även att företagens ledning kan 
kontrollera verksamheten i sin helhet och sköta den dagliga administrationen på egen hand. 
Dessutom menar Gandemo att tillväxt inte per automatik innebär att företags lönsamhet och 
ledningens egna inkomster ökar. Den ökade formaliseringen kan kräva en annan typ av 
företagsledare än de som startat och drivit företaget. Men trots att företagare i vissa fall väljer 
                                                 
69 Johansson (2000) s 29 
70 Gandemo (1996) s 81f 
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att stanna vid en viss storleksnivå innebär det inte att tillväxtmöjligheter inte kan tillvaratas, 
hävdar Gandemo. Ett utökat samarbete med andra företag är ett sätt att ta på sig mer arbete. 
Nya företag kan bildas av företagare eller anställda för att ta tillvara tillväxtpotential utan att 
låta ett enskilt företag växa. Det senare kan också fungera som riskspridning. Genom att sälja 
växande företag kan också möjligheter skapas för nya företag att bildas för att ta tillvara vissa 
tillväxtmöjligheter utanför och parallellt med det ursprungliga företaget.71 
 
Detta är något som praktiserats av företagaren Bert-Inge Hogsved och som han beskriver i sin 
bok Klyv företagen! – Hogias tillväxtmodell, en beskrivning av hans företag och syn på 
företagande. Han beskriver hur de, när det ursprungliga företaget i slutet av 1980-talet började 
få problem med stagnerande tillväxt, genomförde en omorganisation år 1990 som innebar att 
det 10 år gamla företaget med 150 anställda delades upp i sex mindre affärsenheter i form av 
företag. Syftet var just att få tillbaka småskalighetens fördelar av större rörlighet, större 
diversifieringsförmåga och mindre organisatorisk formalism för att kunna fortsätta växa. 
Samtidigt behöll man den stora organisationens trygghet och erhöll en samverkan genom 
koncernstrukturen. Hogsved framhåller att genom att dela upp en större organisation i ett antal 
mindre synliggör man människorna. De får ta mer ansvar än tidigare och får större 
befogenheter vilket, enligt hans erfarenheter, vanligen leder till större engagemang och 
utveckling.72 
 
Gandemo lyfter fram problematiken kring begreppet tillväxt och menar att det är svårt att 
precisera, samt att mätningar av tillväxt kan diskuteras. Han hävdar att det inte finns något bra 
mått på tillväxt utifrån en företagsnivå idag. Att t ex mäta tillväxt i antal fler anställda 
utelämnar investeringar som genomförs med syftet att höja produktiviteten. En ökad 
produktionsvolym behöver heller inte betyda att försäljningen har ökat, utan bara att lagren 
har ökat. Han menar vidare att vid studier av tillväxt är det nödvändigt att beakta och 
analysera flera olika variabler och dessas samband, däribland t ex omsättning, antal anställda, 
förädlingsvärde, produktionsvolym, och balansomslutning.73 
 
 

5.4 Mikroföretag 
 
EU (Europeiska Unionen) har fastställt en definition av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (SMF) baserad på deras storlek, vilket i detta fall innebär efter antalet 
sysselsatta och årsomsättning eller balansomslut. EU:s syfte med definitionen är att se till att 
endast de företag som tillhör SMF-kategorin får tillträde till nationella mekanismer och 
gemenskapsprogram som ska fungera som stöd för små och medelstora företag som saknar 
den ekonomiska styrka stora företag har. Inom EU sätts gränsen för medelstora företag vid 
färre än 250 anställda och företag med mellan 10 och 49 anställda klassificeras som 

                                                 
71 Ibid s 83f 
72 Hogsved (1996), sammanfattning. 
73 Gandemo (1996) s 92 
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småföretag. Gränsen för mikroföretag går vid färre än 10 anställda.74 I denna studie utgår vi 
endast från EU-definitionen då det gäller antalet anställda när vi delat in företagen efter 
storlek då vi vill ha utrymme att se om omsättning och antal anställda följs åt för mikroföretag 
med eller utan multipla företagare i styrelsen. 
 
Vidare kan det vara intressant att påpeka att Sven-Erik Johansson & Marlene Falk menar att 
de flesta företag inom gruppen 1-9 anställda brukar ses som levebrödsföretag, vilket innebär 
att dessa företag inte har för avsikt att växa.75 
 

                                                 
74 En ny definition antogs av EU-kommissionen den 6:e maj 2003 som gäller from 1 januari 2005. (Källa: 
http://europa.eu) 
75 Johansson & Falk (1998) s 26 
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6. OMFATTNINGEN AV MULTIPELT FÖRETAGANDE 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa tidigare forskning om det multipla företagandets 
omfattning, studiens empiri över hur vanligt multipelt företagande är hos plastindustrins 
mikroföretagare samt en sammanfattande analys över detta område. 
 
 

6.1 Forskning om multipelt företagande 
 
Professor Michael Scott och Peter Rosa, praktiserande lärare inom ämnet entreprenörskap vid 
institutionen för management och organisation vid Stirlinguniversitet, ifrågasatte i sin studie 
Has Firm Level Analysis Reached its Limits? Time for a Rethink den småföretagsforskning 
som genomförts. Författarna hävdade att ett paradigmskifte föreligger som innebär att fler 
analyser på företagsnivå inte är relevant att genomföra. 
 
Scott & Rosas forskning kring multipla företagare, eller vad de kallar portfolio entrepreneurs, 
visade att företagarnas nätverk av företag var vanligare och mer utbrett än vad som tidigare 
hade uppmärksammats. Däremot menar de att observationen att vissa företagare äger flera 
företag inte är ett nytt fenomen inom den vetenskapliga litteraturen. Scott & Rosa hänvisar till 
studier gjorda av Storey (1982), MacMillan & Low (1986), Ronstadt (1986), Storey et al. 
(1987), Donckels et al. (1987), Cambridge (1992), Rosa & Hamilton (1994), Storey (1994) 
och Parsons (1994), som alla uppmärksammat fenomenet multipla företagare.76 
 
Enligt Scott & Rosa har det inte genomförts någon studie som behandlat antalet multipla 
företagare i ekonomin. Författarnas försök att undersöka denna forskningsfråga har lett till 
vissa antaganden om varför sådana uppskattningar av antalet multipla företagare inte 
genomförts. De menar att det finns flera bakomliggande orsaker som förklarar uteblivna 
studier av området. För det första är databaser företagscentrerade, även vad gäller ägande, 
vilket innebär att data om företag och företagare många gånger inte går att jämföra. Om ett 
fenomen inte går att mäta är det lätt hänt att det inte antas existera. För det andra tenderar 
forskningen att enbart fokuseras på företagselit och hur företag styrs och inte fokuseras på 
företagare. För det tredje fokuseras studier av stora och små företag på operationella faktorer 
istället för på ägande och kontroll. Datamaterial i olika studier har medvetet samlats in som 
om det behandlade självständiga företag och har uteslutit företag och företagare i 
grupperingar av företag.77 
 
Beskrivningar av, vad Rosa kallar, habitual entrepreneurs har i de flesta studier som 
genomförts delat in företagare i olika grupperingar eller typologiska indelningar. Studier 
gjorda i början av 1990-talet av bl a Birley & Westhead (1993), Kolvereid et al. (1991) och 

                                                 
76 Scott & Rosa (1996) s 82f 
77 Ibid s 83f 
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Kolvereid & Bullvåg (1993) fokuserade framförallt på jämförelser mellan 
förstagångsföretagare (novice) och vanemässiga företagare (habitual). Dessa studier 
utvecklades sedan vidare av Westhead & Wright (1998a,b) som delade in habitual 
entrepreneurs i portfolio- respektive serial entrepreneurs, varefter jämförelser mellan de 
olika grupperingarna genomfördes. Studier genomförda av Wright et al. (1995 och 1997) har 
även inkluderat geografiska dimensioner och finansieringskällor.78 
 
Rosa & Scott poängterar att studier rörande habitual entrepreneurs inte är det lättaste området 
att kartlägga på grund av att företagarna sträcker sig över branschgränser, men även därför att 
fokus tenderar att ligga på företagsnivå och inte företagarnivå. 
 

”The implications of habitual entrepreneurs to theories of small 
firm growth have yet to be fully explored. The fact that an 
entrepreneur can contribute to job and capital growth across 
more than one firm is a complication difficult to deal with, 
especially in branches of economics where theory is traditionally 
focused on firms rather than entrepreneurs”.79 

 
 

6.2 Studier från olika länder om antalet multipla företagare 
 
Studier med fokus på hur vanligt multipelt företagande är förekommer sällan i den svenska 
forskningen varför vi i huvudsak har gått igenom forskningsområdets utländska litteratur. 
 
I en studie av Hans Schollhammer (1991) gjord i södra Kalifornien framgick det att 51 
procent av företagarna/entreprenörerna hade medverkat till grundandet av två eller fler 
företag. Om denna studie är representativ för USA:s förhållanden i stort har inte fastställts.80 
 
I Storbritannien har regionala skillnader kunnat fastställas när det gäller habitual 
entrepreneurs eller ägare genom flera studier, menar Paul Westhead och Mike Wright år 1998 
i artikeln Novice, Portfolio and Serial Founders in Rural and Urban Areas. Till exempel har 
studier från Scottland gjorda av Cross (1981) och Turok & Richardson (1989) visat att 11,5 
respektive 15 procent av företagarna kunde ses som multipla. Studier av Keeble & Gould 
(1985) har visat på en hög andel (28 procent) habitual entrepreneurs i östra Anglia i 
Storbritannien, studier från Wales av Westhead (1988) visar att 32 procent av företagarna var 
habitual entrepreneurs och i South Hampshire har Mason (1989) kommit fram till en siffra på 
36 procent.81 Ytterligare studier från Storbritannien visar enligt Storey (1982) att 32 procent 
av företagarna i Cleveland kan ses som multipla, enligt Hisrich (1988) 25 procent i 

                                                 
78 Rosa (1998) s 43 
79 Rosa & Scott (1999) s 22 
80 Schollhammer (1991) s 14 
81 Westhead & Wright (1998) s 65 
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Nordirland och enligt Storey & Strange (1992) 25 procent i Cleveland.82 Carter, Tagg & 
Dimitratos fann att 9 procent av företagarna kunde identifieras som multipla företagare i 
England. Siffran kan verka låg men vid analyser framgick det att dessa företagare var de 
personer som lyckats allra bäst och som var tillväxtorienterade.83 Rosa och Scott har studerat 
habitual entrepreneurs i Scottland. Från en databas innehållande 7 316 nystartade företag i 
Scottland under ett år undersökte Rosa & Scott företagens styrelser och om styrelsens 
personer återfanns i andra företag. Resultat visade att 45 procent av 3 356 företagare återfanns 
i flera verksamheter. Dessa företagare kunde tillsammans bindas till 73 641 andra företag (se 
figur 1). 
 
Figur 1. Nystartade företag i Scottland 1 oktober år 1994 till 30 september år 1995. 

 
Källa: Rosa & Scott (1999) s 27 

 
I en av Scott & Rosas studier om multipelt företagande kunde en uppskattning göras att en 
femtedel av alla företagare och en tredje- till en fjärdedel av företagsgrundare av aktiebolag 
antingen ägde eller kontrollerade mer än ett företag samtidigt, men detta kunde inte statistiskt 
säkerställas. 84 
 
Donckels, Dupont & Michel undersökte i sin studie från år 1985 400 belgiska företagare. Av 
dessa kunde 74 identifieras som multipla företagare. Resterande 326 företagare var inte 
delaktiga i fler än ett företag.85 
 
Donato Iacobucci hänvisar till en studie från år 1996 (Carone & Iacobucci, 1999) som 
omfattade 20 000 manufakturföretag i Italien. 19,7 procent av företag med 20-49 anställda, 
46,9 procent av företagen med 50-99 anställda och 74,6 procent av företagen med 100-249 
anställda tillhörde en företagsgrupp.86 Han har då fokuserat på vad som är att betrakta som en 
                                                 
82 Hall (1995) s 218 
83 Carter, Tagg & Dimitratos (2004) s 494f 
84 Rosa & Scott (1999) s 33 
85 Donckels, Dupont & Michel (1987) s 49 
86 Iacobuccio (2002) s 33f 
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grupp under gemensam kontroll, men siffrorna kan ändå ge en fingervisning om omfattningen 
av multipelt företagande i en bransch i Italien då studien utgår från en diskussion som 
utmynnar i habitual entrepreneurs. Vad som vidare är av intresse i denna studie är att det 
finns jämförelser mellan olika kategorier av företagsstorlekar. 
 
Alsos & Kolvereid fann i sin studie av norska förhållanden från ett urval av 9533 norrmän att 
cirka 2,2 procent av dessa försökte starta en ny verksamhet år 1996. Av de 9533 norrmännen 
kunde 0,4 procent ses som parallel founders och 0,5 procent som serial founders. Vid en 
uppföljning av dessa år 1997, vid det laget 159 företagare av från början 205, fann de att 15,7 
procent var parallel founders och 20,1 procent serial founders. Övriga 64,2 procent var 
novice founders.87 
 
Att författarna kommit fram till helt olika siffror när det gäller antalet multipla företagare 
(habituel entrepreneurs) har flera förklaringar. De har t ex studerat olika regioner, olika 
branscher, vid olika tidpunkter, med olika urvalskriterier som t ex olika stora företag. 
Dessutom har de delvis olika definitioner av vad multipelt företagande innebär och vilka 
företagare som är multipla. Men det ger fortfarande en bild av ett fenomen som är utbrett och 
väl värt att studera. 
 
 

6.3 Omfattningen av multipelt företagande bland plastindustrins 
mikroföretagare. 
 
I denna studie har vi utgått från den svenska plastindustrins mikroföretag med utgångspunkt 
från Svensk Plastindustris (SPIF:s) webbaserade medlemsregister. I denna del av studien 
beskriver vi hur många, enligt den för studien aktuella definitionen, av dessa företag som kan 
betraktas ha multipla företagare i styrelsen och hur många som inte har det, d v s vi beskriver 
hur vanligt multipelt företagande är inom branschen. 
 
Totalt omfattade SPIF:s medlemsregister 184 företag i februari år 2005. De mikroföretag i 
plastbranschen, som utgör denna studies urval från SPIF:s medlemsregister, uppgick då till 
totalt 85 företag88 (se tabell 2). Samtliga undersökta företag i medlemsregistret hade mellan  
1-9 anställda. Dessa 85 företag har indelats i två företagsgrupper, av vilka den ena utgörs av 
de företag som har minst en multipel styrelseledamot och den andra gruppen utgörs av de 
företag som inte har någon multipel styrelseledamot. I gruppen med multipla företagare finns 
det 176 företagare och i gruppen utan multipla företagare 44 företagare. 
 
 
 
 

                                                 
87 Alsos & Kolvereid (1998) s 104f 
88 Fyra företag i branschregistret gick inte att lokalisera. 
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Tabell 2. Antal mikroföretag med multipla respektive icke multipla företagare. Sverige år 2005. 
 

 
Antal Procent 

 

Multipel 65 76,5  

Icke multipel 20 23,5  

 

Totalt 85 100,0  

 
Källa: Egen databas 

 
Av totalt 85 mikroföretag hade 65 företag minst en styrelseledamot som satt i styrelsen för 
mer än en organisation eller företag. Av 85 mikroföretag var det endast 20 som inte hade 
någon multipel styrelseledamot, vilket innebar att 76,5 procent av företagen hade multipla 
styrelseledamöter, d v s mer än tre fjärdedelar av det totala antalet företag kunde uppvisa 
multipelt ledarskap i styrelsen i de undersökta mikroplastföretagen. 
 
 

6.4 Sammanfattning 
 
Vi kan observera att den svenska plastbranschen har en mycket stor mängd, 76,5 procent, 
multipla företagare i jämförelse med vad som redovisas i studier från andra länder. De flesta 
av dessa studier har kommit fram till att cirka 20-35 procent av företagarna är multipla, med 
vissa avvikelser för t ex Kalifornien med 51 procent och Scottland med 45 procent. I den 
italienska studien går det även att observera skillnader för olika stora företag. De största 
företagen hade en mycket större andel multipla företagare. Då de övriga studierna inte belyser 
aspekten företagsstorlek blir jämförelsen med den italienska och denna studie haltande då vår 
studie behandlar endast mikroföretag i detta kapitel. De olika studierna visar dock på stora 
variationer i andelen multipla företagare även från samma regioner, men detta belyser det 
tidigare omnämnda problemet med avsaknaden av gemensamma och jämförbara begrepp och 
metoder för att studera multipla företagare. Detta problem beror sannolikt delvis på den brist 
på jämförbara data om småföretag som Scott & Rosa talar om, samt en bristande forskning 
inom området. Det är även möjligt att bristen på homogenitet när det gäller små företag och 
företagare bidrar till svårigheter att studera området och få jämförbara resultat. Men detta 
måste även ses som något typiskt för små företag och denna mångfald, som bristen på 
homogenitet innebär, gör ju också forskningsfältet mer spännande att studera. Problemen 
inom forskningen om småföretagande och multipelt företagande har ju varit denna tendens att 
se studieobjekten som jämförbara enheter eller individer. 
 
Vidare kan vi även se att många av studierna som gjorts definierar multipelt företagande eller 
vanemässiga företagare med olika fokus. Några lägger starkare fokus på grundandet av 
företag, några på ägande och andra på entreprenörskapande. Vi har utgått från styrelseuppdrag 
då vi funnit det svårt att i det för oss tillgängliga datamaterialet observera ägandet samtidigt 
som vi menar att ägandet kan vara passivt och inte ha någon annan betydelse för företaget och 
företagandet mer än som finansieringskälla. Denna finansiering kan dessutom ha skett för 
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länge sedan och egentligen inte ha någon praktisk betydelse för företagandet idag. Men 
problemet kvarstår: övriga studier utgår sannolikt inte från styrelseuppdrag och deras siffror 
blir därför inte jämförbara. 
 
Men vi kan konstatera att det i den svenska plastindustrin finns anmärkningsvärt många 
multipla företagare i styrelseposition i mikroföretagen. Multipelt företagande är således 
mycket vanligt bland styrelseledamöter inom denna bransch i Sverige. 
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7. MIKROFÖRETAG MED MULTIPLA OCH ICKE MULTIPLA 
FÖRETAGARE  
 
Detta kapitel kommer att redovisa tidigare forskning och empiri som behandlar 
företagsstorlek i termer av omsättning och antal anställda, företagsålder, 
styrelsesammansättning i form av ordinarie ledamöter och suppleanter samt 
styrelsesammansättning i form av familjeband eller kompanjonskap, eventuell 
koncernstruktur och lokaliseringens betydelse. Materialet kommer att disponeras i flera 
underkapitel som vart och ett behandlar ett område där det i den empiriska delen kommer att 
göras jämförelser mellan de multipla och de icke multipla företagarna i plastbranschens 
mikroföretags styrelser. En sammanfattande analys kommer att avsluta varje underkapitel 
samt kapitlet som helhet. 
 
 

7.1 MIKROFÖRETAGENS STORLEK: JÄMFÖRELSER MELLAN 
MULTIPLA OCH ICKE MULTIPLA FÖRETAGARES FÖRETAG 
 
7.1.1 Mått på företagsstorlek 
Vi har i denna studie utgått från SPIF:s mikroföretag. Vad som klassificerats som 
mikroföretag är företag med 1-9 anställda. Vi är medvetna om att detta mått på företagsstorlek 
kan diskuteras. Ett urvalsförfarande kan grunda sig på en mängd olika kriterium, menar bl a 
Jan Ottosson. De vanligaste förekommande storleksmåtten för företag då företagspopulation 
väljs är antal anställda, aktiekapitalets storlek, balansomslutningsvärdet och börsvärdet, vilka 
alla har sina begränsningar och brister menar Ottosson. Bl a Bengt Rydén anser att mått som 
baseras på balansräkningen systematiskt kan snedvrida resultaten. Urvalsmått som antal 
anställa och omsättning är därför mer användbara menar han. Edith Penrose menar däremot 
att det använda kapitalet i företag är det storleksmått som är lämpligast att använda. Lars 
Jagrén (1988) använde sig i en studie av antalet anställda för att undersöka och ranka de 
femton största företagen vid olika tidpunkter. Motivet för att välja antal anställda som 
urvalskriterium är, enligt honom, att måttet inte påverkas av prisnivåns förändring över tid, 
vilket även Göran Carstedt och Birgitta Isaksson-Perez (1974) har argumenterat för.89 
 
Karl Gratzer menar att ett problem är att småföretag ofta målas upp som en homogen grupp 
av företag och företagare med likartade förutsättningar och problem. Enligt Gratzer är en 
sådan bild av verkligheten missvisande då småföretagsgruppen tvärtom präglas av att vara 
stor och heterogen. Enligt Gratzer är diskussionen kring definitioner om företagsstorlek och 
vad som klassificeras som små, mindre, medelstora och stora företag ett exempel på 
problematiken. Svårigheten att finna någon övergripande och accepterad definition av 
storleksindelning grundar sig på tre sinsemellan outredda beroende problem, menar Gratzer 
vidare. Ett är förknippat med vad storlek är, ett annat med hur storlek ska mätas och det tredje 

                                                 
89 Ottosson (1993) s 31f 
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med var gränsen går mellan små, medelstora och stora företag. Trots en lång debatt i ämnet 
har det ännu inte gått att presentera en enighet över vilka mått som är relevanta för att 
bestämma företagsstorlek. Detta innebär att någon generell avgränsning inte existerar varför 
studierna som gjorts är svåra att jämföra. Forskningsintresset har även varierat, vilket 
vanligen inneburit att intresset för de riktigt små företagen d v s enmans- eller 
levebrödsföretag många gånger har lämnats åt sidan till förmån för studier av större företag. 
Den stora variationen av klassindelningar, speciellt gällande småföretag har, enligt Gratzer, 
gjort att skillnaderna mellan företagen är stora och egenskaper som hänförs en viss grupp 
många gånger saknar relevans för andra grupper av småföretag. Det som skiljer små företag 
från varandra är framförallt verksamhetsinriktning och tillväxtpotential vilket kan innebära att 
företagen kan befinna sig i olika skeden av utvecklingscykeln och därför bli svåra att jämföra. 
T ex kan ett ungt företag i en tillväxtfas vara av samma storlek som ett äldre företag som 
befinner sig i en nedgångsfas. Dimensioner av mer kvalitativ natur kan komplettera de mer 
kvantitativa definitionerna. Gratzer nämner här dimensioner som att små företag endast ska ha 
en liten marknadsandel, vara oberoende, att det yttersta beslutsansvaret ska ligga i företaget 
och detta ska inte styras av externa vinstcentra. Utöver dessa förutsättningar ska även 
ledarskapet utövas på ett personligt plan vilket innebär att företagsägaren själv är involverad i 
företagets ledningsfunktioner.90 
 
En reflektion över varför storleksmåttet antal anställda är vanligt förekommande är att detta 
berör sysselsättning, vilket gör forskningsresultaten politiskt lättanvända då gemene man har 
lättare att appellera till måttet då det berör deras vardag. Samtidigt kan det ge en falsk bild av 
verklig sysselsättning då ett företag med många anställda har en tendens att verka mer 
betydelsefullt för allmänheten medan de många små företagen, med antal anställda som 
storleksbestämmare, faktiskt står för flertalet arbetstillfällen. I denna studie ligger trots allt 
fokus på antalet anställda som storleksmått varför följande stycke belyser företagsstorlekens 
betydelse utifrån denna parameter. 
 
Bl a har Wiklund funnit att stora företag växer snabbare än små när det gäller antal anställda, 
vilket beror på, menar han, att de som redan tidigare haft tillväxt har lättare att fortsätta växa. 
Storeys undersökningar visar samtidigt att mindre företag växer snabbare när det gäller antal 
anställda. Men han reserverar sig för att flera av hans undersökningar visar något annat.91 
Uppenbarligen är forskarna inte överens huruvida många anställda är betydelsefullt för 
fortsatt tillväxt i antal anställda, vilket kan tyda på att detta kan variera beroende på 
omständigheter men också beroende på forskarnas frågeställningar och bakomliggande 
utgångspunkter. 
 
Rosa & Scotts studie (1999) med ett urval ur den totala populationen av 1 498 skotska företag 
med multipla ledare, exklusive suppleanter, visade att företagarna sammanlagt var delaktiga i  
14 641 företag (se figur 1 Nystartade företag i Scottland 1 oktober år 1994 till 30 september år 

                                                 
90 Gratzer (1996) s 114f 
91 Nutek (2003) s 25 
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1995). Men då antalet anställda undersöktes i de 14 641 företagen var det nästan 80 procent 
av företagen som inte hade några anställda.92 
 
I de företag som hade anställda visade det sig (se tabell 3) att en tredjedel av företagen var 
mikroföretag med 1-9 anställda, att cirka en tredjedel bestod av små företag med 10-49 
anställda. Endast 13,8 procent av företagen kunde räknas som stora företag med mer än 250 
anställda. 
 
Tabell 3. Antal företag fördelat efter antal anställda. Scottland år 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Rosa & Scott (1999) s 28 
 
Resultaten visar tydligt att multipelt företagande inte bara existerar inom stora företag utan att 
multipelt företagande även i stor utsträckning är utbrett inom mikro- och småföretag.93 
 
 
7.1.2 Företagsstorlek i plastbranschen: omsättning och anställda 
I denna studie kommer vi att i huvudsak lägga fokus på antalet anställda som storleksmått i 
brist på bättre mått, men även göra en jämförelse med omsättning för att se om dessa mått 
följs åt. 
 
Utifrån en uppdelning efter om plastföretagen har multipla styrelseledamöter eller ej har vi 
gjort jämförelser mellan dessa två grupperingar för att se om det finns skillnader i omsättning 
mellan grupperna. Syftet med detta är att se om omsättning som mått för företagsstorlek kan 
belysa huruvida företagen med multipla styrelseledamöter har större omsättning inom spannet 
mikroföretag med 1-9 anställda. 
 
Mikroföretagen har delats in i olika kategorier beroende på omsättningens storlek (se tabell i 
bilaga 1). Företagen delades in i kategorier á en miljonerkronorsintervaller upp till 15 
miljoner kronor och mer i nettoomsättning. 
 

                                                 
92 Rosa & Scott (1999) s 27 
93 Ibid s 28 
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Bland de 65 företag med multipla styrelseledamöter har åtta företag en nettoomsättning 
mellan tre miljoner och fyra miljoner kronor och åtta företag en omsättning mellan 10 
miljoner och 11 miljoner kronor, d v s vardera 12,3 procent. Därefter återfinns sju företag 
eller 10 procent i kategorierna 1-2 miljoner, 5-6 miljoner och 6-7 miljoner. Sex företag eller 
9,2 procent återfinns i kategorierna 2-3 miljoner kronor och 15 miljoner kronor eller mer i 
omsättning. 80 procent av företagen med multipla styrelseledamöter återfinns inom spannet 
från en miljon upp till nio miljoner kronor. Det aritmetiska medelvärdet för nettoomsättning i 
gruppen, om man bortser från kategoriindelningen och mäter faktisk omsättning för samtliga 
studiens mikroföretag med multipla företagare, är 6 813 000 kronor. Om man bortser från de 
sex företag med en omsättning över 15 miljoner kronor är det aritmetiska medelvärdet 
5 633 000 kronor. Då det uppenbarligen är en stor skillnad i omsättningen om vi beaktar de 
sex företag som har en omsättning som överskrider 15 miljoner, använder vi även 
medianvärdet för att utjämna de skillnader som extremvärdena kan medföra. Medianvärdet är 
mindre känsligt för enstaka kraftigt avvikande värden94. Medianvärdet för företag med 
multipla företagare är 5 860 000 kronor inklusive de sex företagen med en extrem omsättning. 
 
Bland de företag med multipla styrelseledamöter som har en omsättning som överstiger 15 
miljoner kronor har ett företag en omsättning av drygt 15 miljoner kronor, två företag en 
omsättning mellan 16 och 17 miljoner kronor, ett företag en omsättning av drygt 18 miljoner 
kronor och två företags omsättning överstiger 20 miljoner kronor, varav det ena har en 
omsättning av drygt 23 miljoner kronor. Det senare företaget har endast fem anställda, är ett 
dotterbolag, styrelseledamöterna har både familje- och kompanjonrelationer och av fem 
ordinarie styrelseledamöter är fyra multipla. Det andra företaget med en omsättning över 20 
miljoner kronor har nio anställda, är ett dotterbolag där samtliga i styrelsen ingår i en familj 
och där båda två styrelseledamöterna är multipla. Av övriga fyra bolag av de sex som har en 
omsättning över 15 miljoner kronor är två dotterbolag och två fristående, ett har fem anställda 
medan övriga har åtta eller nio anställda. Ett av de sex bolagen har en styrelse med 
kompanjonrelationer, ett med enbart familjerelationer och övriga fyra har både familje- och 
kompanjonrelationer. Samtliga personer i dessa fyra bolags styrelser är multipla. Dessa sex 
företag har styrelseledamöter som sitter i maximalt fem bolagsstyrelser där flertalet är aktiva 
bolag, vilket innebär att företagarna driver flera företag parallellt. De sex företagens 
styrelsemedlemmar finns i huvudsak, i vad som kan betraktas som, vertikal integration95 eller 
helt från varandra fristående verksamheter. I några fall går det att tolka integrationen mellan 
verksamheterna som horisontal96. Omsättningsstorleken till trots är det inte troligt att dessa 
företagare är att betrakta som professionella styrelseledamöter97 då de inte driver särdeles 
många företag och dessa vanligen ser ut att komplettera varandra. Dessutom ser de i stor 
utsträckning ut att ingå som huvudägande part i bolagen eller moderbolagen. De senare 
                                                 
94 Eggeby & Söderberg (1999) s 77 
95 Vertikal integration innebär att företagen är länkade till varandra genom att vara en del i en kedja för att få 
fram en färdig produkt till marknaden. T ex kan ett företag handla med livsmedel för restauranger och ett annat 
företag syssla med restaurangverksamhet. 
96 Horisontal integration innebär att företagen är verksamma inom samma område och därigenom tillsammans 
kan täcka en del av marknadsområdet eller täcka ett större geografiskt område. 
97 Professionell styrelseledamot är den som har till yrke att sitta i olika styrelser på grund av sin kompetens, en 
kompetens som specifikt behövs i företaget i fråga. 
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bolagen är ofta förvaltnings- eller rena holdingbolag eller har en vertikalt integrerad 
verksamhet med dotterbolagen. Förvaltnings- eller holdingbolag kan även betraktas som 
vertikalt integrerad verksamhet då de kompletterar de andra företagen. 
 
Bland de 20 företag som inte har multipla företagare i styrelsen återfinns fem företag i 
kategorin 1-2 miljoner kronor och fem företag i kategorin 2-3 miljoner kronor i 
nettoomsättning, d v s 25 procent i vardera kategorin. Det innebär att 50 procent av företagen 
i denna företagsgrupp har en omsättning mellan 1-3 miljoner kronor. I övrigt återfinns 15 
procent eller tre företag i kategorin 3-4 miljoner och två företag eller 10 procent vardera i 
kategorierna 4-5 miljoner, 5-6 miljoner och 6-7 miljoner kronor. I kategorin 10-11 miljoner 
kronor återfinns endast ett företag. Inga företag i gruppen har en omsättning som överstiger 
11 miljoner kronor. Det aritmetiska medelvärdet för nettoomsättning i gruppen, om man 
bortser från kategoriindelningen och mäter faktisk omsättning för samtliga studiens 
mikroföretag som saknar multipla företagare, är 3 628 000 kronor. För företag utan multipla 
företagare är medianvärdet 2 941 000 kronor. 
 
Mikroföretagens storlek utifrån antal anställda har även undersökts (se tabell 4) och jämförts 
med omsättningen (se figur 2) som mått på företagsstorlek. En uppdelning mellan företag med 
multipla respektive icke multipla företagare har gjorts även här. Det bör beaktas att alla 
företag är mikroföretag varför de inte har fler än nio anställda. Men trots denna ringa mängd 
anställda kan det vara av intresse att se om det inom spannet 1-9 anställda finns några 
skillnader i omsättningen mellan företag med eller utan multipla styrelseledamöter som går att 
relatera till antalet anställda och om det förstärker vad omsättningen visar: att företagen med 
multipla företagare ser ut att vara lite större än motsvarande grupp utan multipla företagare. 
 
Tabell 4. Antal anställda per företagskategori multipla och icke multipla företagare. Sverige år 
 2005. 

1 6 8 8 15 8 4 8 7 65

1,5% 9,2% 12,3% 12,3% 23,1% 12,3% 6,2% 12,3% 10,8% 100,0%

3 4 3 5 1 1 2 0 1 20

15,0% 20,0% 15,0% 25,0% 5,0% 5,0% 10,0% ,0% 5,0% 100,0%

4 10 11 13 16 9 6 8 8 85

4,7% 11,8% 12,9% 15,3% 18,8% 10,6% 7,1% 9,4% 9,4% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke multipel

Multipla företagare
- ja eller nej?

Totalt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antal anställda

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 4 visar hur många anställda som finns i de 65 företag med multipla företagare 
respektive de 20 som inte har multipla företagare i styrelsen. 
 
Av de företag med multipla styrelseledamöter återfinns flest företag i gruppen med fem 
anställda vilket innebär 23,1 procent eller 15 företag. I kategorin med multipla 
styrelseledamöter återfinns det åtta företag i kategorierna företag som har tre, fyra och sex 
anställda. Det aritmetiska medelvärdet när det gäller antal anställda i företag med multipla 
styrelseledamöter är 5,34 medan motsvarande medianvärde är 5, vilket visar att det inte 
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föreligger några större skillnader mellan dessa värden varför inga extremvärden är 
nödvändiga att beakta. 
 
Av de företag som saknar multipla företagare finns flest företag i gruppen med fyra anställda 
vilket innebär 25 procent eller fem företag. 20 procent av företagen har två anställda och i 
kategorierna en och tre anställda finns 15 procent eller tre företag vardera. 10 procent har sju 
anställda och endast ett företag har nio anställda. I gruppen som saknar multipla företagare är 
det aritmetiska medelvärdet 3,7 medan motsvarande medianvärde är 3,5, vilket, som ovan, 
visar att det inte föreligger någon större skillnader mellan dessa värden varför inga 
extremvärden är nödvändiga att beakta. 
 
För att undersöka om det finns något samband mellan omsättning och antal anställda i de båda 
företagsgrupperna har en undersökning gjorts som både beaktar omsättning och antal 
anställda (se tabell i bilaga 2). Nedanstående spridningsdiagram för antal anställda och 
omsättning (figur 2) beskriver förhållandet mellan omsättning och antal anställda i de båda 
grupperna företag med och utan multipla företagare. 
 
Figur 2. Antal anställda kontra omsättning per företagskategori multipla och icke multipla 
 företagare. Sverige år 2005.  
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Källa: Egen databas 

 
De svarta punkterna och regressionslinjen visar förhållandet mellan antal anställda och 
omsättning i företagen med multipla företagare och de grå punkterna och regressionslinjen 
visar motsvarande för företagen utan multipla företagare. Vanligen ökar omsättningen med 
fler antal anställda för båda grupperna, d v s sambandet är positivt men ej fullständigt för 
någon av de båda grupperna om än något mer positivt för företag med multipla företagare. 
Företag med multipla företagare har en brantare regressionslinje än motsvarande för företag 
utan multipla företagare. Extremvärdena är flera vad gäller omsättningsstorlek och antal 
anställda för gruppen med multipla företagare. Korrelationen, sambandet mellan omsättning 
och antalet anställda är större för företag utan multipla företagare (0,74) än för de med 
multipla företagare (0,49), vilket syns genom att punkterna ligger närmare linjen för de förra. 
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7.1.3 Analys 
Det är möjligt att se att plastindustriföretagen med multipla styrelseledamöter både har större 
omsättning och fler antal anställda inom gruppen mikroföretag än de som saknar multipla 
styrelseledamöter. 
 
Vad som kan ses som extra intressant är att det finns sex företag bland de med multipla 
styrelseledamöter som har en omsättning som överstiger 15 miljoner kronor eller mer, varav 
två överstiger 20 miljoner. Vidare har företaget med högst omsättning endast fem anställda. 
Gemensamt för nästan samtliga sex företag med förhållandevis hög omsättning är att de har 
en styrelse med både familje- och kompanjonrelationer, att nästan samtliga är dotterbolag, att 
ingen har färre än fem anställda och att nästan samtliga involverade företagare är multipla. 
Det saknas helt företag i gruppen utan multipla företagare som har en omsättning över 11 
miljoner kronor. 
 
Detta tyder på att multipelt företagande kan befrämja en högre omsättning, vilket förstärks av 
att endast ett företag bland de med icke multipla styrelseledamöter kan uppvisa en omsättning 
högre än 10 miljoner och resterande företag i gruppen inte överstiger sju miljoner i 
omsättning, samt att det faktiskt finns företag i gruppen med multipla styrelseledamöter som 
har en omsättning på 23 miljoner men endast fem anställda. Det förstärks ytterligare av det 
faktum att nästan samtliga styrelseledamöter i företagen med hög omsättning (över 15 
miljoner kronor) är multipla samt att de i hög utsträckning är ordinarie styrelseledamöter. 
Endast en företagare var inte multipel och två var suppleanter av de totalt 18 
styrelseledamöter som ingick i något av dessa sex bolags styrelser. 
 
Då det förekommer några starkt avvikande värden använder vi medianvärdet för jämförelser 
av omsättningen för företag med respektive utan multipla företagare. Dessa är 5 860 000 
respektive 2 941 000 kronor, vilket ytterligare indikerar att multipelt företagande är gynnande 
för omsättningen. 
 
Men det är nödvändigt att beakta att de två företagsgrupperna innehåller olika många företag 
och då undersökningen är relativt begränsad när det gäller antalet mikroföretag kan 
skillnaderna mellan grupperna vara missvisande. Om skillnaderna ändå kan vara relevanta 
som fingervisning för multipelt företagandes betydelse som befrämjande av hög omsättning 
kan möjligen styrkas eller biläggas genom jämförelser med antalet anställda i företagen i de 
båda grupperna. 
 
Det är av särskilt intresse att 15 företag med multipla företagare har åtta eller nio anställda, 
medan det bland de icke multipla endast finns ett företag som har nio anställda och inget som 
har åtta anställda. Det finns skillnader som stärker tolkningen att företag med multipla 
företagare har fler anställda inom spannet 1-9 anställda än de som saknar multipla företagare. 
Medianvärdet för antal anställda är 5 respektive 3,5 för företag med multipla respektive utan 
multipla styrelseledamöter, vilket bekräftar att företag med multipelt företagande har en 
tendens att vara större än de utan. Detta förstärks av det starkare positiva sambandet för 
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företag med multipelt företagande (se figur 2) även om sambandet mellan omsättning och 
antal anställda är starkare för de som saknar multipla styrelseledamöter. Det senare kan tyda 
på att det multipla företagandet kan finna andra vägar än att öka antalet anställda för att öka 
omsättningen. 
 
Vi kan konstatera att det inom plastbranschen i Sverige troligen är betydligt vanligare med 
multipelt företagande i mikroföretag än vad Rosa & Scott redovisar från Scottland. Men då 
bör beaktas att detta troligen kan vara olika för olika branscher även i Scottland och att Rosa 
& Scott inte har exakt samma definition som används i denna studie för vilka företagare som 
kan ses som multipla. Vidare kan Wiklunds och Storeys oenighet gällande företagsstorlekens 
påverkan på företagstillväxt bli förståelig då det även synes som att företagare/ledares olika 
och många engagemang har betydelse för tillväxt i form av omsättningsökning. Recepten för 
tillväxt är troligen allt för komplexa att besvaras med en ensam eller några få variabler, men 
det är inte orimligt att anta att engagemang är betydelsefullt och att bristen på engagemang 
kan ses som ett hinder. 
 
 

7.2 FÖRETAGSÅLDERNS BETYDELSE FÖR SMÅ FÖRETAG 
 
7.2.1 Olika mognadsgrad 
Carroll & Hannan menar att det, för att studera tillväxthinder i mindre företag, är nödvändigt 
att bl a beakta företagets specifika situation avseende dess utveckling och mognad. Hinder för 
mindre företag finns, men de har olika effekt beroende på vilka resurser som är tillgängliga 
för företaget, vilken typ av bransch företaget är verksam inom och hur länge företaget har 
bedrivit verksamheten.98 Kazanjian & Drazin menar å sin sida att företaget genomgår olika 
stadier i sin utveckling och företagen ställs inför en serie hinder som är sekventiella till sin 
natur.99 Både Storey och Wiklund menar att yngre företag växer mer än äldre när det gäller 
antal anställda, vilket kan bero på avtagande motivation för tillväxt när en viss nivå på 
inkomsterna nåtts.100 Barth sammanfattar med att: 
 

”flera olika faktorer kan hindra mindre företag att växa. Vidare 
varierar effekten av dessa tillväxthinder beroende på företagets 
branschtillhörighet, storlek och ålder.”101 

 
 
7.2.2 Mikroföretagens ålder i plastbranschen 
Med tanke på tidigare författares synpunkter angående små företags mognad och ålder när det 
gäller tillväxt menar vi att det är av betydelse att granska om det föreligger någon skillnad i 
ålder mellan mikroföretag med multipla företagare och de utan multipla företagare då det är 

                                                 
98 Barth (2001) s 234 
99 Ibid s 244 
100 Nutek (2003) s 25 
101 Barth (2001) s 241 
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möjligt att de med multipelt företagande har andra möjligheter för tillväxt än de enskilda 
företagen. Multipelt företagande skulle kunna ses som ett ”hinder” för enskilda företag att 
växa ur ett företagsperspektiv varför dessa kanske i större utsträckning är yngre företag. 
Samtidigt kan det vara så att några företag kan vara äldre då de är ”ursprungsföretag”. 
 
Mikroföretagens ålder har undersökts med utgångspunkt från registreringsår. De har delats in 
i olika åldersgrupperingar utifrån 10-tal år (se tabell 5). De med multipla styrelseledamöter 
har skilts från de som saknar multipla styrelseledamöter. 
 
Tabell 5 Jämförelser mellan multipla och icke multipla företagares mikroplastföretags ålder efter 
 registreringsår i grupperingar om 10 år. Sverige år 2005. 

2 6 11 4 16 16 10 65

3,1% 9,2% 16,9% 6,2% 24,6% 24,6% 15,4% 100,0%

0 2 3 5 3 5 2 20

,0% 10,0% 15,0% 25,0% 15,0% 25,0% 10,0% 100,0%

2 8 14 9 19 21 12 85

2,4% 9,4% 16,5% 10,6% 22,4% 24,7% 14,1% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke multipel

Multipla företagare
- ja eller nej?

Totalt

56-65 år 46-55 år 36-45 år 26-35 år 16-25 år 6-15 år
5 år eller

yngre

Företagens ålder

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 5 beskriver skillnaderna i ålderstruktur mellan de två grupperna med 65 multipla 
företagare och 20 utan. Tabell 5 visar hur många företag i de två företagargrupperna multipla 
företagare och icke multipla företagare som registrerats från och med 1940-talet, då de första 
av studiens plastföretag registrerats som aktiebolag, till 2000-talet. Om företagen bedrivit 
verksamhet som enskild firma, handels- eller kommanditbolag tidigare än angivna 
registreringsår har inte varit möjligt att undersöka i denna studie då detta inte omnämns i den 
använda databasen AffärsData. Företagen kan ha ombildats från t ex enskilda firmor till 
nuvarande aktiebolag, vilket således ovanstående siffror inte beaktar. 
 
Tabell 5 visar att av mikroföretagen inom branschen är mer än hälften av företagen (52 
stycken eller 61,2 procent) yngre än 26 år och få är äldre än 45 år (10 stycken eller 11,9 
procent). 14,1 procent är fem år och yngre och 24,7 procent är mellan 6-15 år. 
 
Av företagen med multipla företagare är även de fler än hälften, 64,6 procent, yngre än 26 år. 
15,4 procent är fem år och yngre och 24,6 procent är mellan 6-15 år gamla. 12,3 procent är 
äldre än 45 år. Endast två av samtliga företag är äldre än 55 år och dessa har multipla 
företagare i styrelsen. 
 
Bland företagen som saknar multipla företagare i styrelsen är 50 procent av företagen yngre 
än 26 år. Dock finns flest företag inom spannen 6-15 år (25 procent) respektive 26-35 år (25 
procent). Bland de yngsta företagen med en livslängd som är kortare än fem år återfinns 10 
procent av företagen (2 stycken). 
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7.2.3 Analys 
Då de studerade mikroföretagen löpande har registrerats som startade under branschens 
existens, med vissa avvikelser under 1990-talet, skulle det vara möjligt att dra slutsatsen att 
det finns mikroföretag av olika ålder inom branschen, vilket skulle innebära att det finns 
företag i olika livscykler. Detta skulle kunna visa på en stadig återväxt. Men då beaktas inte 
de företag inom branschen som upphört att existera. Det bör också beaktas att vi utgår från 
mikroföretag i denna del av studien och att plastbranschen i övrigt kan uppvisa en annan 
trend. 
 
Skillnaderna i ålder mellan de båda studerade grupperna är inte stora, även om det går att 
urskilja en svag tendens att företag med multipla företagare i styrelsen i lite större 
utsträckning har yngre företag men också de företag som är riktigt gamla inom branschen. Då 
underlaget är för litet för att se om detta är mer än tillfälligheter får vi utgå från att några 
egentliga skillnader inte föreligger, varför företagsåldern troligen inte har någon avgörande 
betydelse för om branschens företags företagare är multipla eller ej. Motsvarande går det ej 
heller att avgöra om multipelt företagande har betydelse för företagens ålder och därmed kan 
ses som en faktor när det gäller tillväxt eller ej. 
 
Möjligheten att göra statistiska analyser som chi2 för att se om något samband mellan 
multipelt företagande och ålder föreligger är begränsade då frekvensen av en företeelse 
understiger fem i flera fall, vilket i sig är ett intressant fenomen som belyser komplexiteten 
med heterogena småföretag och svårigheterna att ordna in dessa i få grupper av variabler för 
att öka frekvensen. Detta medför att resultatet inte är statistiskt säkerställt utan endast får ses 
som ett möjligt antagande. 
 
 

7.3 STYRELSESAMMANSÄTTNING 
 
7.3.1 Styrelsesammansättning i plastindustriföretagen 
Forskning om styrelsesammansättning i antal ordinarie ledamöter och suppleanter och denna 
sammansättnings betydelse för små företag saknas trots att detta borde vara av betydelse för 
små företag att detta ämne studeras. Ämnet hamnar delvis under samma område som 
företagens sammansättning av familjemedlemmar eller kompanjoner i styrelserna. Men de 
skiljer sig åt så till vida att de olika rollerna ordinarie ledamot och suppleant formellt innebär 
helt olika maktpositioner och ansvar, vilket inte styrelsemedlemmarnas relationer gör. De kan 
snarare ses som sociala relationer. Vi menar att det måste ses som en skillnad för företagets 
ledning om det endast finns en ordinarie ledamot och en suppleant eller om det finns fem 
formellt likställda ordinarie ledamöter som ska enas och eventuellt komplettera varandra. 
Endast en ordinarie ledamot kan innebära att företaget är att betrakta som enmansföretag ur 
ledningssynpunkt och att suppleanten enbart är tillsatt för att reglerna för aktiebolag kräver 
detta. 
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Styrelsens sammansättning i ett mikroföretag kan ge en antydan om hur styrelsens betydelse 
uppfattas och om företagen är att betrakta som enmansföretag eller ej. 
 
Ordinarie ledamöter 
I gruppen med multipla företagare finns det 120 ordinarie ledamöter och 56 suppleanter och i 
gruppen utan multipla företagare finns det 29 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. 
 
Tabell 6 beskriver hur många ordinarie styrelseledamöter det finns i plastmikroföretagen och 
hur många av dessa företag som har multipla företagare eller saknar multipla företagare. 
 
Tabell 6 Antal ordinarie ledamöter i plastmikroföretagen med multipla företagare och utan 
 multipla företagare. Sverige år 2005. 

33 15 13 2 2 65

50,8% 23,1% 20,0% 3,1% 3,1% 100,0%

15 1 4 0 0 20

75,0% 5,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0%

48 16 17 2 2 85

56,5% 18,8% 20,0% 2,4% 2,4% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke multipel

Multipla företagare
- ja eller nej?

Totalt

1 2 3 4 5

Antal ordinarie styrelseledamöter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 6 består av fem grupper102 fördelade efter antalet ordinarie styrelseledamöter i de 
studerade mikroföretagen. Dessa fem grupper är sorterade efter företag vari det finns multipla 
eller icke multipla företagare för att jämförelser ska kunna göras dem emellan. Tabellen utgår 
endast från styrelseuppdrag som ordinarie ledamot och omfattar inte suppleantuppdrag, 
verkställande direktör, vice verkställande direktör eller andra uppdrag. 
 
Bland företagen med multipla företagare har 33 företag (50,8 procent) en ledamot i styrelsen, 
15 företag (23,1 procent) två ordinarie ledamöter, 13 företag (20 procent) tre ledamöter och 
två företag har fyra respektive fem ordinarie ledamöter i bolagsstyrelserna. Det aritmetiska 
medelvärdet är 1,85 och medianvärdet 1. 
 
Motsvarande siffror för företagen utan multipla företagare visar att 15 företag (75 procent) har 
en ledamot, ett företag (5 procent) har två ledamöter, fyra företag (20 procent) har tre 
ledamöter och det saknas helt företag i grupperna fyra och fem ledamöter. Det aritmetiska 
medelvärdet är 1,45 och medianvärdet 1. 
 
Det vanligaste antalet ordinarie styrelseledamöter för båda företagsgrupperna är en ordinarie 
ledamot. Men det är betydligt vanligare i gruppen utan multipla företagare (75 procent). Det 
är även betydligt vanligare att ha fler än en ordinarie styrelseledamot i företag med multipla 
företagare, där närmare 50 procent har det jämfört med de företag som saknar detta där endast 
25 procent av företagen har flera ordinarie styrelseledamöter. 
                                                 
102 Inget plastmikroföretag i studien hade fler än fem ordinarie styrelseledamöter och enligt lag måste det alltid 
finnas minst en ordinarie styrelseledamot i ett aktiebolag. 
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Suppleanter 
Suppleantens roll i styrelsen är i första hand att vara ersättare för ordinarie styrelseledamot. 
Denne har inte rösträtt men har vanligen rätt att yttra sig. I små företag där det finns få 
styrelseledamöter är det vanligt att av två ägare är den ena ordinarie ledamot och den andre 
suppleant. Det är inte heller ovanligt att kvinnan återfinns som suppleant i ett manligt styrt 
företag. Vad vi kunnat se är att männen gärna låter sina fruar inneha suppleantpositionen. 
Detta beror troligen på att man då behåller hela kontrollen av företaget inom familjen. 
 
Tabell 7 beskriver hur många suppleanter det finns i plastmikroföretagen och hur många av 
dessa företag som har multipla företagare eller saknar multipla företagare. 
 
Tabell 7 Antal styrelsesuppleanter i plastmikroföretagen med multipla företagare och utan 
 multipla företagare. Sverige år 2005.  

13 48 4 65

20,0% 73,8% 6,2% 100,0%

4 16 0 20

20,0% 80,0% ,0% 100,0%

17 64 4 85

20,0% 75,3% 4,7% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke multipel

Multipla företagare
- ja eller nej?

Totalt

0 1 2

Antal styrelsesuppleanter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 7 beskriver tre grupper av företag fördelade efter antalet styrelsesuppleanter som finns 
i de studerade mikroföretagen103. Dessa tre grupper är sorterade efter företag som har multipla 
eller icke multipla företagare för att kunna göra jämförelser mellan dessa. Tabellen utgår 
endast från styrelseuppdrag som suppleant och omfattar inte ordinarie ledamot, verkställande 
direktör, vice verkställande direktör eller andra uppdrag. 
 
Totalt är det vanligast att ha en suppleant (75,3 procent) i plastbranschens mikroföretag. 
 
Av företagen med multipla företagare finns det 13 stycken (20 procent) som saknar 
styrelsesuppleanter, 48 företag (73 procent) har en suppleant och fyra företag (6,2 procent) har 
två suppleanter i sin styrelse. Det aritmetiska medelvärdet är 0,86 och medianvärdet 1. 
 
Bland företagen utan multipla företagare har fyra företag (20 procent) inga suppleanter, 16 
företag (80 procent) har en suppleant och inget företag har två suppleanter. Det aritmetiska 
medelvärdet är 0,75 och medianvärdet 1. 
 
Vid en jämförelse mellan de båda grupperna är det möjligt att observera att en 
styrelsesuppleant är vanligast i båda företagsgrupperna, vilket för de multipla motsvarar 73 
procent av det totala antalet företag, och för de icke multipla 80 procent. Det är relativt många 
företag i båda grupperna som inte har några suppleanter. Skillnaderna mellan de båda 

                                                 
103 Inget plastmikroföretag i studien hade fler än två suppleanter. 
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grupperna är inte av någon avgörande storlek varför det inte ser ut att finnas något samband 
mellan multipla företagare och suppleantuppdrag. 
 
 
7.3.2 Analys 
Det är tydligt att en ordinarie ledamot är vanligast i båda företagsgrupperna då detta 
förekommer i fler än hälften av företagen i båda grupperna. Detta gäller även för 
styrelsesuppleanter. En ordinarie styrelseledamot och en suppleant är definitivt vanligast i 
mikroföretag i plastbranschen. Detta förefaller rimligt med tanke på att mikroföretag inte har 
fler än nio anställda och troligen därför inte anser att det är nödvändigt med en stor styrelse. 
Beslutande och verkställande makt utgår vanligen från samma individer. Bristerna i denna 
styrelsesammansättning kan bli brister i stimulans och kunskap, något som flera individer i 
samverkan kan motverka. Men där slutar likheterna mellan företagen med och de utan 
multipla styrelseledamöter. Det är möjligt att observera skillnader mellan de båda grupperna 
av företag varför det är möjligt att multipelt företagande spelar någon roll för hur många 
ordinarie ledamöter som tillsätts. Då det är vanligare med flera ordinarie ledamöter i gruppen 
med multipla företagare, men det inte förekommer några avgörande skillnader när det gäller 
antalet suppleanter, synes det troligt att multipelt företagande påverkar 
styrelsesammansättningen i riktningen flera aktiva och jämbördiga företagare i styrelsen för 
plastbranschens mikroföretag. Samtidigt motsägs det i viss mån av att det procentuellt saknas 
ganska många suppleanter i båda grupperna av företag, vilket kan tyda på att det även 
förekommer relativt många fall av jämbördiga styrelseledamöter i företag utan multipla 
företagare. Att det finns fler ordinarie styrelseledamöter i gruppen med multipla företagare 
kan kanske delvis bero på att dessa företag inom spannet 1-9 anställda är större. Det finns en 
svag tendens att ju större företagen är desto fler styrelsemedlemmar har dessa. Men då studien 
inte omfattar fler observationer än 65 företag med multipla styrelseledamöter och 20 som 
saknar multipla styrelseledamöter är det inte möjligt att statistiskt säkerställa detta, liksom om 
multipelt företagande faktiskt spelar någon roll för antalet formellt jämbördiga ordinarie 
styrelseledamöter. Däremot styrker medelvärdena att det finns en tendens åt detta håll då 1,85 
är ordinarie ledamot i företagen med multipla styrelseledamöter jämfört med 1,45 i de utan 
multipla styrelseledamöter. Men även medelvärdena för suppleanter är högre för företag med 
multipla styrelseledamöter, 0,85 mot 0,75, vilket dessutom pekar på att företag med multipla 
företagare har fler styrelseledamöter. 
 
 

7.4 FAMILJEFÖRETAG ELLER KOMPANJONER 
 
7.4.1 Familjeföretagande 
I en studie som omfattar småföretag är det nödvändigt att beakta familjens roll i företagandet 
då det stora flertalet företag i Sverige är så kallade familjeföretag. Bland småföretag är 
familjeföretagande särskilt vanligt. Enligt Nutek är 96 procent av Sveriges företag 
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familjeföretag104 och de flesta företagare sitter i styrelsen för sitt företag, d v s företagen är 
ägarledda. Endast i åtta procent av småföretagen äger företagsledaren mindre än hälften av 
företaget. Ägarandelen är i genomsnitt högre ju mindre företaget är105. 
 
Iacobucci, den ende som intresserat sig för familjeföretagande utifrån aspekten en ägare flera 
företag, har vid sina studier av företag som kontrolleras av en och samma företagare i Italien 
observerat att grupperingarna av företag är starkt koncentrerade till företagaren eller dennes 
familj. I de flesta av företagens styrelser återfanns familjemedlemmar vilka tillsammans 
kontrollerade hela företagsgruppen. Externa företagsledare saknades eller var ovanligt och 
var, i de fall de förekom, koncentrerade till starkt kommersiella företag, av vilka de flesta var 
lokaliserade till utlandet.106 
 
Vad som utmärker familjeföretagande i övrigt är att ägande och ledning ofta sammanfaller 
hos samma individ eller grupp av individer som är förenade genom blodsband eller släktskap, 
enligt Gandemo.107 
 

”Avlider ägaren till ett familjeföretag faller i regel också både den 
styrande och drivande kraften i verksamheten.”108 
 

Gratzer menar å sin sida att det för den sakens skull kan vara en förhastad slutsats att tro att 
ägande, ledarskap och affärskoncept alltid utgår från en och samma individ när det gäller 
småföretagare. Han visar i sin studie om automatrestauranger att det i olika skeden av 
företagens livscykel framträder olika typer av engagemang från ägare, styrelse och 
idébärare.109 
 
Gandemo menar att troligen har merparten av familjeföretagen startats med syfte att vara 
levebrödsföretag. Familjeföretag förknippas i de flesta fall med lågt behov av riskkapital och 
långsam tillväxt, där affärserfarenhet av tradition oftast är viktigare än akademisk eller 
professionell utbildning. Det senare är något som håller på att förändras då även dessa företag 
behöver professionella kunskaper för att möta den internationella eller globala konkurrensen. 
Vidare, menar Gandemo, har familjeföretagen inte stöttats av samhället, då de möts av 
misstänksamhet. Däremot har forskningen om familjeföretag ökat under 1990-talet.110 
 
Melin & Nordqvist betonar att ägande och ägarstyrning samt företagsledning i familjeföretag 
är centrala frågor för forskning. De menar att det finns ett stort behov av insikt och kunskap 

                                                 
104 Med familjeföretagande menas oftast företag där minst 50 procent av ägandet finns hos individer som har 
relationer till varandra genom blodsband eller släktskap. Då vi inte inom studiens tidsram haft möjlighet att 
studera ägandet i sig utgår vi från att företagen vanligen både är ledda och ägda av samma individer. Enligt 
Nutek (2004) äger 76-100 procent av företagsledarna företaget i 76,4 procent av småföretagen. 
105 Nutek (2004) s 21 
106 Iacobucci (2002) s 43 
107 Gandemo (2000) s 2ff, 7, 13 
108 Danielsson & Sund (2003) s 11 
109 Gratzer (1999) s 100ff 
110 Gandemo (2000) s 2ff, 7, 13 
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om ägande och strategisk ledning i familjeföretag. Även de framhåller att familjeföretaget ofta 
präglas av ett ägande som är starkt koncentrerat till en familj eller till ett fåtal personer inom 
en familj. Ägarfamiljen kan utöva kontroll över sitt företag, dels genom att som ägare kunna 
överlåta den exekutiva rollen till en anställd företagsledare eller att som ägare vara delaktig 
och verksam i företagets ledning. I det senare fallet får delar av familjen en avgörande makt 
över företagets strategiska utveckling.111 
 

”En ägarstyrning kan kategoriseras som de processer, principer, 
strukturer och relationer som hjälper företagets ägare att 
förverkliga deras visioner och mål med sitt företag.” 112 

 
Ägarstyrning i familjeföretag kan ha både en strukturell- och processuell dimension. Den 
strukturella dimensionen omfattas, enligt Neubauer & Lank, av familjen själv och dess 
mötesforum, styrelsen och den verkställande ledningen. Den andra dimensionen representerar 
den reella ägarstyrningen över tid, och omfattar även dynamiken i samspelet mellan de 
strukturella formerna för familjens ägarstyrning. Vilken av de tre strukturella dimensionerna 
som är dominerande gällande ägarstyrning skiljer sig mellan olika familjeföretag. Det som 
dock är klart, enligt Melin & Nordqvist, är att familjeföretag tenderar att inte använda sig av 
bolagsstämmor eller styrelser i samma utsträckning som företag med spritt ägande. Ägarskap 
i familjeföretag präglas mer av informella arenor där de processuella faktorerna spelar stor 
roll. Det är också allt som oftast svårt att avgöra var och hur det konkreta ägarintresset 
kommer till utlopp när det gäller familjeföretags ägarstyrning.113 
 
John Ward menar att en av de svåraste ledningsuppgifterna som finns är att hålla ett 
familjeföretag vid liv. Enligt Wards undersökningar är det endast 13 procent av 
familjeföretagen som framgångsrikt överlever till en tredje generation och mindre än två 
tredjedelar överlever en andra generation.114 Johansson menar att: 
 

”Kraven på inriktningen och kvalitén i ägarstyrningen och 
professionalismen i lednings- och styrelsearbetet kommer 
emellertid att vara stora, sannolikt större än i ett historiskt 
perspektiv, inte minst eftersom tillväxten och utvecklingen måste 
hanteras på ett sådant sätt att det finansiella oberoendet bibehålls i 
ett allt hårdare konkurrensklimat.” och ”Avgörande kritiska 
faktorer kommer att vara ägarsystemets vilja och förmåga att i 
varje enskilt fall lösa generationsskiftet och successionen i 
ledningen, samhällets (statens) utformning av skattesystemet och 

                                                 
111 Melin & Nordqvist (2000) s 45f 
112 Ibid s 46 
113 Ibid s 46f 
114 Ward (1987) s 1 
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nivån på beskattningen samt utformningen av de politiska 
”spelreglerna” för konkurrensklimatet.”115 

 
 
7.4.2 Kompanjonskap 
Med utgångspunkt från traditionell syn på tillväxt som något som endast berör ett enskilt 
företag menar Berggren, Lindström & Olofsson att tillväxtföretag har en lägre andel 
familjeägande i företagsledningar än icke-tillväxtföretag. I ett genomsnittligt tillväxtföretag 
kontrollerar ledningen med familj hälften av rösterna, medan det i icke-tillväxtföretag är cirka 
två tredjedelar av rösterna som kontrolleras av familjen.116 Detta är något som även Wiklund 
pekar på och menar att ägandet är diversifierat i de företag som växer snabbt. Storey menar att 
det trots detta är vanligt bland företagare att motsätta sig ett delat ägarskap, även om det, 
enligt hans studier, ofta får negativa effekter för företagens tillväxt.117 Finns det då något 
värde i att företag drivs som familjeföretag? Johansson menar att det är mångfald i 
företagsägandet som bör vara i fokus och skilda ägarformer bör uppmuntras och ges 
förutsättningar att utvecklas och prövas utifrån verklighetens krav. Han konstaterar även att 
yngre företag är mer tillväxtorienterade än äldre, att tillväxtorienterade företag är mer 
intresserade och i större utsträckning aktivt söker delägare, då de är intresserade av det kapital 
som dessa kan tillföra.118 
 
Kompanjonskap är, enligt Gandemo, en form av ägande mellan två eller flera individer 
tillhörande olika familjer som gemensamt driver företag. Detta är, menar han, ett område som 
inte är vidare utforskat ännu.119 Storey menar att det krävs olika sorters kunskap i 
företagsledningen och detta kan småföretag med flera ägare och ledare få genom dessa och 
har därför större utvecklingsmöjligheter.120 Davidsson, Delmar & Wiklund menar vidare att 
företagaren inte måste kunna allt själv utan kan dra nytta av andras kompetens. 
Framgångsrika företagare utnyttjar kompanjoner, konsulter, styrelseledamöter, anställda och 
nätverkskontakter.121 
 
 
7.4.3 Familjeföretagande eller kompanjonskap i plastindustrins företag 
Utifrån ovanstående författares synpunkter på familjeföretagandets för och nackdelar, i 
huvudsak utifrån traditionell syn på tillväxt och företagande, samt kompanjonskapets fördelar 
av att kunna ge kompletterande kompetenser utanför familjen ämnar vi undersöka huruvida 
det multipla företagandet i mikroföretag inom vald bransch i större utsträckning präglas av 
kompanjonskap än det icke multipla företagandet eller om det är vanligare att dessa två 
former kombineras. 

                                                 
115 Johansson (2000) s 37 
116 Berggren, Lindström & Olofsson (2001) s 258f, 267 
117 Nutek (2003) s 22 
118 Johansson (2002) s 32 
119 Gandemo (2000) s 3 
120 Nutek (2003) s 23 
121 Delmar, Davidsson & Wiklund (2001) s 28f 
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En kartläggning av studiens mikroföretag i plastbranschen utifrån styrelseledamöternas 
eventuella familje- eller kompanjonsförhållande har gjorts. Vi har endast utgått från 
styrelseuppdrag varför vissa företag som enbart har en så kallad professionellt tillsatt styrelse 
finns med i undersökningen. Dessa professionella styrelseledamöter är vanligen att betrakta 
som kompanjoner då de sällan har släktskap till övriga styrelseledamöter och endast är 
tillsatta av ägarna i familjeföretag för sina kunskapers skull. Familjeföretag omfattar bara de 
företag där det finns ett släktskap som går att utläsa av efternamn eller i vissa få fall, där det 
finns annan tillgänglig information122 om personerna, som gör det mycket rimligt att anta eller 
veta att dessa är släkt. Kompanjonföretag omfattar de företag där det inte går att utläsa ett 
släktskap mellan någon ordinarie styrelseledamot eller suppleant. Blandföretag, de som har 
företagare med både familje- och kompanjonsrelationer i styrelsen, är de företag där vi kan se 
att det finns släktskap mellan två eller flera personer samt där vi kan se att det även finns 
kompanjonskap mellan två eller flera personer. 
 
Ett problem vid fastställandet av företagens typtillhörighet är att vi utgick från att personer 
med olika efternamn är kompanjoner. Det kan i själva verket vara t ex syskon, kusiner o s v 
med olika efternamn. Men vi anser det dock mer sannolikt att det i de flesta fall handlar om 
kompanjonskap då vi även gjort jämförelser med annan tillgänglig information. I de fall vi 
kunnat utläsa släktskap ur andra källor än efternamn har företagen placerats därefter. Dock 
går det inte att med full säkerhet säga att alla företag är rätt placerade, då uppgifterna ofta är 
knapphändiga och fragmentariska om småföretag. 
 
Tabell 8 Antal familjeföretag respektive icke-familjeföretag bland plastmikroföretagen med 
 respektive utan multipla företagare. Sverige år 2005. 

31 20 14 65

47,7% 30,8% 21,5% 100,0%

17 2 1 20

85,0% 10,0% 5,0% 100,0%

48 22 15 85

56,5% 25,9% 17,6% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke multipel

Multipla företagare
- ja eller nej?

Totalt

Familj Kompanjoner
Familj och

kompanjoner

Familjeföretag eller kompanjoner

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 8 beskriver 65 företag med multipla företagare och 20 utan multipla företagare. I 
gruppen 65 företag med multipla företagare förekommer företag med enbart familjeband 
mellan styrelseledamöterna i 47,7 procent av fallen (31 företag) i gruppen. Enbart 
kompanjonskap förekommer i 30,8 procent av företagen (20 företag) och företag där det 
förekommer en blandning av familje- och kompanjonrelationer i 21,5 procent av företagen 
(14 stycken). 
 

                                                 
122 Annan information kan komma från tidningsartiklar, företags hemsidor, bolagshandlingar, medlemsmatriklar 
och dylikt. 
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I gruppen 20 företag utan multipla företagare återfinns det i 85 procent (17 företag) endast 
styrelseledamöter med familjerelationer. I två företag eller 10 procent utan multipla företagare 
finns endast kompanjonrelationer och i ett företag eller 5 procent en blandning av familje- och 
kompanjonrelationer. 
 
 
7.4.4 Analys 
Familjerelationer är betydligt vanligare i företag utan multipla företagare i styrelsen där 85 
procent har en sådan relation. Bland företagen med multipla företagare i styrelsen finns en 
större blandning av olika typer av relationer. Även om familjerelationerna står för närmare 48 
procent är de båda andra relationsvarianterna vanligt förekommande. Möjligheterna att 
tillförlitligt statistiskt mäta sambandet mellan multipelt företagande och olika typer av 
relationer begränsas även här av undersökningens storlek och av att frekvensen av företeelser 
i vissa fall är låg. Men det är trots allt tydligt att de multipla företagarna väljer olika former av 
relationer i företagandet då närmare 31 procent av företagen är kompanjonbaserade medan 21 
procent av företagen har både familje- och kompanjonsrelationer i styrelsen. 
 
Davidsson, Delmar & Wiklunds synpunkt att framgångsrika företagare utnyttjar 
kompanjoner, konsulter, styrelseledamöter, anställda och nätverkskontakter borde, om detta 
stämmer, medföra att de multipla företagarnas plastföretag är mer framgångsrika än de som 
saknar multipla företagare. Detta då externa styrelseledamöter eller kompanjoner som driver 
företagande, enligt Davidsson, Delmar & Wiklund, innebär att det borde finnas ett större nät 
av kontakter i och runt dessa företag jämfört med rena familjeföretag och att dessa därför 
borde ha större förutsättningar för tillväxt. Att företagen med multipla företagare inte enbart 
drivs som familjeföretag utan även har inslag av kompanjonskap och en blandning av 
familjeföretagande och kompanjonskap tyder på att de multipla företagarna i de undersökta 
företagen har ett större kontaktnät och ser möjligheter med att variera 
styrelsekonstellationerna. Att företag både har familjeindivider och kompanjoner i samma 
företagsstyrelse kan tyda på att företagarna har sett begränsningar inom familjen och därav 
möjligen tar in utomstående personer med kunskaper och insikter som fattas inom familjen 
och som kan bidra till att företagen utvecklas i den riktning som eftersträvas. 
 
Gandemos synpunkt att de flesta familjeföretag grundats med syfte att vara levebrödsföretag 
förefaller stämma med tanke på att det finns färre familjeföretag med multipla företagare än 
utan och att det enligt Davidsson, Delmar & Wiklund är en framgångsfaktor att inte enbart ha 
familjemedlemmar engagerade i företagets ledning. Men samtidigt utgår de tidigare studierna 
från att företags tillväxt endast är något som berör ett enskilt företag och inte en grupp av 
företag. 
 
Det bör troligen även beaktas att företagare med multipelt företagande grundar nya företag då 
och då, vilket innebär att den jämnare fördelningen av olika styrelserelationer i denna grupp 
kan bero på att de nygrundade företagen kanske inte har hunnit bli familjeföretag. De multipla 
företagarna kan även blanda portföljen med de nygrundade företagen med gamla företag som 
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frångått familjeföretagandet och/eller har tagit in extern verkställande ledning. Det kan ju 
vara, så som Gratzer påpekar, förhastat att tro att ägande, ledarskap och affärskoncept alltid 
utgår från en och samma individ när det gäller småföretagare och detta är något som kan 
förändras över tid. 
 
 

7.5 KONCERNSTRUKTUR ELLER FRISTÅENDE FÖRETAG 
 
7.5.1 Ägarstrukturer – koncerner eller fristående bolag 
Fenomenet multipla företagsägare är inte begränsat till aktiebolag. Analyser gjorda på 
datamaterial omfattande 600 företag undersökta av Rosa & Hamilton, visade att andelen 
multipelföretagare var högst bland företagare med små fristående företag. Genomsnittet var 
26 procent. Bland företag ägda av män var 37 procent av företagarna multipla. Antalet 
multipla företagare ökade från noll i företag som saknade anställda till över en tredjedel i 
företag med över 50 anställda. Vidare menar Rosa & Hamilton att multipelt företagande 
tenderar att öka i frekvens i takt med att kapitaltillgångar, kunskap och företagserfarenhet 
ökar.123 Iacobucci har funnit att koncernstrukturer med samma ägare är mer utbrett ju större 
företaget är i antalet anställda.124 
 
Donckels, Dupont & Michel har undersökt vilka företagsformer som förekommer i de företag 
som startats av multipla företagare i Belgien år 1985, vilket redovisas i nedanstående tabell 9. 
 
Tabell 9 Former av multipla uppstartanden. Belgien 1985. 

Form (several answers possible) % 
Subsidiaries 13,3 
Separate companies 87,7 

Sole proprietorship 22,4 
Partnership 65,3 

Holding 2,0 
Split-off 4,1 

   Källa: Donckels, Dupont & Michel (1987) s 59 
 
Enligt Donckels, Dupont & Michel var drygt 13 procent engagerade i dotterbolag medan 
nästan 88 procent av företagarna var involverade i företag som var separerade från varandra. 
En majoritet av de senare företagarna hade ingått i verksamheter med kompanjoner av olika 
slag. 2 procent var engagerade i företag som var holdingbolag i den meningen att ett 
moderbolag skapats under vilket olika företag verkar. Split-off innebar att en del av ett företag 
hade omvandlats till ett juridiskt separat företag, d v s en avknoppning. Holdingbolag och 
avknoppningar återfanns endast i tre fall.125 Iacobucci menar att i de tidiga 

                                                 
123 Scott & Rosa (1996) s 85 
124 Iacobucci (2002) s 35 
125 Donckels, Dupont & Michel (1987) s 59 
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utvecklingsskedena av ett företag tenderar företagen att vara ägda direkt av entreprenören 
själv för att vid ett senare tillfälle övergå till ett holdingbolag.126 
 
I en tidigare studie av plastbranschens mikroföretag (2004) kunde vi konstatera, då vi 
undersökte deras ägarstruktur, att en stor andel av dessa var ägda av fysisk person127, vilket 
förekom i mellan 60-70 procent. Dessa ingick således inte i något koncernarrangemang. 
Mellan 25-28 procent var dotterbolag av de studerade mikroföretagen, vilket innebar att de 
var ägda av juridisk person. Mellan 5-7 procent var koncernmoderbolag, d v s de var ägda av 
fysisk person. Under kategorin företag ägda av fysisk person fanns de företag som i 
AffärsDatas databas saknade angivna ägarförhållanden, vilket innebar att de inte var ägda av 
juridisk person. Vi kunde vidare konstatera att koncerntillhörighet inte nödvändigtvis 
medförde att det fanns en mångfald av ägande i företagen.128 
 
 
7.5.2 Ägarstrukturer i plastbranschen 
Platsbranschens mikroföretag har undersökts utifrån ägarstruktur för att jämförelser ska kunna 
göras mellan grupperna företag med och utan multipla styrelseledamöter. Grupperingarna har 
gjorts utifrån företagens avgivna ägarförhållanden i AffärsData. Vad som undersökts är hur 
många i respektive företagsgruppering som är ägda av fysisk eller juridisk person, vilket 
beskrivs i tabell 10. Om de är ägda av juridisk person, undersöks det vilket förhållande de har 
till övriga företag i koncernen. Vi har därför undersökt hur stor andel i varje kategori 
fristående bolag, moderbolag, dotterbolag eller både dotter- och moderbolag som har eller 
saknar multipla styrelseledamöter. Det kan förefalla självklart att de företag som saknar 
multipla styrelseledamöter inte är en del i en koncern. Men då vi i denna del av studien utgår 
från företagen kan det vara en förhastad slutsats att dra. Företagen kan vara del i koncerner 
även om företagarna i deras styrelser endast är engagerade i ett företag. 
 
Tabell 10 Mikroföretagens ägarförhållanden. Sverige år 2005. 

38 4 21 2 65

58,5% 6,2% 32,3% 3,1% 100,0%

20 0 0 0 20

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

58 4 21 2 85

68,2% 4,7% 24,7% 2,4% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke multipel

Multipla företagare
- ja eller nej?

Totalt

Fristående Moder Dotter
Dotter och

moder

Koncernmedlemmar eller fristående

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 

                                                 
126 Iacobucci (2002) s 40 
127 Med fysisk person menas en person i egentlig mening, en mänsklig varelse eller individ, till skillnad från 
juridisk person. Med juridisk person menas en sammanslutning som äger egen rättskapacitet på samma sätt som 
fysisk person. En juridisk person kan t ex vara en stat, kommun, aktiebolag, förening, stiftelse, dödsbo eller 
konkursbo. 
128 Hägglund & Malm-Lindberg (2004) s 37f 
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Tabell 10 beskriver vilka ägarförhållanden som råder i de undersökta företagen. Ägandet har 
indelats i kategorier fristående, moderbolag, dotterbolag129 eller både moderbolag och 
dotterbolag. Det sistnämnda kan förekomma om ett företag som är dotterbolag till en 
koncernmoder även i sin tur är moderbolag till ett annat företag, ett dotterbolag i koncernen. 
De fristående företagen ägs, om inget annat uppges, av en fysisk person. 
 
Tabell 10 visar att fristående företag ägda av fysisk person är det vanligaste ägarförhållandet 
bland de 65 multipla företagen med 58,5 procent (38 företag). 6,2 procent (fyra företag) har 
identifierats som moderbolag, 32,3 procent (21 företag), d v s en tredjedel av företagen är 
dotterbolag till ett annat företag vilket innebär att företagen tillhör en koncern130. 3,1 procent 
(två företag) är både moder och samtidigt dotterbolag. 
 
Bland företag som saknar multipla företagare är samtliga 20 företag fristående företag ägda av 
fysisk person. 
 
 
7.5.3 Analys 
Det går att konstatera att koncernarrangemang inte bara förekommer i stora företag utan är 
relativt vanligt även i små företag inom studerad bransch. 
 
Även vi, liksom Donckels, Dupont & Michel, kan konstatera att en stor del av företagen trots 
allt är fristående, även för de med multipla företagare i styrelsen. Men det är, trots våra 
tidigare invändningar, så att alla 20 företag utan multipla företagare drivs som fristående 
företag. Det betyder att den del av mikroföretagen som saknar multipla styrelseledamöter inte 
alls är knutna till koncernstrukturer. De företag som har multipla styrelseledamöter har en 
större mångfald i ägararrangemang med cirka 41 procent av företagen i koncernstrukturer. Att 
företagen med multipla företagare ändå relativt ofta ingår i koncernstrukturer kan tyda på att 
de multipla företagarna möjligen ser fördelarna med ett diversifierat ägande där flera personer 
involveras i företagen i olika konstellationer. Det kan troligen medföra att mer kapital kan 
tillföras företagen, men även kunskap som kan vara avgörande för företagens eventuella 
expansion. Diversifierat ägande kan därför möjligen ses som en tillväxtorienterad strategi från 
företagarnas sida om det innebär att de låter sina mikroföretag ingå i en koncern, om dock ofta 
i liten skala. Mikroföretagen i sig är mycket små men de koncerner som företagen tillhör kan 
vara desto större och bestå av flera mindre och större företag, som tillsammans formar 
företagarnas portföljer. 
 
I många företagsgrupper, minikoncerner, där företagarna i studien är aktiva i minst två 
företag, är det ena företaget förvaltningsbolag för det andra. Detta kan ha flera förklaringar. 
En möjlighet är att dagens företagare driver små företag med olika verksamheter istället för 
                                                 
129 Med dotterbolag menas ett bolag vars aktiekapital ägs till minst 50 procent av ett annat bolag, moderbolaget. 
Dessa ingår tillsammans i en koncern. 
130 Med koncern menas en sammanslutning av företag till en ekonomisk enhet grundad på moderbolagets aktie- 
eller röstmajoritet i dotterbolagen. 
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ett större bolag med många olika verksamheter. Att multipla företagare driver många olika 
verksamheter har bekräftats av denna studie, vilket vi återkommer till i kapitel 9. 
 
En koncern kan även möjliggöra koncernbidrag och samarbete mellan företagen. 
Förvaltningsbolag eller holdingbolag kan möjligen även underlätta generationsöverlåtelser, 
men också försäljning eller avveckling av vissa delar av koncernen utan att den övriga 
verksamheten behöver beröras. Koncerner kan även ses som ett sätt att sprida riskerna inom 
företagandet. Att så många företag drivs helt fristående av varandra trots att det i deras 
styrelse finns en gemensam företagare kan tyda på just detta, då riskminimeringen blir än 
större utan koncernarrangemang. Men då försvinner också koncernstrukturens 
samordningsfördelar. 
 
 

7.6 FÖRETAGSLOKALISERING 
 
7.6.1 Geografiska skillnader 
Att förstå sambanden mellan regioners utvecklingsdynamik, välstånd och beroendet av att nya 
företag skapas har varit ett forskningsområde som det lagts ned mycket forskning på under de 
senaste decennierna, menar Hans Landström. Forskningen har sitt ursprung, enligt Landström, 
i en studie genomförd av David Birch (1979). Birch uppmärksammade studie visade att 60 
procent av alla arbetstillfällen som skapades i USA vid tiden för studien, skapades av företag 
med 20 eller färre anställda. Dessa var ofta unga och fristående företag. Birchs studier har 
senare följts upp av olika forskare som har försökt analysera de effekter som nyetablerade 
företag har för den allmänna dynamiken i samhället i stort, men den har även använts som 
utgångspunkt för att beskriva regionala skillnader.131 
 
En av de mest omfattande studierna kring regionala skillnader som genomförts, enligt 
Landström, är det internationella forskningsprogrammet som går under namnet Regional 
studies och som presenterades år 1994. Sju länder var involverade i programmet: Frankrike, 
Tyskland, Irland, Italien, Sverige, Storbritannien och USA. Resultaten från den omfattande 
studien visade att de regionala skillnaderna i avseende på etableringsfrekvenser var stora. De 
regioner som uppvisade högst etableringsfrekvenser hade två till fyra gånger så många 
nyetableringar som regionerna med de lägsta etableringsfrekvenserna. De faktorer som 
uppgavs utgöra skäl för de stora skillnaderna var efterfråga, urbaniseringsgrad och 
småföretagsstrukturen i de olika regionerna. Hushållens välfärd kunde även delvis förklara 
skillnaderna. Den svenska delen av det internationella forskningsprogrammet genomfördes av 
Davidsson, Lindmark & Olofsson (1994; 1996) vilka i två utredningar studerade dynamiken i 
det svenska näringslivet. Deras resultat visade att små och nya företag är den främsta källan 
till nya arbeten, men även att förändring, inte stabilitet, utgör den främsta källan till trygghet 
och en säkerställd välfärd. I den svenska studien fastslogs det att förändringar är nödvändiga 
för att skapa fortsatt välfärd. De regioner som uppvisade den största dynamiken, vilken hör 
                                                 
131 Landström (2000) s 117 
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ihop med att företag etableras och växer men även läggs ned, hade den största 
välfärdsutvecklingen. Faktorer som spelade avgörande roll för nyföretagandet i olika regioner 
mellan åren 1986-1989 var om regionerna sedan tidigare var småföretagstäta eller ej. Även 
befolkningsutvecklingen inom regionerna spelade en avgörande roll liksom tillgång till 
kapital, stimulansåtgärder och allmänt gynnsamma omgivningsbetingelser.132 
 
Landström för en egen diskussion om varför vissa regioner tycks uppvisa en större grad av 
nyföretagande och en bättre tillväxt i befintliga företag än andra, samt varför vissa regioner 
tycks skapa en mer dynamisk företagstillvaro. Han menar att det är många faktorer som 
tillsammans bidrar till att en dynamisk tillvaro skapas, däribland sociala, strukturella och 
ekonomiska förhållanden. Landström hänvisar till Masons (1992) teorier om vilka faktorer 
som är betydelsefulla. En betydelsefull orsak till varför vissa regioner tycks vara bättre än 
andra i frågan om företagande är industrisektorns utseende i regionen. Entreprenörer tenderar 
att i större utsträckning starta företag inom branscher där de har erfarenhet sedan tidigare. 
Anställda i mindre företag startar oftare egen verksamhet än anställda i större bolag. Det 
innebär att regioner med stora dominerande företag oftare uppvisar en lägre grad av 
nyföretagande än andra regioner. Sysselsättningsstrukturen är en annan faktor som ofta kan 
förklara regionala skillnader. Personer med ledningskompetens och stor yrkeserfarenhet är 
ofta mer benägna än andra att starta företag med en snabb tillväxttakt. Detta får konsekvenser 
för sysselsättningsstrukturen inom en region genom att dessa personer och deras erfarenheter 
bidrar till en hög nyetableringsfrekvens och tillväxttakt. En tredje förklaring till regionala 
skillnader kan förknippas med ekonomiska faktorer. De flesta företag startas i syfte att med 
sin verksamhet tillfredsställa en avgränsad geografisk marknad. Det innebär att regionala 
skillnader i efterfråga är av stor betydelse för hur många nya företag som startas. Detta är 
speciellt tydligt inom service- och tjänstesektorn där företagens produkter inte kan 
transporteras på samma sätt som andra produkter utan kräver en ständig närhet till slutkunden. 
Regioner som har en blandning av höginkomsttagare och hög inflyttning av individer brukar 
uppvisa en större etableringsgrad av nya företag. Landström hänvisar även till Keeble & Tyler 
(1995) som hävdar att en betydelsefull faktor för nyföretagande är en specifik regions 
attraktionskraft. Denna attraktionskraft omfattar områden som miljö, arbetstillfällen, 
kommunikationer och service.133 
 
Landström menar vidare att regionala skillnader när det gäller etableringsfrekvenser och 
tillväxt är av betydelse ur ett långsiktigt perspektiv. Han hänvisar i detta fall till studier av 
Birch (1979), Fothergill & Gudgin (1982) som visar att den långsiktiga sysselsättningen i en 
region i större utsträckning är beroende av att nya arbetstillfällen skapas än att gamla 
bevaras.134 
 
I studien Novice, Portfolio and Serial Founders in Rural and Urban Areas, genomförd av 
Paul Westhead och Mike Wright 1998, undersöktes och jämfördes 744 nya och små 

                                                 
132 Ibid s 119f 
133 Ibid s 115f 
134 Ibid s 116 
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landsbygdsföretag och storstadsföretag i Scottland som var ägda av novice- (389 stycken), 
portfolio- (75 stycken) och serial founders (157 stycken). Studien utgick från företagens 
grundare och vilka skillnader och likheter som fanns beträffande deras personliga bakgrund, 
arbetserfarenheter och skäl för att starta företagen.135  Studiens resultat visade att portfolio 
founders i landsbygdsföretag i större utsträckning än serial- and novice founders hade startat 
sina verksamheter för att uppnå större inflytande i det lokala samhället och för att bidra till 
den lokala välfärd de levde i136. Till skillnad från landsbygdsföretagarnas ambitioner att 
påverka det lokala samhället menade novice- och portfolio founders i stadsmiljöer att de 
istället i större utsträckning uppskattade självständighet och att dra fördel av möjligheter, 
medan serial urban founders sannolikt i större utsträckning ville utveckla en produktidé137. 
Westhead & Wright fann vidare att personlig bakgrund för novice, serial- och portfolio 
founders kan variera i förhållande till plats. De fann att på landsbygden kom en större andel 
av serial founders från en professionell föräldrabakgrund medan en större andel av portfolio 
founders kom från en föräldrabakgrund av chefspositioner.138 Däremot kunde inte Alsos & 
Kolvereid i sin studie The Business Gestation Process of Novice, Serial, and Parallel 
Business Founders upptäcka några signifikanta skillnader för de tre grupperna novice-, serial- 
och parallel founders i Norge när det gällde företagarnas länstillhörighet eller lokalisering till 
storstads- eller landsbygdsmiljöer139. Skillnaderna mellan studierna kan, bortsett från att de 
gjorts i olika länder, bero på olika frågeställningar. Westhead & Wright studerade skillnader 
mellan stad och landsbygd medan Alsos & Kolvereid studerade var företagen var belägna i 
förhållande till olika typer av företagare. 
 
Westhead & Wright hävdar med utgångspunkt från sina resultat att det finns ett behov att 
beslutsfattare i större utsträckning uppskattar och förstår att det finns olika slags företagare 
som alla kan benämnas entreprenörer. Beslutsfattare borde dra lärdom av deras bakgrund och 
önskemål när regelverk och normer utarbetas och formuleras för att därigenom bättre kunna 
uppmuntra till ett generellt nyföretagande och en företagsutveckling på lokal basis. En 
förståelse för de skillnader som finns mellan företagande i stadsmiljöer och landsortsmiljöer 
är av avgörande betydelse och bör beaktas vid utformningen av regler som lämpar sig för de 
olika miljöerna.140 
 
Forskare har gjort studier i olika regioner (se även kapitel 5), men några direkta jämförelser 
mellan dessa studier har inte gjorts varför detta område är något som närmare borde 
undersökas med tanke på att man i Sverige har ett system där rikare kommuner ger ”bidrag” 
till fattigare kommuner. Dessutom finns det olika former av regionala stöd. Om det förs 
diskussioner om tillväxt i olika regioner borde det då rimligen vara av betydelse att även 
beakta det multipla företagandet som en ”dold” tillväxtfaktor. Att genom horisontal 

                                                 
135 Westhead & Wright (1998) s 73 
136 Ibid s 64 
137 Ibid s 91 
138 Ibid s 75 
139 Alsos & Kolvereid (1998) s 105f 
140 Westhead & Wright (1998) s 64 
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integration skapa ”företagskedjor” som sträcker sig över flera regioner är en tillväxtfaktor 
som inte diskuteras i de ovan nämnda studierna. 
 
 
7.6.2 Geografiska skillnader i plastbranschen 
Samtliga av studiens mikroföretag har undersökts utifrån deras länslokalisering (se bilaga 3). I 
undersökningen skiljdes företag åt med multipla företagare i styrelsen och företag som 
saknade multipel representation (se tabell 11 och bilaga 4 och 5). 
 
Tabell 11 Företagens länstillhörighet per företagsgrupp med respektive utan multipla företagare. 
 Sverige år 2005.  

Count

1 1 2

2 0 2

2 0 2

3 0 3

1 0 1

1 1 2

2 0 2

2 0 2

1 0 1

3 0 3

13 3 16

9 2 11

12 3 15

1 1 2

0 2 2

1 1 2

10 6 16

1 0 1

65 20 85

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland

Örebro

Västmanland

Södermanland

Stockholm

Västra Götaland

Jönköping

Östergötland

Halland

Kronoberg

Skåne

Blekinge

Län

Totalt

Multipel Icke multipel

Multipla företagare - ja eller
nej?

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Flertalet mikroföretag inom studerad bransch återfinns i sydvästra Sverige. Tabell 11 visar att 
det är inom Västra Götalands (12,9 procent), Jönköpings (17,6 procent), Skånes (18,8 
procent) men även Stockholms (18,8 procent) län som de flesta företag med både multipla 
och icke multipla företagare är belägna. De fyra regionerna representerar tillsammans, när det 
gäller multipla företagares mikroföretag inom plastbranschen, 67,7 procent av de undersökta 
företagen. Motsvarande siffra för de icke multipla är 70 procent (se bilaga 5). I Jönköpings 
län kan samhället Gislaved med omnejd ses som en samlingspunkt för många 
plastindustriföretag. 
 
Av företag med multipla företagare i styrelsen återfinns 20 procent (13 företag) i Stockholm, 
18,5 procent (12 stycken) i Jönköping, 15,4 procent (10 stycken) i Skåne och 13,8 procent (9 
stycken) i Västra Götaland. I övrigt finns det 1-3 företag i Sveriges samtliga län utom Halland 
som helt saknar representation (se tabell 11 och bilaga 5). 
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Av företag utan multipla företagare i styrelsen återfinns 30 procent (6 företag) i Skåne, 15 
procent (3 företag) i vardera Stockholm och Jönköping och 10 procent (2 företag) i vardera 
Västra Götaland och Halland. I övrigt finns det ett mikroföretag utan multipla företagare i 
vardera Norrbotten, Gävleborg, Östergötland och Kronoberg. Övriga län saknar 
representation (se tabell 11 och bilaga 5). 
 
Inom länen kan jämförelser göras mellan företag med representation av multipla företagare 
och utan multipla företagare i styrelserna (se bilaga 4). I t ex Stockholm har 81,3 procent av 
företagen multipla företagare i styrelsen medan 18,7 inte har det. I Västra Götaland är 
motsvarande siffror 81, 8 procent respektive 18,2 procent, i Jönköping 80 procent respektive 
20 procent samt i Skåne 62,5 procent respektive 37,5 procent. I övriga län är representationen 
så låg att några jämförelser saknar intresse. Det bör beaktas, framförallt i gruppen som saknar 
multipla företagare i styrelsen, att studien omfattar relativt få företag varför siffrorna endast 
ska ses som fingervisningar om möjliga faktiska förhållanden. 
 
 
7.6.3 Analys 
De fyra länen Stockholm, Västra Götaland, Jönköping och Skånes dominans när det gäller 
mikroplastföretag kan bero på närhet till kommunikationer och annan infrastruktur, närheten 
till andra företag i samma och kompletterande branscher, närhet till kompetent arbetskraft och 
kunder. En möjlig förklaring är även att företagens huvudkontor kan vara förlagda till dessa 
områden medan företagens tillverkning mycket väl kan befinna sig på annan ort. 
 
Det multipla företagandet har högst procentandelar i Stockholms och Jönköpings län, medan 
Skåne dominerar klart, där hela 30 procent av plastföretagen utan multipelt företagande är 
belägna. På motsvarande sätt dominerar det multipla företagandet företagen i Stockholm, 
Jönköping och Västra Götaland med runt 80 procent företag med multipelt företagande. I 
Skåne är däremot en majoritet av företagen i avsaknad av multipelt företagande (cirka 63 
procent). 
 
Det är tydligt att branschen är starkt centrerad till några få regioner i Sverige, framförallt i 
sydvästra Sverige. Dessa regioner präglas i stort av närhet till storstäder och utbyggt vägnät 
samt en närhet till Europa. Det senare kan bero på ett beroende av leverantörer till branschen 
som i stor utsträckning finns i Mellaneuropa. 
 
I Jönköpings län finns en stor koncentration i trakten av Gislaved, som sedan länge är ett 
centra för plast- och gummiindustri. Området präglas av en industri där anställda gärna startar 
eget inom den bransch de har sina kunskaper och därmed skapar, vad Birch kallar, en 
dynamik med många små nya företag. Detta styrker även Landströms resonemang att 
entreprenörer tenderar att starta företag i branscher där de har tidigare erfarenhet. 
 
Om den höga etableringsfrekvensen i vissa regioner även innebär en hög nyetableringsgrad 
går inte att säkerställa med denna studies omfattning, men den höga graden av företag på en 
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relativt liten ort som Gislaved innebär att det ändå går att se ett visst mönster som tyder på att 
detta är möjligt. 
 
Landströms resonemang om att branscher ofta präglas av ett specifikt syfte att tillfredställa en 
lokal marknad är inte relevant för plastbranschen då kunderna ofta finns inom många olika 
områden och orter. Branschen har ju inte heller tjänster att tillföra marknaden utan i huvudsak 
produkter. Lokaliseringen till Västsverige kan dock vara betydelsefull då kunderna ofta finns 
inom annan industri i södra Sverige och Europa. 
 
 

7.7 SAMMANFATTNING 
 
Då vi i detta kapitel försökt redovisa studiens resultat vad gäller eventuella skillnader mellan 
företag som har multipla företagare och de som inte har detta genom att undersöka 
plastindustrins mikroföretag har vi kunnat iaktta att det inom spannet mikroföretag föreligger 
både skillnader och likheter mellan företag med och utan multipla företagare i styrelsen. 
 
Företag med multipla styrelseledamöter har både större omsättning och fler antal anställda än 
de som saknar multipla styrelseledamöter. Bland mikroföretagen utan multipla 
styrelseledamöter finns inget företag med en omsättning över 11 miljoner kronor medan det 
finns företag med över 20 miljoner kronor i omsättning bland de med multipla företagare i 
styrelsen. I företag med hög omsättning är dessutom nästan samtliga styrelseledamöter 
multipla. Vi menar att det troligen är så att multipelt företagande kan befrämja en hög 
omsättning i förhållande till antal anställda och att det multipla företagandet kan finna andra 
vägar än att öka antalet anställda för att öka omsättningen. Även en blandning av familje- och 
kompanjonsrelationer i företag samt positionen dotterbolag ser ut att vara gynnsamma 
faktorer. De multipla företagarna tycks i större utsträckning välja olika typer av 
samarbetspartners i styrelsen än de som icke är multipla företagare även om enbart 
familjerelationer i styrelserna är den vanligaste varianten även för denna grupp företagare och 
deras styrelser. 
 
Till skillnad från företag utan multipla styrelseledamöter, där koncernarrangemang helt 
saknas, ingår en mycket stor andel, 41 procent av företagen med multipla styrelseledamöter i 
någon form av koncernarrangemang. Detta pekar på två faktorer: för det första att koncerner 
även finns på småföretagarnivå och för det andra att det finns ett starkt samband mellan 
multipelt företagande och koncerner i små företag. Det senare kan ha förklaringar som 
samordningsfördelar, riskspridning, större tillgång till kompetens genom diversifiering av 
ägandet och en uppdelning av verksamheter i flera bolag med möjligheter till koncernbidrag. 
 
Däremot förefaller det inte finnas några större skillnader mellan mikroföretag i plastbranschen 
med och utan multipla företagare i styrelsen då det gäller företagens ålder. I båda kategorierna 
finns både unga och gamla företag, troligen i olika mognadsstadier, varför det inte med denna 
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studies omfattning går att avgöra om företagens ålder har någon betydelse för multipelt 
företagande i mikroföretag eller vice versa. 
 
Mängden formellt likställda styrelseledamöter (ordinarie ledamöter) är inte särskilt hög i 
någon av de två studerade företagsgrupperna. Mer än hälften av företagen i båda grupperna 
har bara en ordinarie ledamot och en suppleant, vilket inte är särskilt märkligt med tanke på 
att företagen är mycket små. Men det finns skillnader mellan de båda grupperna: det är 
vanligare med flera ordinarie ledamöter i gruppen företag med multipla styrelseledamöter 
varför det är möjligt att multipelt företagande medför större antal likställda styrelseledamöter. 
Detta kan vara en förklaring till varför omsättningen i förhållande till antal anställda är högre 
då flera olika styrelsekompetenser kan vara tillgängliga för företaget. Samtidigt kan den större 
mängden likställda styrelseledamöter förklaras av att företagen med multipelt företagande är 
en aning större i antal anställda mät, vilket i viss mån styrks av att dessa företag i snitt även 
har fler antal suppleanter, d v s de har totalt fler styrelseledamöter. 
 
Plastbranschens mikroföretag är starkt lokaliserad till i huvudsak fyra regioner, varav tre i 
sydvästra Sverige, oavsett om de har multipla styrelseledamöter eller ej: Stockholms, Västra 
Götalands, Jönköpings och Skånes län. Detta kan bero på närhet till kommunikationer och 
annan infrastruktur, närheten till storstäder och andra företag i samma och kompletterande 
branscher, närhet till kompetent arbetskraft och kunder samt närhet till leverantörer och 
kunder i Europa. Skillnaden mellan företagen med multipelt företagande och de utan 
begränsar sig till att de företag som saknar multipelt företagande i större utsträckning finns i 
Skånes län medan företag med multipelt företagande dominerar i de tre andra länen. Vidare 
går det i stort att se att det finns en tendens att de små plastföretagen finns samlade på vissa 
orter i dessa län vilket kan tyda på avknoppningar genom att anställda i branschen startar eget. 
 
Det är dock nödvändigt att beakta att de två företagsgrupperna med multipla företagare i 
styrelsen och de utan innehåller olika många företag, och då undersökningen är relativt 
begränsad när det gäller antalet mikroföretag kan skillnaderna mellan grupperna vara 
missvisande. Dock borde framförallt tillväxttendenserna ses som betydelsefulla, vilka borde 
undersökas mer i kommande studier för att utröna det multipla företagandets betydelse för 
näringslivet och hur detta ska kunna främjas, samt vad som utmärker regioner där 
företagandet gärna knoppar av sig. Vidare kan det vara av strategisk betydelse för företagarna 
att bli uppmärksammade på betydelsen av flera likställda styrelseledamöter och deras 
inbördes relationer. Men recepten för tillväxt är allt för komplexa att besvaras med endast 
variabeln multipelt företagande, även om det inte är orimligt att anta att engagemang är 
betydelsefullt och bristen på engagemang kan ses som ett tillväxthinder. 
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8. MULTIPLA FÖRETAGARE 
 
I detta kapitel kommer vi att försöka beskriva de multipla företagarna i plastbranschen. Vi 
kommer att redovisa för tidigare forskning, studiens empiri samt analys i flera underkapitel 
som vart och ett behandlar ett område av studiens multipelföretagare. 
 
 

8.1 ÅLDER, KÖN OCH ANTAL FÖRETAGSENGAGEMANG 
 
8.1.1 Ålder som erfarenhetsfaktor 
Följande redovisade studier i detta stycke utgår delvis från VD-perspektivet eller den 
verkställande makten när de behandlar ledningen av företag, medan vår studie utgår från den 
beslutande makten, styrelsen. Det kan trots detta var intressant att, då steget inte alltid är långt 
mellan de båda maktpositionerna i små företag, studera resonemang som Mats Westerbergs 
att ju äldre en person är, desto mer livserfarenhet har han eller hon haft möjlighet att skaffa 
sig, varför ålder är den i forskning vanligast förekommande erfarenhetsfaktorn. Erfarenhet, 
menar han, ger genom förförståelse verktyg för att klara situationer som företaget råkar ut för. 
Samtidigt menar Miller att det finns en risk att erfarenhet kan göra en VD stale in the saddle, 
d v s att erfarenhet används som en mall för hur man ska handla även i framtiden. En yngre 
VD kan därför vara mer innovativ, mindre riskundvikande och mer intresserad av 
differentiering än kostnadseffektivitet. Westerbergs studie visade att erfarenheten inte kan 
användas på ett positivt sätt, vilket innebar att mer erfarenhet blir förknippat med sämre 
prestationer.141 Storey och Wiklund bekräftar båda att unga företagares företag växer mer i 
jämförelse med äldre företagares företag. Storey menar att det borde vara fördelaktigast att 
företagare är tillräckligt unga för att ha energi och vilja för tillväxt samtidigt som de är 
tillräckligt gamla för att ha trovärdighet och erfarenhet.142 Detta menar vi kan ses som en 
diskutabel ståndpunkt då det för det första blir svårt att avgöra generellt vid vilken ålder detta 
inträffar och då det för det andra dessutom troligen är individuellt när detta inträffar. 
Erfarenheter är individuella och erhålles vid olika tidpunkter och i olika grad av olika 
individer. 
 
I studien Novice, Portfolio and Serial Founders in Rural and Urban Areas genomförd av 
Westhead & Wright i Storbritannien kom dessa fram till att portfölj- och seriella 
företagsgrundare var betydligt yngre än förstagångsgrundare när de startade sitt första företag, 
vilket innebär att de företagare som var multipla var yngre än de icke multipla då de inledde 
sin företagskarriär.143 
 
 

                                                 
141 Westerberg (2001) s 168ff, 179 
142 Nutek (2003) s 24 
143 Westhead & Wright (1998) s 75 
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8.1.2 Män, kvinnor och företagande 
Vår tidigare studie visade att kvinnor i plastindustrins mikroföretags styrelser har en något 
lägre genomsnittsålder än männen.144 Men enligt Wiklund spelar kön inte någon roll för 
företags tillväxt. Det finns samtidigt studier som visar en något sämre tillväxt för företag 
under ledning av kvinnor, men då behöver könet i sig inte nödvändigtvis ha något 
förklaringsvärde.145 Westhead & Wrights studie av företag i Storbritannien visade att över 86 
procent av företagarna i de tre olika företagsgrupperna som studerats var män.146 
 
I en studie av Rosa & Scott om multipelt företagande undersöktes 600 manliga och kvinnliga 
företagare inom tre olika industrisektorer i Skottland. 14 procent av de tillfrågade företagarna 
ägde flera företag vid tillfället för studien. Av männen ägde 20 procent mer än ett företag. 
Motsvarande procentsatts för kvinnorna var 9 procent.147 Resultaten av studien visade vidare 
att män i större utsträckning än kvinnor varierar innehållet i sina företagsportföljer.148 
 
Alsos & Kolvereid kunde i sin studie The Business Gestation Process of Novice, Serial, and 
Parallel Business Founders se att skillnader för de tre grupperna novice-, serial- och parallel 
founders i Norge när det gällde kön och företagande var att kvinnliga företagare oftare var 
förstagångsgrundare än multipla grundare och då särskilt parallella grundare, d v s grundare 
av flera parallellt aktiva företag. Endast två av 25 parallella grundare i undersökningen var 
kvinnor.149 
 
 
8.1.3 De multipla plastföretagarnas ålder, kön och antal företagsengagemang 
 
Multipelföretagarnas ålder i plastbranschen 
De 150 multipla plastföretagarnas ålder har undersökts och delats i grupper efter 
födelseårtionden. Figur 3 visar att 60-talister respektive 40-talister är de två största 
åldersgrupperna bland de multipla företagarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
144 Hägglund & Malm-Lindberg (2004) s 43 
145 Nutek (2003) s 22 
146 Westhead & Wright (1998) s 75 
147 Rosa & Scott (1999) s 30 
148 Ibid s 21 
149 Alsos & Kolvereid (1998) s 105f 
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Figur 3 Plastbranschens multipelföretagares ålder. Sverige år 2005. 
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    Källa: Egen databas 
 
De 11 företagare som är mellan 26-35 år är 7,3 procent av samtliga undersökta företagare. 
Den största gruppen företagare, 44 stycken (29,3 procent), är mellan 36-45 år gamla. Gruppen 
46-55 åringarna utgörs av 37 företagare (24,7 procent). Den näst största gruppen består av 39 
företagare (26,0 procent) vilka är mellan 56-65 år. De företagare som passerat den gängse 
pensionsåldern i Sverige vid 65 år, d v s de som är 66-75 år och de som är 76 år och äldre är 
13 stycken (8,7 procent) respektive 6 stycken (4,0 procent) (se även bilaga 6 och tabell 12). 
 
Detta innebär att av samtliga 150 multipelföretagare är 55 företagare (36,6 procent) yngre än 
46 år. 76 företagare eller nära hälften av multipelföretagarna (50,7 procent) är mellan 46-65 år 
gamla. 12,7 procent är 66 år eller äldre. Ingen multipel företagare är yngre än 26 år. 
 
Plastbranschens företagare: män och kvinnor 
Könsfördelningen bland de 150 multipla plastföretagarna har även undersökts. Resultatet 
visade på en stark manlig dominans (se figur 4). 
 
Figur 4 Antalet multipelföretagare i plastbranschen fördelat mellan män och kvinnor, 
 procentandelar. Sverige år 2005. 
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Figur 4 beskriver hur många manliga respektive kvinnliga multipelföretagare i studerad 
bransch undersökningen omfattar. De manliga multipelföretagarna, 112 stycken, står för tre 
fjärdedelar (74,67 procent) och kvinnorna, 38 stycken, för en fjärdedel (25,33 procent). 
 
Multipelföretagarna i plastbranschens ålder och kön 
Multipelföretagarnas ålder har även undersökts i förhållande till kön (se tabell 12). 
 
Tabell 12 Plastbranschens multipelföretagares ålder och kön. Sverige år 2005. 

7 33 29 27 12 4 112

6,3% 29,5% 25,9% 24,1% 10,7% 3,6% 100,0%

4 11 8 12 1 2 38
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11 44 37 39 13 6 150

7,3% 29,3% 24,7% 26,0% 8,7% 4,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön
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Källa: Egen databas 

 
Tabell 12 beskriver skillnaderna i ålder mellan manliga och kvinnliga multipelföretagare i 
plastbranschen. Tabellen visar hur många företagare som återfinns inom åldersgrupperna 26-
35 år, 36-45 år, 46-55 år, 56-65 år, 66-75 år och 76-85 år per kön. De procentuella siffrorna är 
beräknade utifrån totalt antal multipelföretagare samt för respektive kön. 
 
Tabellen visar att de manliga företagarna är i majoritet till antalet i samtliga 
åldersgrupperingar. Det finns sju manliga företagare (6,3 procent av männen) med en ålder 
mellan 26-35 år. 36-45:åringarna är den största gruppen bland de manliga företagarna med 33 
företagare (29,5 procent). Nästan lika många företagare, 29 stycken (25,9 procent) är 46-55 
år. Några färre, 27 stycken (24,1 procent) är 56-65 år. 16 manliga företagare (14,3 procent) 
har passerat den gängse pensionsåldern 65 år. Av dessa är 12 stycken 66-75 år och fyra 
företagare 76 år eller äldre. 
 
Andelen yngre företagare 26-35 år är procentuellt högre bland de kvinnliga företagarna än 
bland männen med 10,5 procent (fyra företagare), vilket kan jämföras med de manliga som är 
6,3 procent. De kvinnliga 36-45:åringarna är 11 till antalet (28,9 procent), 46-55:åringarna är 
åtta (21,1 procent) och den största åldersgruppen bland de kvinnliga multipelföretagarna är 
56-65:åringarna (12 stycken eller 31,6 procent). Tre kvinnliga företagare har passerat 
pensionsåldern, varav två företagare är 76-85 år och en är 66-75 år. 
 
Beaktas bör att kvinnorna är betydligt färre till antalet varför jämförelser mellan antal män 
och kvinnor blir missvisande. 
 
Eventuella skillnader i ålder mellan män och kvinnor som multipla plastföretagare illustreras i 
nedanstående graf (figur 5). 
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Figur 5 Plastbranschens multipelföretagares ålder och kön. Sverige år 2005. 
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    Källa: Egen databas 
 
Figuren beskriver åldersförhållandena mellan män och kvinnor som multipla företagare. 
Ökningen i antal företagare är brant för både män och kvinnor från 26 till 36 års ålder liksom 
minskningen från 65 till 85 år och äldre. I stort samvarierar män och kvinnor åldersmässigt 
med den skillnaden att vid en ökning i vissa ålderskategorier blir männens kurva brantare och 
vid en minskning blir kvinnornas kurva brantare. Vid 26 års och 85 års ålder är män och 
kvinnor nästan lika många som företagare inom branschen. 
 
Plastbranschens multipelföretagares engagemang i flera företagsstyrelser 
Hur många styrelser de multipla företagarna i branschen är engagerade i har undersökts och 
redovisas för i tabell 13. En uppdelning har gjorts mellan män och kvinnor. Beaktas bör att 
vissa av styrelseengagemangen är i styrelser för organisationer som inte är aktiva av olika 
skäl, samt att alla styrelser inte är företag utan kan vara olika typer av ekonomiska föreningar 
och dylikt. 
 
Tabell 13 Antal styrelser de multipla företagarna är engagerade i fördelat per kön. Sverige år 2005. 

39 43 19 7 2 2 112

34,8% 38,4% 17,0% 6,3% 1,8% 1,8% 100,0%

21 14 2 1 0 0 38

55,3% 36,8% 5,3% 2,6% ,0% ,0% 100,0%

60 57 21 8 2 2 150

40,0% 38,0% 14,0% 5,3% 1,3% 1,3% 100,0%

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

2 3-5 6-10 11-20 31-40 41 och fler

Antal styrelser företagarna är engagerade i

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
I tabell 13 har företagarna delats in i följande grupper utifrån antal företagsengagemang: 
engagemang i 2 styrelser, 3-5 styrelser, 6-10 styrelser, 11-20 styrelser, 31-40 styrelser och 41 
eller fler styrelser. Resultaten omfattar inte uppdrag som verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör, utan utgår endast från styrelseuppdrag. De procentuella siffrorna är 
räknade utifrån antalet företagare fördelat per kön, men presenteras även totalt. 
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För manliga företagare är tre till fem styrelser (39 stycken män eller 38,4 procent) det 
vanligast förekommande antalet engagemang tätt följd av två styrelser (43 stycken eller 34,8 
procent). Ytterligare 19 företagare (17 procent) är engagerade i sex till tio styrelser. Utöver 
dessa är det sju multipelföretagare (6,3 procent) som är involverad i 11-20 styrelser. Två 
företagare återfinns i 31-40 styrelser respektive 41 eller fler styrelser. 
 
Motsvarande siffror för kvinnorna visar att över hälften (21 stycken eller 55,3 procent) är 
engagerade i två styrelser. 36,8 procent (14 stycken kvinnor) återfinns i tre till fem styrelser. 
Endast två kvinnliga företagare har 6-10 styrelseuppdrag och en kvinna har 11-20 
styrelseuppdrag. Ingen kvinna återfinns i grupper med fler än 20 styrelseuppdrag. 
 
Multipelföretagarnas styrelseengagemang fördelat efter kön och ålder 
Då både kön och ålder jämfördes mot antal styrelseengagemang (se bilaga 7) kunde vi 
observera att de multipla företagare som var män var betydligt mer multipla i 
ålderskategorierna 46-55 år och 56-65 år.  I dessa kategorier återfinns en större andel mycket 
multipla företagare. Av 112 män återfinns i ålderskategorierna 26-35 och 36-45 år de flesta 
männen i två eller 3-5 styrelser. I den senare kategorin syns ett mönster som visar att fler 
företagare har flera styrelseengagemang än två, vilket förstärks i nästa ålderskategori. I 
ålderskategorin 46-55 år är 17,2 procent av de manliga företagarna engagerade i två styrelser, 
44, 8 procent i 3-5 styrelser, 27,6 procent i 6-10 styrelser och 10,3 procent i 11-20 styrelser. I 
ålderskategorin 56-65 år är 33,3 procent av de manliga företagarna engagerade i två styrelser, 
25,9 procent i 3-5 styrelser, 22,2 procent i 6-10 styrelser, 11,1 procent i 11-20 styrelser och 
7,4 procent i gruppen 41 eller fler styrelser. I de följande ålderskategorierna finns en 
avtagande tendens när det gäller antalet styrelseengagemang för att i den sista ålderskategorin 
endast finnas multipla manliga företagare i gruppen två styrelseengagemang. 
 
Liknande mönster kan urskiljas bland de 38 kvinnliga multipelföretagarna. I deras fall är det 
framförallt åldersgrupperna 46-55 år och 56-65 år som dominerar med mångmultipelt150. Det 
bör beaktas att kvinnorna är betydligt färre än männen varför det är svårt att se en jämförbar 
trend i denna grupp, samt om de inte är lika mångmultipla som männen. 
 
 
8.1.4 Analys 
Av de 150 multipla företagare som studerats är en majoritet, tre fjärdedelar, män. Resultatet 
styrker tidigare studie av Westhead & Wright att majoriteten företagare är män, samt Rosa & 
Scotts studie att fler män än kvinnor är multipla i sitt företagande. Westhead & Wright fann 
att 86 procent av företagarna var män i Storbritannien och Rosa & Scott att 20 procent av 
företagarna i Scottland var manliga multipla företagare och 9 procent var kvinnliga multipla 
företagare. Vår studie visar på en högre andel män bland de multipla företagarna, vilket kan 
bero på att den belyser en industribransch som av tradition är manligt dominerad. 

                                                 
150 Multipelföretagare med ett stort antal företag/organisationer i sina företagsportföljer, i denna studie fler än 
fem. 
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Cirka 80 procent av de manliga och kvinnliga företagarna är i åldern 36-65 år, vilka kan ses, 
för både män och kvinnor, som de högaktiva åren i yrkeslivet. Av de manliga multipla 
företagarna är 14,3 procent över 65 år medan motsvarande siffra för kvinnorna är 7,9 procent. 
Det är få företagare både bland män och kvinnor som är yngre än 36 år (7,3 procent) och 
ingen som är yngre än 26 år, vilket kan synas oroväckande med tanke på att Westhead & 
Wrights studie visade att multipla företagare är yngre då de inleder sina företagskarriärer än 
de som inte är multipla. Det kan tyda på dålig återväxt av multipla företagare, men samtidigt 
kan det innebära att företagarna skaffar företag två, tre, fyra o s v relativt sent. Det är möjligt 
att multipelt företagande kräver en viss mängd företagserfarenhet, vilket ytterligare belyser 
den svåra balansgången mellan tillräcklig erfarenhet och tillräcklig energi och vilja att driva 
företagande som Westerberg, Miller, Storey och Wiklund diskuterar kring. 
 
Skillnaderna i ålder mellan män och kvinnor kan inte ses som avgörande stora. En skillnad 
som kan iakttas är att de flesta kvinnor är i åldern 56-65 år (31,6 procent) medan de flesta 
männen är i 36-45 års ålder (29,5 procent). Vid 50 års ålder uppstår en mindre svacka i antalet 
multipla företagare. Hos kvinnorna är denna en aning djupare än för männen. Därefter ökar 
mängden kvinnor en aning fram till cirka 60 års ålder. Hos männen fortsätter kurvan att falla 
från 36-45 års ålder, om än lite långsammare (se tabell 13 och figur 5). 
 
Vidare pekar resultaten på att män i större utsträckning än kvinnor är involverade i flera 
styrelser. För kvinnorna är engagemang i två styrelser vanligast medan motsvarande för män 
är tre till fem styrelser. Det är möjligt att det tyder på att kvinnor i större utsträckning 
begränsar sitt företagande, vilket även skulle kunna vara förklaringen till att kvinnorna är 
äldre när de är som mest multipla. Men studiens underlag är inte tillräckligt stort för att det 
ska gå att fastställa om denna trend är slumpmässig eller ej. 
 
Vidare har vi kunnat observera, då vi studerat de enskilda företagen med multipla företagare i 
styrelsen, att det är vanligt att man och hustru, men även andra familjemedlemmar som 
syskon eller barn följs åt i flera företag. Det innebär att ett gift par som återfinns i mer än ett 
företag i stor utsträckning återfinns i samma företag, ibland växelvis som ordinarie ledamot 
och suppleant. 
 
 

8.2 MULTIPLA FÖRETAGARE: FAMILJEFÖRETAGARE ELLER 
KOMPANJONER? 
 
8.2.1 Multipla företagare som familjeföretagare 
Rosa menar att en typ av företagare är de multipla företagare som härstammar från 
traditionella familjeföretag där ägarskap är strikt begränsat till familjen. Sådana multipla 
företagare är speciellt kreativa när det gäller att reagera och agera på nya möjligheter, medan 
de allt som oftast saknar resurser eller förmåga att ta tillvara de möjligheter som ges. De 
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multipla företagarna i Rosas studie, som hade grupper av familjeägda företag, var personer 
som styrde över alla företag förknippade med familjen. Detta innebar att de i dessa fall hade 
totalt ägande och total kontroll över samtliga företag. Men de kunde delegera ut ansvar till 
andra personer inom familjen för den kontinuerliga driften av företagen. Rosa menar vidare 
att: 
 

”At the other extreme is where the original founder of the 
”family business” has delegated ownership and control to 
members of his/her family, and where each family member has 
some independent freedom to create or establish new businesses, 
either on his/her own, or in collaboration with other family 
members. In this type of case, there may be a complex federation 
of overlapping business clusters, which can be analyzed not just 
from the viewpoint of each family entrepreneur, but also from the 
perspective of the total family as a group. Where to pitch the unit 
of analysis can become a problem.”151 

 
En annan grupp av företagare identifierades av Rosa som icke entreprenöriella multipla 
företagare. De klassificerades som multipla eftersom de var delaktiga i flera företag, men vid 
närmare undersökning stod det klart att de hade kompanjoner som var hjärnorna bakom 
skapandet av företagen och som även drev dessa.152 
 
I studien Novice, Portfolio and Serial Founders in Rural and Urban Areas genomförd av 
Westhead & Wright fann de tecken som tydde på att vanemässiga företagsgrundare, och då 
speciellt portföljgrundare, troligen i större utsträckning hade startat sina företag med en 
ytterligare aktieägare eller partner.153 Vidare fann de att över 62 procent av grundarna i 
studiens olika företagarkategorier hade startat sitt företag med minst en utomstående 
aktieägare eller partner.154 
 
 
8.2.2 Multipla plastföretagare: Familjeföretag eller kompanjoner? 
Multipelföretagarnas företag har studerats utifrån olika former av samarbetsarrangemang på 
styrelsenivå. Då ledning granskats i multipelföretagarnas företag har vi undersökt hur många 
av dessa företag som kan ses som familjeföretag, kompanjonsföretag eller både familje- och 
kompanjonsföretag utifrån styrelsens inbördes relationer. Vissa företag saknar uppgifter om 
sådan relation och dessa är vanligen företag som likviderats. Detta beror på att de endast har 
en likvidator i motsvarande styrelseposition. 
 
 
 
                                                 
151 Rosa (1998) s 49 
152 Ibid s 48f 
153 Westhead & Wright (1998) s 75 
154 Ibid s 91 
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Multipelföretagare och familjeföretag 
Tabell 14 beskriver hur många multipelföretagare som är engagerade i styrelsen för ett eller 
flera rena familjeföretag. Tabellen beskriver även antalet i förhållande till kön. 
 
Tabell 14 Antal familjeföretag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

38 50 20 2 2 112

33,9% 44,6% 17,9% 1,8% 1,8% 100,0%

13 22 3 0 0 38

34,2% 57,9% 7,9% ,0% ,0% 100,0%

51 72 23 2 2 150

34,0% 48,0% 15,3% 1,3% 1,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller
fler ftg

Antal familjeföretag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Merparten, 66 procent, av de 150 multipla företagarna, oavsett kön och ålder, har 
styrelseuppdrag i familjeföretag. Dock är det 34 procent av företagarna (51 stycken) som inte 
är delaktiga i något företag som kan ses som familjeföretag. Bedömningen att ett 
familjesläktskap i företagens styrelser föreligger utgår från gemensamt efternamn i första 
hand, men också i vissa få fall, där det finns annan information155 om personerna, sådant som 
gör det mycket rimligt att anta eller veta att dessa är släkt. 
 
Det går att utläsa av tabell 14 att nästan hälften av företagarna (72 stycken) finns i styrelsen 
för 1-2 familjeföretag. Av dessa företagare är 50 manliga och 22 kvinnliga familjeföretagare. 
De företagare som finns i styrelsen för 3-5 familjeföretag är totalt 23 stycken, av vilka 20 är 
män och tre kvinnor. De företagare som finns i styrelsen för 6-9 eller fler familjeföretag 
utgörs helt av manliga företagare. Det är dock endast fyra företagare som återfinns i så många 
familjeföretag, varav två i 10 eller fler familjeföretag. 
 
Åldersmässigt finns de manliga multipelföretagarna i flera ålderskategorier som 
familjeföretagare än kvinnorna, vilket innebär att det inte är någon specifik ålderskategori 
bland männen som finns i fler familjeföretag än någon annan kategori. I ålderskategorin 26-35 
år finns 71,4 procent manliga företagare i 1-2 familjeföretag. Övriga i kategorin saknar 
familjeföretag i sin portfölj. I ålderskategorin 36-45 år finns 42,4 procent manliga företagare i 
1-2 familjeföretag, 15,2 procent i 3-5 familjeföretag, 9,1 procent (3 företagare) i sex eller fler 
familjeföretag varav 2 stycken företagare i 10 eller fler familjeföretag. I ålderskategorin 46-55 
år finns det 37,9 procent manliga företagare i 1-2 familjeföretag, 27,6 procent i 3-5 
familjeföretag och en företagare i 6-9 familjeföretag. I åldersgruppen 56-65 år finns 37 
procent i 1-2 familjeföretag, 18,5 procent i 3-5 familjeföretag samt den största procentuella 
gruppen som saknar representation i familjeföretag, 44,4 procent. I ålderskategorin 66-75 år 
finns det 58,3 procent manliga företagare i 1-2 familjeföretag och 18,5 procent i 3-5 

                                                 
155 Annan information kan komma från tidningsartiklar, företags hemsidor, bolagshandlingar, medlemsmatriklar 
etc. 
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familjeföretag. I ålderskategorin 76-85 år finns det endast 75 procent (tre företagare) i 1-2 
familjeföretag och övriga 25 procent saknar familjerepresentation. Sex eller fler 
familjeföretag återfinns endast i ålderskategorierna 36-45 år och 46-55 år (se bilaga 8). 
 
De kvinnliga företagare som har flest familjeföretag återfinns som i männens fall inom 
ålderskategorierna 36-45 år och 46-55 år. I den första kategorin med en representation av 81,8 
procent (9 kvinnliga företagare) med 1-2 familjeföretag och 9,1 procent i 3-5 familjeföretag. I 
den andra kategorin finns 62,5 procent (5 stycken) i 1-2 familjeföretag och 12,5 procent (1 
kvinnlig företagare) i 3-5 familjeföretag. I ålderskategorin 56-65 år finns 58,3 procent (7 
kvinnliga företagare) i 1-2 familjeföretag. Övriga fem kvinnor i ålderskategorin saknar 
representation i familjeföretag. Bland kvinnorna över 65 år finns endast en kvinna i styrelsen 
för 1-2 familjeföretag (se bilaga 8). 
 

Multipelföretagarna och kompanjonsföretag 
Tabell 15 beskriver hur många multipelföretagare som är engagerade i styrelsen för ett eller 
flera rena kompanjonsföretag. Tabellen beskriver även antalet i förhållande till kön. 
Multipelföretagarnas kompanjonsföretag omfattar de företag eller organisationer där det inte 
går att observera familjeband mellan styrelseledamöterna eller suppleanterna i de undersökta 
företagens styrelser. 
 
Tabell 15 Antal kompanjonsföretag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

43 43 8 11 7 112

38,4% 38,4% 7,1% 9,8% 6,3% 100,0%

29 7 0 1 1 38

76,3% 18,4% ,0% 2,6% 2,6% 100,0%

72 50 8 12 8 150

48,0% 33,3% 5,3% 8,0% 5,3% 100,0%

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller
fler ftg

Antal kompanjonsföretag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Andelen kompanjonsföretag bland de multipla företagarna, oavsett ålder och kön, är inte lika 
stor som familjeföretagens (se tabell 15). 48 procent eller 72 av de undersökta företagarna 
finns inte i några företagsstyrelser där enbart kompanjonrelationer förekommer. 33,3 procent 
av företagarna finns i 1-2 kompanjonsföretag. Övriga procenttal är 5,3 procent i 3-5 företag, 8 
procent i 6-9 företag och 5,3 procent i 10 eller fler företag. 
 
Tabell 15 beskriver vidare att 38,4 procent av de totalt 112 manliga företagarna respektive 
76,3 procent av de totalt 38 kvinnliga inte är delaktiga i några kompanjonsföretag. Vanligaste 
antalet kompanjonsföretag är 1-2 stycken för både män och kvinnor. Det är exakt lika många 
män (38,4 procent eller 43 stycken) som finns i 1-2 företag som de som inte finns i några 
kompanjonsföretag. 7,1 procent (åtta män) finns i 3-5 kompanjonsföretag, 9,8 procent (11 
män) finns i 6-9 kompanjonsföretag och 6,3 procent (sju män) finns i 10 eller fler 
kompanjonsföretag. 
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För kvinnorna är det 18,4 procent (sju stycken) som finns i 1-2 kompanjonsföretag, 2,6 
procent (en kvinna) som finns i vardera 6-9 respektive 10 eller fler kompanjonsföretag. Inga 
kvinnor finns i 3-5 kompanjonsföretag. 
 
Sett till ålder är det ålderskategorierna 36-45, 46-55 och 56-65 som dominerar när det gäller 
männens representation i kompanjonsföretag. Ingen av de yngsta männen, 26-35 åringarna, 
finns i fler än två företag och dessa är bara två stycken. Av de företagare som är mellan 36-45 
år finns 42,4 procent (14) i 1-2 kompanjonsföretag, 9,1 procent (tre) i 3-5 kompanjonsföretag 
och 6,1 procent (två) i 10 eller fler kompanjonsföretag. 42, 4 procent (14) i denna 
ålderskategori saknas i kompanjonsföretag.  I ålderskategorin 46-55 finns 44,8 procent av 
männen (13 män) i 1-2 kompanjonsföretag, 10,3 procent (tre) i 3-5 kompanjonsföretag, 13,8 
procent (fyra) i 6-9 kompanjonsföretag och 6,9 procent (två) i 10 eller fler 
kompanjonsföretag. I ålderskategorin 56-65 finns 33,3 procent (9 män) i 1-2 
kompanjonsföretag, 7,4 procent (två) i 3-5 kompanjonsföretag, 18,5 procent (fem) i 6-9 
kompanjonsföretag och 11,1 procent (tre) i 10 eller fler kompanjonsföretag. I ålderskategorin 
66-75 år finns fyra manliga företagare med 1-2 kompanjonsföretag och två med 6-9 
kompanjonsföretag. I den äldsta ålderskategorin finns endast en manlig företagare med ett 
kompanjonsföretag (se bilaga 9). 
 
Av de nio kvinnor som finns i styrelsen för kompanjonsföretag finns två vardera i 
ålderskategorierna 26-35 och 36-45 år med 1-2 kompanjonsföretag vardera. En kvinna finns i 
ålderskategorin 46-55 år med 6-9 kompanjonsföretag. Fyra kvinnor finns i ålderskategorin 56-
65 år, tre med 1-2 kompanjonsföretag och en med 10 eller fler. Äldre kvinnor än 65 år saknas 
helt (se bilaga 9). 
 
Multipelföretagarna och familj/kompanjonsföretag 
Tabell 16 beskriver hur många multipelföretagare som är engagerade i styrelsen för ett eller 
flera blandföretag, d v s företag i vars styrelse det finns både kompanjoner och 
familjemedlemmar. Tabellen beskriver även antalet i förhållande till kön. 
 
Multipelföretagarnas familj/kompanjonsföretag omfattar de företag i studien där ett släktskap 
finns mellan två eller flera styrelseledamöter och/eller suppleanter samtidigt som det finns 
personer i styrelsen utan släktskap med övriga. 
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Tabell 16 Antal familj/kompanjonsföretag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

48 48 13 2 1 112

42,9% 42,9% 11,6% 1,8% ,9% 100,0%

19 16 3 0 0 38

50,0% 42,1% 7,9% ,0% ,0% 100,0%

67 64 16 2 1 150

44,7% 42,7% 10,7% 1,3% ,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller
fler ftg

Antal familje/kompanjonsförertag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Familj/kompanjonsföretag är ungefär lika vanligt förekommande som kompanjonsföretag 
bland de multipla företagarna oavsett ålder och kön. 67 företagare eller 44,7 procent av de 
undersökta företagarna finns inte i några företag med familj/kompanjonsrelationer i 
styrelserna. Nästan lika många, 64 företagare eller 42,7 procent finns i 1-2 
familj/kompanjonsföretag. 10,7 procent (16 företagare) finns i 3-5 familj/kompanjonsföretag. 
Två företagare finns i 6-9 familj/kompanjonsföretag och en företagare finns i 10 eller fler 
familj/kompanjonsföretag. 
 
Av dessa företagare är det för både män och kvinnor över 40 procent som har 1-2 
familj/kompanjonsföretag. Bland männen är dessa lika många till antalet som de som inte 
finns i denna typ av företag. 13 av de manliga företagarna har 3-5 företag. Motsvarande antal 
för kvinnorna är tre stycken. De tre företagarna som har sex eller fler företag består 
uteslutande av män. 
 
För männen är det samma ålderskategorier som för kvinnorna som uppvisar flest antal 
företagare: 36-45 år, 46-55 år och 56-65 år. Fem manliga företagarna i ålderskategorin 26-35 
år finns i 1-2 familj/kompanjonsföretag. I ålderskategorin 36-45 år finns nio män i 1-2 
företag, två i 3-5 företag och en i 6-9 företag. I ålderskategorin 46-55 år finns 13 män i 1-2 
företag, fyra i 3-5 företag och en i 6-9 företag. I ålderskategorin 56-65 år finns 15 män i 1-2 
företag, sex i 3-5 företag och en i 10 eller fler familj/kompanjonsföretag.  I ålderskategorin 
66-75 år finns fem män i 1-2 företag och en i 3-5 företag. I den äldsta ålderskategorin 76-85 
år finns endast en manlig företagare i 1-2 familj/kompanjonsföretag (se bilaga 10). 
 
Tre kvinnliga företagare finns i 1-2 familj/kompanjonsföretag i ålderskategorin 26-35 år. Två 
kvinnliga företagare finns i ålderskategorin 36-45 år i 1-2 företag och en finns i 3-5 företag. I 
ålderskategorin 46-55 år finns fyra kvinnor i 1-2 företag och en i 3-5. I ålderskategorin 56-65 
år finns sex kvinnor i 1-2 företag och en i 3-5 företag.  I ålderskategorin 66-75 år finns inga 
kvinnor i familj/kompanjonsföretags styrelser i och i den äldsta ålderskategorin 76-85 år finns 
endast en kvinnlig företagare i 1-2 familj/kompanjonsföretag (se bilaga 10). 
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Multipelföretagarnas företag som saknar uppgifter om familj/kompanjonskap 
Tabell 17 beskriver hur många multipelföretagares företag det saknas uppgifter om i fråga om 
ledningens inbördes relationer i form av familje- kompanjon- eller både 
familj/kompanjonsband. Tabellen beskriver även antalet i förhållande till kön. 
 
Tabell 17 Antal företag som saknar uppgifter, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

104 5 1 2 112

92,9% 4,5% ,9% 1,8% 100,0%

37 1 0 0 38

97,4% 2,6% ,0% ,0% 100,0%

141 6 1 2 150

94,0% 4,0% ,7% 1,3% 100,0%

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg
10 eller

fler företag

Saknar uppgift (likviderade företag och dylikt)

Totalt

 
     Källa: Egen databas 
 
Multipelföretagarnas företag som saknar uppgifter omfattar sådana företag som t ex har 
likviderats eller av andra skäl saknar företagsdrivande styrelse, vilket har gjort att det har varit 
omöjligt att sätta in dessa företag i de övriga kategorierna. 
 
Andelen företag som saknar uppgifter är liten bland de multipla företagarna oavsett ålder och 
kön. Av 150 företagare är det nio stycken som finns i företag där uppgifter saknas. Sex av 
dessa företagare finns i 1-2 sådana företag, en finns i 3-5 företag, och en företagare finns i fler 
än 10 stycken. Av de nio företagarna som finns i företag utan uppgifter är det åtta som är män 
och en är kvinna. Av männen är tre i åldern 36-45 år och tre i åldern 56-65 år. Den enda 
kvinnan är i 36-45 års ålder. Dessa företagare finns då själva i dessa styrelser med uppdrag 
som likvidator eller liknande. 
 
8.2.3 Analys 
Efter en genomgång av studiens multipelföretagares samarbetsformer när det gäller 
styrelsearbete framgår det att de flesta företag, 66 procent, är familjestyrda. Dock är antalet 
avsevärt lägre än t ex vad NUTEK:s rapport pekar på, där över 90 procent av småföretagen är 
familjeföretag. Men då denna rapport utgår från enkätfrågor till företagarna själva kan 
begreppet familjeföretag ha en annan innebörd än vad vi avser i denna studie. Siffran skulle 
troligen modifieras något med vår strikta definition att endast de företag eller organisationer 
med enbart familjemedlemmar i styrelsen är att betrakta som familjeföretag. 
 
Det höga antalet familjeföretagande som är multipelt kan enligt Rosas synpunkter innebära att 
företagandet inom branschen är kreativt när det gäller att reagera och agera på nya 
möjligheter, men samtidigt är det resurssvagt. 
 
Företagare som saknar företag som, enligt denna studies definition, är att betrakta som 
familjeföretag, är 51 stycken (34 procent som är antingen kompanjons-, 
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kompanjons/familjeföretag eller saknar uppgifter), vilket kan jämföras med motsvarande 
siffra 72 företagare som saknar företag med enbart kompanjoner i styrelsen. En förhållandevis 
stor del av företagen drivs med en blandning av familje- och kompanjonstyrelse. 67 företagare 
saknar dock sådana företag i sin portfölj. Antalet företagare med företag som helt saknar 
uppgifter är nio stycken, vilket innebär att dessa företag är likviderade eller liknande. 
 
Inom samtliga grupper av företagarrelationer dominerar intervallen 1-2 företag. I gruppen 
familjedrivna företag är det sammanlagt 72 av multipelföretagarna, nära hälften, som finns i 
1-2 företag. Denna siffra kan jämföras med 50 företagare bland kompanjonsföretagen och 64 
företagare i familj/kompanjonsföretagen. En förklaring till att många av studiens företagare 
återfinns i två företag kan vara det faktum att det ena företaget fungerar som 
förvaltningsbolag åt det andra vilket medför att företagarna i de flesta fall finns med i båda 
företagens styrelser. En annan orsak kan vara att vissa företagare istället för att ha flera 
verksamheter inom ett och samma företag väljer att starta separata företag, vilka kan vara 
fristående eller tillhöra en koncern. En koncernbildning begränsas inte till storföretagen, utan 
är relativt vanlig inom mikro- och småföretag, vilket är något som inte brukar framhållas då 
koncernstrukturer diskuteras. Ett koncernarrangemang kan bidra till att koncernbidrag kan ges 
mellan företagen, vilket möjliggör att företag som går bättre vissa perioder kan bära de som 
under samma period inte har samma bärkraft ekonomiskt. Under andra perioder kan 
situationen vara den omvända. Att ha separata förvaltningsbolag kan även bidra till en 
förenklad process vid en eventuell försäljning av en eller flera verksamheter inom koncernen. 
Den övriga verksamheten behöver inte beröras eller bli en del i försäljningen. Syftet med 
koncernarrangemang för små företag kan även vara att underlätta generationsskiften och 
liknande överlåtelser av verksamhet. Detta är något som även berörts i kapitel 7. 
 
Familjeföretagare och familje/kompanjonsföretagare med många engagemang är män. När det 
gäller kompanjonsföretag återfinns endast två kvinnor med sex eller flera engagemang. Detta 
tyder på att män i större utsträckning är multipla än kvinnor med en viss representation av 
mångmultipelt företagande bland kvinnor med kompanjonsrelationer i sitt företagande. 
Samtidigt får vi åter påpeka att kvinnorna i branschen är mycket få, varför detta lika väl kan 
vara en slump. 
 
Åldersmässigt är männen bättre representerade i samtliga åldersgrupper än kvinnorna som 
familjeföretagare. Flest kvinnor och män som familjeföretagare finns i åldern 36-55 år. I detta 
åldersspann är även männen som mest multipla i sitt familjeföretagande medan de i stor 
utsträckning (71,4 procent) är engagerade i 1-2 familjeföretag i 26-35 års ålder. Detta tyder på 
att det krävs en viss tid och eventuellt erfarenhet för att driva många företag som 
familjeföretag, vilket kan bero på att familjen anser att en viss ålder eller erfarenhet ska ha 
uppnåtts innan flera styrelseposter ställs till förfogande i familjens företag. I de andra 
relationsformerna är individen inte lika utsatt för familjens kontroll och godtycke för att 
erhålla en styrelseposition utan har troligen i större utsträckning varit med från företagets 
grundande eller övertagande som en drivande kraft. Men det är även möjligt att familjeföretag 
har delegerat ett visst ansvar till externa individer för att erhålla nödvändig kompetens. 
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Mycket få kvinnor över 65 år återfinns i styrelseengagemang oavsett om företagen är familje-, 
kompanjons- eller både familje/kompanjonsdrivna. Däremot hör åldersspannet 36-65 år till 
både kvinnornas och männens mest aktiva ålder som multipla företagare oavsett 
styrelserelationer. 
 
Vi kan däremot inte finna några belägg för att Westhead & Wrights resultat, att en stor andel 
multipla företagsgrundare startar sina företag med ytterliggare en partner, skulle vara 
gångbara även inom plastbranschen i Sverige. Detta är troligen något som styrs av 
branschstruktur och lokala förutsättningar. 
 
 

8.3 FÖRETAGSSTORLEK OCH MULTIPELT FÖRETAGANDE 
 
8.3.1 Företagsstorlekens betydelse - Storföretagare eller mikroföretagare? 
Vi har även valt att studera hur stora alla de företag är som de multipla företagarna är 
engagerade i då vi menar att det kan peka på om de driver många parallella små företag som 
olika avdelningar på ett stort företag eller om företagarna agerar som professionella 
styrelseledamöter som endast sitter i olika företag, ofta stora, för sin specifika kompetens 
skull. Vi har funnit att detta område är så gott som outforskat utifrån individperspektivet. 
 
De multipla företagarnas företag som är medlemmar i branschförbundet SPIF (och som 
därmed utgör studiens val av population) består uteslutande av mikroföretag och dessa har vi 
redovisat för i kapitel 7. Vi har här dessutom undersökt de multipla företagarnas samtliga 
företagsengagemang när det gäller styrelseuppdrag och då undersökt dessa företags storlek. 
Företagens storlek har delats in i fem grupper som utgörs av företag utan anställda, 
mikroföretag, småföretag, mellanstora företag och stora företag. Antalet anställda har avgjort 
företagens grupptillhörighet i denna del av studien. 
 
Multipelföretagarnas företag utan anställda 
Tabell 18 beskriver hur många företagare som finns i företag utan anställda. De procentuella 
siffror som presenteras utgår från antalet företagare, samt indelas separat efter kön. 
 
Tabell 18 Antal företag utan anställda, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

14 67 21 5 5 112

12,5% 59,8% 18,8% 4,5% 4,5% 100,0%

5 30 2 1 0 38

13,2% 78,9% 5,3% 2,6% ,0% 100,0%

19 97 23 6 5 150

12,7% 64,7% 15,3% 4,0% 3,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller fler

ftg

Antal företag utan anställda

Totalt

 
Källa: Egen databas 



 86

 
Tabell 18 visar studiens samtliga multipelföretagare. Andelen företag utan anställda är bland 
de multipla företagarna, oavsett ålder och kön, relativt stor. Endast 19 företagare (12,7 
procent) saknar företag utan anställda. Vanligast förekommande antal företag utan anställda, 
samtliga företagare inräknat, är 1-2 företag, i vilken kategori nästan 65 procent återfinns. 15,3 
procent av företagarna finns i 3-5 företag utan anställda. Utöver dessa företagare är det 11 
företagare som finns i sex eller fler företag utan anställda, av vilka 10 är män och en är 
kvinna. 
 
Inom respektive kön visar studiens resultat att fler kvinnor än män finns i 1-2 företag utan 
anställda, då 78,9 procent av kvinnorna respektive 59,8 procent av männen är engagerade i 
företag utan anställda. Motsatsen gäller för 3-5 företag utan anställda, i vilken kategori 18,8 
procent av männen och 5,3 procent av kvinnorna finns i företag utan anställda. 
 
För männen är det i de två yngsta åldersgrupperna, 26-35 år och 36-45 år, som majoriteten 
finns när det gäller representation i 1-2 företag utan anställda. De företagare som finns i flera 
företag utan anställda återfinns framförallt i kategorierna 46-55 år respektive 56-65 år. 
 
Bland de kvinnliga företagarna med 1-2 företag finns det 10 stycken som är mellan 36-45 år 
och 10 stycken mellan 56-65 år. Dessa två åldersgrupper står för merparten av de kvinnliga 
företagarna i företag utan anställda. 
 
Multipelföretagarnas mikroföretag 
Tabell 19 beskriver hur många multipla företagare som finns i företag med 1-9 anställda. De 
procentuella siffror som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas separat 
efter kön. 
 
Tabell 19 Antal mikroföretag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

84 24 1 3 112

75,0% 21,4% ,9% 2,7% 100,0%

35 3 0 0 38

92,1% 7,9% ,0% ,0% 100,0%

119 27 1 3 150

79,3% 18,0% ,7% 2,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller fler

ftg

Antal mikroföretag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 19 visar hur många multipelföretagare som finns i 1-2, 3-5, 6-9, och 10 eller fler 
mikroföretag med 1-9 heltidsanställda. Alla företagare i undersökningen, oavsett ålder och 
kön, har ett eller fler mikroföretag i sin portfölj, vilket är självklart då populationen för 
studien omfattar mikroföretag inom plastbranschen. I tabell 19 ser vi att 119 företagare av 150 
eller nästan 80 procent finns i 1-2 mikroföretag vilket visar att antalet är det vanligast 
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förekommande bland multipelföretagarna. 18 procent av företagarna finns i 3-5 mikroföretag 
och ett fåtal, totalt fyra företagare, finns i sex eller fler företag. 
 
75 procent av männen och 92,1 procent av kvinnorna återfinns i 1-2 mikroföretag. Det är 
däremot en större andel män (24,1 procent) än kvinnorna (7,9 procent) som finns i 3-5 
mikroföretag. De fyra företagare som finns i sex eller fler företag är uteslutande män, varav 
tre stycken finns i styrelsen för 10 eller fler företag. 
 
Multipelföretagarnas småföretag 
Tabell 20 beskriver hur många multipla företagare som finns i företag med 10-49 anställda. 
De procentuella siffror som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas 
separat efter kön. 
 
Tabell 20 Antal småföretag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

80 24 6 1 1 112

71,4% 21,4% 5,4% ,9% ,9% 100,0%

31 6 0 1 0 38

81,6% 15,8% ,0% 2,6% ,0% 100,0%

111 30 6 2 1 150

74,0% 20,0% 4,0% 1,3% ,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller fler

ftg

Antal småföretag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 20 visar att drygt en fjärdedel, 39 stycken av de 150 multipla företagarna finns i 
styrelsen för småföretag. 74 procent saknar representation i småföretag. 20 procent (30 
stycken) av företagarna finns i 1-2 småföretag. Sex företagare finns i 3-5 småföretag, två 
företagare finns i 6-9 företag och en företagare är engagerad i 10 eller fler småföretag. 
 
En större andel av kvinnorna (81,6 procent) än av männen (71,4 procent) saknas i småföretag. 
Av männen finns 21,4 procent i 1-2 företag medan motsvarande andel för kvinnorna är 15,8 
procent. 5,4 procent av männen finns i 3-5 företag men inga kvinnor. En man och en kvinna 
finns i vardera 6-9 småföretag och en man i 10 eller fler småföretag. 
 
Multipelföretagarnas mediumföretag 
Tabell 21 beskriver hur många multipla företagare som finns i företag med 50-249 anställda. 
De procentuella siffror som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas 
separat efter kön. Tabellen omfattar endast 0 eller 1-2 företag då det saknas multipelföretagare 
i studien med fler mediumstora företag. 
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Tabell 21 Antal mediumföretag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

102 10 112

91,1% 8,9% 100,0%

37 1 38

97,4% 2,6% 100,0%

139 11 150

92,7% 7,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg

Antal mediumföretag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 21 visar att över 90 procent av multipelföretagarna (139 av 150) inte driver företag i 
storleksklassen mediumföretag. Endast 7,3 procent eller 11 företagare, 10 män och en kvinna, 
finns i styrelsen för mediumstora företag. Samtliga finns i 1-2 mediumföretag. 
 
Multipelföretagarnas storföretag 
Storföretag omfattas av företag med 250 eller fler anställda. Endast en manlig företagare av 
150 multipelföretagare finns som ordinarie ledamot i styrelsen för ett storföretag med 289 
anställda. Företaget ifråga var ett av Sveriges större tidningsförlag innan det fusionerades. 
Företaget är att betrakta som både ett familje- och kompanjonsföretag, är både dotter och 
moderbolag, registrerades år 1934 och är beläget i Skånes län. 
 
 
8.3.2 Analys 
Vid studiet av företagsstorlek bland multipelföretagarnas företag, blev det tydligt att 
mikroföretag är den vanligast förekommande företagsstorleken bland undersökta företag 
utifrån storleksmåttet antal anställda. Andelen småföretag var även relativt stor, men cirka tre 
fjärdedelar (74 procent) av företagarna saknade småföretag. Storföretagande förekommer 
nästan inte alls i branschen. Omfattningen av mikro- och småföretagande kan tyda på att 
företagandet drivs i många små företag istället för ett eller ett par stora företag. Men då 1-2 
företag är den i alla kategorier vanligast förekommande frekvensen av företag, bortsett från 
avsaknaden av anställda, tyder detta snarare på att holding- och förvaltningsbolag är vanligt 
förekommande. 
 
Tendensen är även här att männen i större utsträckning är engagerade i flera företagsstyrelser 
än kvinnorna. 
 
Vad som är värt att beakta är de företag som saknar anställda. Endast 19 företagare är inte 
engagerade i företag som saknar anställda. En mycket stor del av multipelföretagarna kunde 
knytas till företag som saknar anställda. 
 
Med måttet anställda för att bedöma företagsstorlek kommer vi således in på en intressant 
diskussionsfråga: ett företag utan anställda. Hur ska vi bedöma storleken på detta? Enligt 
storleksmåttet anställda borde ju företaget inte existera. En förklaring till att så många är eller 
har varit engagerade i företag som saknar anställda kan vara att företag som handelsbolag, 
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ekonomisk förening, kommanditbolag och övriga verksamheter som bostadsrättsföreningar 
saknar uppgift om antal anställda. Men då dessa inte är särskilt många bör även andra 
förklaringar finnas. I undersökningen ingår företag som, av olika skäl, inte är aktiva och 
således saknar anställda. Vidare kan vi tänka oss att företagen i viss mån arbetar med inhyrd 
extra personal vilka ej upptas som anställda. Detta är troligen inte en huvudorsak då detta inte 
är vanligt i någon större utsträckning i branschen156. Vidare är detta något som inte går att 
klargöra med denna studies datainsamlingsmetod. Vad vi kan se i studien finns det många 
holding- eller förvaltningsbolag utan anställda. 
 
 

8.4 VERKSAMHETSSTATUS 
 
8.4.1 När företagen aktiveras och nedläggningsbenägenhet 
Alsos & Kolvereid har i studien The Business Gestation Process of Novice, Serial, and 
Parallel Business Founders undersökt hur olika företagare agerar när de startar nya företag. I 
studien jämförs novice-, serial- och parallel founders. 9533 stycken slumpmässigt utvalda 
vuxna norrmän tillfrågades om de ensamma eller tillsammans med någon försökt starta en 
verksamhet. Av de intervjuade hade 160 personer försökt starta en ny oberoende verksamhet 
från början under år 1996. Uppköp och liknande inkluderades inte.157 
 
Alsos & Kolvereid kunde se att de tre företagargrupperna utvecklade sina nystartade företag 
på snarlika sätt. De tre första månaderna organiserade alla tre en ledningsgrupp, sparade 
pengar och förberedde en marknadsplan. Det som utmärkte seriella företagsgrundare var att 
de verkade arbeta heltid med sina verksamheter. De flesta förstagångsföretagare väntade fyra 
till sex månader innan de arbetade heltid med sina nystartade företag. Detta förfarande var 
ännu mer tydligt hos parallell-multipla företagsgrundare, vilka inte ägnade full tid åt sitt nya 
företag förrän två år efter grundandet. Seriella företagsgrundare utförde ett flertal aktiviteter 
under det första halvåret vilket parallell-multipla företagsgrundare inte gjorde i någon större 
utsträckning, trots att de vanligen erhöll de första kundinbetalningarna mycket tidigare än 
förstagångsföretagarna. Alsos & Kolvereid har kommit till slutsatsen att parallell-multipla 
företagsgrundare förskjuter initiala utvecklingsaktiviteter till det andra verksamhetsåret. 
Förklaringen kan ligga i att de inte har tillräckligt med tid över för att utveckla de nystartade 
företagen eftersom deras övriga, sedan tidigare grundade, företag tar mycket tid i anspråk. En 
annan anledning till att utvecklingen av de nystartade företagen dröjer är att parallell-multipla 
företagsgrundares företag kan omfatta mera komplexa företagsidéer som därmed kan kräva en 
längre och mer omfattande företagsetablerings fas. Eftersom dessa företagare arbetar i flera 
företag samtidigt är det troligt att de kan ta ut lön vilket gör att de med större sannolikhet inte 
behöver driva det nya företaget framåt speciellt snabbt för att kunna dra nytta av den 
avkastning företaget kan ge. Parallell-multipla företagsgrundare uppfattades som företagare 
som inte påskyndar sitt företagande utan arbetar efter steg för steg metoden där de väntar till 

                                                 
156 Här utgår vi från vår branschkännedom. 
157 Alsos & Kolvereid (1998) s 105 
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den sista delen av en företagsetablering är genomförd innan de genomför kostsamma 
investeringar i form av inköp av utrustning och anställning av medarbetare. Parallell-multipla 
företagsgrundare har fördelar gentemot övriga företagsgrundare eftersom de har möjligheten 
att vänta och se i vilken riktning deras nystartade verksamheter lutar mot.  Slutsatsen som 
drogs var att parallell-multipla företagsgrundare har bättre utvecklade företagsidéer, troligen 
eftersom de har tillgång till ett större antal shadow options och kan bättre än förstagångs- och 
seriella företagsgrundare vända dessa shadow options till verkliga alternativ och 
möjligheter.158 
 
Scott & Rosas pekar i sin studie The prevalence of multiple owners and directors in the SME 
sector: implications for our understandig of start-up and growth om multipelt företagande i 
Scottland på att antalet misslyckanden bland sammanlänkade nya företag var lågt, vilket de 
menar kan bero på att företagarnas strategi att hellre bygga företagskluster än låta enskilda 
företag växa är effektivt och framgångsrikt.159  
 
 
8.4.2 Multipla plastföretagare: Seriella eller portföljentreprenörer? 
I detta avsnitt beskrivs de multipla företagarnas samtliga företags verksamhetsstatus. Vi 
observerade att det bland företagen fanns flera former av aktivitetsstatus. Vi har här undersökt 
hur många av respektive aktiva företag, företag som har gått i konkurs, har fusionerat, är 
nedlagda, har likviderats, är avförda, vilar och slutligen hur många företag som utsatts för 
företagsrekonstruktion som företagarna sitter i styrelsen för. 
 
Multipelföretagarnas aktiva företag 
Tabell 22 beskriver hur många företagare som finns i aktiva företag. De procentuella siffror 
som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas separat efter kön. 
 
Tabell 22 Antal aktiva företag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

3 56 29 12 8 3 1 112

2,7% 50,0% 25,9% 10,7% 7,1% 2,7% ,9% 100,0%

2 29 4 2 0 1 0 38

5,3% 76,3% 10,5% 5,3% ,0% 2,6% ,0% 100,0%

5 85 33 14 8 4 1 150

3,3% 56,7% 22,0% 9,3% 5,3% 2,7% ,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg 5-6 ftg 7-9 ftg 10-19 ftg
20 eller
fler ftg

Antal aktiva företag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 22 visar att en klar majoritet av de multipla företagarna finns i aktiva företag, nästan 97 
procent. Tabell 22 visar vidare att 85 företagare (56,7 procent) av totalt 150 finns i 1-2 aktiva 
företag. Nästan en fjärdedel finns i 3-4 aktiva företag och drygt en tiondel i 5-6 aktiva företag. 

                                                 
158 Ibid s 110ff 
159 Scott & Rosa (1999) s 21 
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Utöver dessa företagare är det åtta företagare som är delaktig i styrelserna för 7-9 företag, fem 
i 10 eller fler varav en man som sitter i styrelsen för fler än 20 aktiva företag. 
 
Vid en närmare granskning av de företagare som sitter i styrelsen för många aktiva företag 
kunde vi observera följande: 
 
En man som sitter i styrelsen för 11 aktiva företag är upptagen i styrelsen för 12 företag varav 
ett har gått i konkurs. I tre fall är han både ordinarie ledamot och VD, i ett fall ledamot i ett 
handelsbolag, i ett fall suppleant och i övriga företag ordinarie ledamot. Företagen är i 
huvudsak belägna i Kronobergs län. 
 
En man som sitter i styrelsen för 14 aktiva företag är upptagen i styrelsen för 20 företag, varav 
fyra är vilande, ett har gått i konkurs och ett är inblandat i en fusion. I åtta fall är han 
involverad i företagen både som ordinarie ledamot och VD (sex av dessa företag är aktiva), i 
två fall som enbart ledamot i handelsbolag och i övriga företag är han ordinarie ledamot. 
Samtliga företag finns i Mälardalsregionen. 
 
En man som sitter i styrelsen för 15 aktiva företag är upptagen i styrelsen för 59 företag, men 
han är advokat och många av dessa företag är likviderade eller har gått i konkurs. 
 
En man som sitter i styrelsen för 19 aktiva företag och ett vilande är delägare i en stor 
familjekoncern som i huvudsak verkar inom försäljning av olika former av kontorsmaterial. 
Företagen integrerar i huvudsak horisontalt med varandra, men i några fall är de fristående 
verksamheter eller vertikal integration med tillverkning av kontorsmaterial som övriga bolag 
säljer. I ett fall är han suppleant, i ett fall är han ledamot av ett handelsbolag och i övriga fall 
ordinarie ledamot. Alla utom ett företag är belägna i Stockholms län. 
 
Den enda kvinnan i gruppen styrelseuppdrag för 10-19 aktiva företag sitter i styrelsen för 15 
aktiva företag inom samma koncern som mannen i de 19 aktiva företagen. I två fall är hon 
suppleant, i övriga ordinarie ledamot. Samtliga företag finns i Stockholms län. 
 
Mannen som finns i mer än 20 aktiva företag sitter i själva verket i styrelsen för 29 aktiva 
företag. Han är sammantaget upptagen i styrelsen för 69 företag men även han är advokat och 
många av dessa företag år likviderade eller satta i konkurs. I samtliga fall är han ordinarie 
ledamot i de aktiva företagen, utom i två fall där han är suppleant. De flesta bolagen är 
lokaliserade till Kopparbergs län. Troligen sitter han i de flesta styrelserna på grund av sin 
profession som advokat. 
 
För både män och kvinnor är det vanligast att vara representerad i 1-2 aktiva företags 
styrelser: 76,3 procent av kvinnorna och 50 procent av männen. Av männen finns 25,9 
procent i styrelsen för 3-4 aktiva företag. Motsvarande för kvinnorna är 10,5 procent. 10,7 
procent av männen och 5,3 procent av kvinnorna finns i 7-9 aktiva företag. Av de fem 
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företagare som finns i fler än 10 aktiva företags styrelser är fyra män och en kvinna. En av 
dessa män är, som tidigare nämnts, engagerad i fler än 20 aktiva företags styrelser. 
 
Multipelföretagarnas konkursföretag 
Tabell 23 beskriver de multipla plastföretagarnas antal konkursföretag. De procentuella 
siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas även separat efter 
kön. Konkurs används om aktiebolag är på obestånd. Konkurs beslutas av tingsrätten som 
också utser konkursförvaltare. Denne tar över styrelsens möjligheter att bestämma över 
aktiebolagets egendom. Ansökan om konkurs kan göras både av aktiebolagets styrelse och av 
den som har något att fordra av aktiebolaget (borgenär). Även om konkursen skulle avslutas 
med överskott ska aktiebolaget upplösas.160 
 
Tabell 23 Antal konkursföretag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

87 22 1 1 1 112

77,7% 19,6% ,9% ,9% ,9% 100,0%

35 3 0 0 0 38

92,1% 7,9% ,0% ,0% ,0% 100,0%

122 25 1 1 1 150

81,3% 16,7% ,7% ,7% ,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg 5-6 ftg 10-19 ftg

Antal konkursföretag

Totalt

 
     Källa: Egen databas 
 
Antalet företag i undersökningen som har gått i konkurs är relativt få. Över 80 procent av 
företagarna har inte varit engagerade i företag som satts i konkurs. 16,7 procent (25 stycken) 
av företagarna har funnits i 1-2 företag som försatts i konkurs och endast tre företagare har tre 
eller fler konkurser bakom sig. Dessa tre företagare är samtliga män. 
 
Mycket få kvinnor har konkursföretag i sin företagsportfölj. Mindre än en tiondel (7,9 
procent) av kvinnorna har varit aktiva i sådana företag. Bland männen är motsvarande siffra 
22,3 procent av de manliga multipelföretagarna. Fler konkurser än två är mycket ovanligt för 
männen och förekommer inte alls hos kvinnorna. 
 
Av de 22 manliga företagarna med 1-2 konkursföretag bakom sig är åtta stycken 36-45 år, sju 
stycken 46-55 år och fem stycken 56-65 år gamla. Den manliga företagaren med 3-4 företag 
är 56-65 år och företagaren med 5-6 företag är 66-75 år. Den företagare som har 10-19 
konkursföretag i sin portfölj är 56-65 år gammal. De tre kvinnor som varit inblandade i 
konkursföretag är i ett fall 36-45 år och i de två övriga 56-65 år gamla. Sammantaget har de 
äldre företagarna flest konkursföretag bakom sig (se bilaga 11). 
 
Multipelföretagarnas fusionerade företag 
Tabell 24 beskriver hur många av de multipla företagarna som har varit engagerade i företag 
som varit involverade i fusion. De företagare som har varit eller är delaktiga i företag som har 
                                                 
160 http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/829a.pdf 
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fusionerats omfattar både företag där en fusion är genomförd och de företag där en fusion för 
närvarande pågår. Fusion innebär att två fristående företag oavsett koncerntillhörighet går 
samman och bildar ett företag. Tabellens procentuella siffror utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 24 Antal fusionerade företag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

84 18 8 2 112

75,0% 16,1% 7,1% 1,8% 100,0%

32 5 1 0 38

84,2% 13,2% 2,6% ,0% 100,0%

116 23 9 2 150

77,3% 15,3% 6,0% 1,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg 10-19 ftg

Antal fusionerade företag

Totalt

 
 Källa: Egen databas 

 
När de multipla plastföretagarnas antal fusionerade företag undersöktes framkom det att över 
20 procent av multipelföretagarna (34 stycken) har varit engagerade i styrelsen för företag 
som varit eller är inblandade i en fusion. Av dessa 34 företagare är det 23 stycken (15,3 
procent) som finns i styrelsen för 1-2 fusionerade företag. Ytterligare nio finns i 3-4 företag, 
och två företagare finns i 10-19 fusionerade företag. 
 
Sett till kön är det ungefär lika vanligt bland män som kvinnor att ha 1-2 fusionerade företag i 
sin företagsportfölj, 16,1 procent av männen och 13,2 procent av kvinnorna. I kategorin 3-4 
företag är skillnaderna större. Där finns 7,1 procent (åtta företagare) av männen respektive 2,6 
procent av kvinnorna (en företagare) i fusionerade företag. De två företagare som finns i 
intervallet 10-19 fusionerade företag är båda män. 
 
De manliga multipelföretagarna med 1-2 fusionerade företag är utspridda över 
ålderskategorierna. Fyra företagare återfinns i kategorierna 36-45 år och 46-55 år, samt sex i 
56-65 års ålderskategori. De manliga företagarna med 3-4 fusionerade företag återfinns i 
samma åldersgrupper men där är fördelningen över kategorierna två, tre respektive två 
företagare. De två manliga multipelföretagare som har 10-19 fusionerade företag är båda i 36-
45 års ålder. Tre av de kvinnliga multipelföretagarna är 56-65 år gamla och en företagare 
vardera är 36-45 år respektive 46-55 år (se bilaga 12). 
 
Multipelföretagarnas nedlagda verksamheter. 
Med nedlagd verksamhet menas företag som haft aktiv verksamhet men sedan av något skäl 
frivilligt anmält den nedlagd. Företaget finns dock kvar. Skälen till nedläggning kan vara t ex 
brister i successionsordningen eller att företagaren av olika skäl tappat intresset för att driva 
företaget vidare, t ex på grund av annat företag eller arbete. Tabell 25 beskriver närmare hur 
många nedlagda verksamheter multipelföretagarna finns i styrelsen för. 
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Tabell 25 Antal nedlagda verksamheter, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

89 21 2 112

79,5% 18,8% 1,8% 100,0%

34 4 0 38

89,5% 10,5% ,0% 100,0%

123 25 2 150

82,0% 16,7% 1,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 5-6 ftg

Antal nedlagda verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Av tabell 25 framgår det hur många av multipelföretagarna som finns i företag vars 
verksamhet är nedlagd fram till februari år 2005. De procentuella siffrorna som presenteras 
utgår från totala antalet företagare, samt indelas även separat efterr kön. 
 
Lite mindre än 20 procent av multipelföretagarna återfinns i företag där verksamheten har 
lagts ned. Av dessa finns 16,7 procent av de undersökta företagarna i 1-2 företag med nedlagd 
verksamhet och två multipelföretagare i 5-6 företag med nedlagda verksamhet. 
 
Männen har fler nedlagda verksamheter än kvinnorna. Detta är framförallt fallet med de 
företagare som har 1-2 nedlagda verksamheter i sin portfölj. Bland dessa återfinns 18,8 
procent av männen och 10,5 procent av kvinnorna. Kvinnorna har inte fler än två nedlagda 
verksamheter medan två män har 5-6 nedlagda verksamheter. 
 
När företagarna i tabell 25 granskades utifrån ålder visade det sig att män i åldern 46-55 år 
stod för nära hälften av de företagare (10 stycken) som fanns i 1-2 företag med nedlagd 
verksamhet. Tre företagare är i 36-45 års ålder och fem är i 56-65 års ålder. I övriga tre 
åldersgrupper finns en företagare i varje. De två manliga multipelföretagare som har 5-6 
nedlagda företag i sin portfölj är båda 36-45 år gamla. Fyra multipla kvinnor är 36-45 år och 
resterande tre är 56-65 år. Sammantaget visar resultaten att bland de företagare som har 
nedlagda verksamheter i sin företagsportfölj återfinns både män och kvinnor, främst i 
ålderskategorierna 36-45 år respektive 56-65 år (se bilaga 13). 
 
Multipelföretagarnas likviderade företag. 
Antalet likviderade företag i undersökningen är litet, vilket beskrivs i tabell 26. Att företagen 
har likviderats innebär att företaget upplöses genom att tillgångarna realiseras i den mån det 
behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas. När bolaget gått i likvidation 
företräds bolaget av styrelsen och VD till dess att en eller flera likvidatorer har utsetts. 
Därefter företräds bolaget av likvidatorn som ersätter styrelsen och VD. Likvidatorn ska 
genomföra likvidationen, d v s avveckla bolaget. Det är i de flesta fall Bolagsverket som 
beslutar vem som blir likvidator i ett aktiebolag.161 Dessa likvidatorer är vanligen jurister, 
men de återfinns även i bolag i andra styrelsebefattningar, bl a i egna små familjeföretag. 
                                                 
161 http://www.bolagsverket.se/dokument/pdf/infomtrl/829i.pdf 
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Tabell 26 Antal likviderade företag, fördelat efter kön. Sverige år 2005. 

105 4 1 2 112

93,8% 3,6% ,9% 1,8% 100,0%

38 0 0 0 38

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

143 4 1 2 150

95,3% 2,7% ,7% 1,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg
20 eller
fler ftg

Antal likviderade företag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 26 visar hur många multipelföretagare som har varit engagerade i likviderade företag. 
De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas 
även separat efter kön. 
 
Knappt 5 procent (sju företagare) av de multipla företagarna i plastbranschen har eller agerar 
som likvidatorer. Två av sju företagare har 20 likvidatorsuppdrag. Dessa två är advokater. De 
är inte bara likvidatorer utan agerar även som multipla företagare med vanliga 
styrelseuppdrag i aktiva företag. Endast män förekommer som likvidatorer i denna studie. 
 
Multipelföretagarnas avförda företag. 
Multipelföretagarnas engagemang i avförda företag beskrivs i tabell 27. De procentuella 
siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas även separat efter 
kön. Med avfört företag menas i Bolagsverkets register sådant företag som inte inkommit med 
någon anmälan rörande bolagets existens de senaste 10 åren. Huruvida bolaget upphört med 
sin verksamhet ska då undersökas. Erhålles ej upplysning att bolaget fortfarande består ska 
det avföras ur registret och har därmed upphört. Bolag kan även avföras på egen begäran om 
aktiekapitalet ej höjts till 100 000 kronor. Av samma skäl kan även Bolagsverket avföra 
bolaget.162 
 
Tabell 27 Antal avförda företag, fördelat efter kön. Sverige år 2005. 

105 5 2 112

93,8% 4,5% 1,8% 100,0%

37 1 0 38

97,4% 2,6% ,0% 100,0%

142 6 2 150

94,7% 4,0% 1,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 5-6 ftg

Antal avförda företag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 

                                                 
162 ABL 13:18 
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Antal företagare med företag som är registrerade som avförda i Bolagsverkets register är åtta 
till antalet. De flesta återfinns i kategorin 1-2 avförda företag och endast en av dessa är 
kvinna. Nästan 95 procent av multipelföretagarna återfinns inte i några avförda företag. 
 
De två manliga företagare som haft flest (5-6) avförda företag är mellan 35-45 år gamla. Av 
de företagare som haft 1-2 antal avförda företag är den enda kvinnan mellan 76-85 år gammal. 
Männen med 1-2 avförda företag är i alla utom ett fall 36-45 år gamla (se bilaga 14). 
 
Multipelföretagarnas vilande verksamheter 
I tabell 28 framgår det hur många av multipelföretagarna som finns i företag med vilande 
verksamheter. Ett företag med vilande verksamhet innebär att företaget aldrig påbörjat någon 
verksamhet sedan det registrerats. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala 
antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 28 Antal vilande verksamheter, fördelat efter kön. Sverige år 2005. 

89 21 2 112

79,5% 18,8% 1,8% 100,0%

33 5 0 38

86,8% 13,2% ,0% 100,0%

122 26 2 150

81,3% 17,3% 1,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg

Antal vilande verksamheter

Totalt

 
 Källa: Egen databas 

 
Tabell 28 visar att knappt 19 procent (28 företagare) av de multipla företagarna i studien har 
ett eller flera företag vars verksamhet är vilande. Av dessa finns 26 multipelföretagare i 
styrelsen för 1-2 vilande företag och två i 3-4 vilande företag. De två sistnämnda är båda män. 
Av männen finns 18,8 procent i 1-2 vilande företag medan motsvarande siffra för kvinnorna 
är 13,2 procent. 
 
Det är åldersspannet 36-65 år som dominerar bland de manliga multipelföretagarna. För de 
fem kvinnliga multipelföretagarna är spridningen lite större med en företagare i vardera 
gruppen 36-45 år, 56-65 år och 66-75 år samt två i gruppen 46-55 år gamla (se bilaga 15). 
 
Multipelföretagarnas rekonstruerade företag. 
Rekonstruerade företag är inte vanligt i de multipla plastföretagarnas företagsportföljer. 
Endast en företagare är involverad i ett företag som genomgått en företagsrekonstruktion. 
Denna företagare är man och mellan 56-65 år gammal. 
 
 
8.4.3 Analys 
En majoritet, 97 procent, av de multipla företagarna finns i aktiva företag. De övriga 3,3 
procenten finns inte i något aktivt företag och har således även företag som återfinns i SPIF:s 
medlemsregister, vilket kan ses som märkligt då vi kan anta att det inte borde finnas något 
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intresse av att vara medlem i en branschorganisation om företaget inte har någon aktiv 
affärsverksamhet. Vanligast är att ha 1-2 aktiva företag, vilket 56,7 procent av de multipla 
företagarna har. Att det inte är ovanligt med parallellt företagande blir tydligt då en fjärdedel 
av de multipla företagarna driver 3-4 aktiva företag samtidigt och att drygt en tiondel driver 5-
6 aktiva företag. Att det dessutom finns åtta företagare som är engagerade i 7-9 företag och 
fem i 10 eller flera företag. Av de senare är en man vilken sitter i styrelsen för fler än 20 
aktiva företag. Detta förstärker bilden ytterligare av att parallellt företagande finns bland 
multipla plastföretagare i Sverige. Då bör det beaktas att några av dessa mångmultipla 
företagare troligen sitter i styrelser på grund av sin profession som advokater. 
 
Om Alsos & Kolvereids tankar att parallella företagsgrundare dröjer med att aktivera sina 
företag stämmer, borde dessa ha ett antal vilande verksamheter i sin portfölj. 19 procent av 
studiens företagare har vilande företag, vanligen 1-2, vilket kan ses som förhållandevis många 
företagare. Vad vi kunnat se har många parallella företagare både vilande och nedlagda (20 
procent med i huvudsak 1-2 företag) verksamheter bland sina företag, vilket kan tyda på en 
viss genomströmning av nya affärsverksamheter och en benägenhet att lägga ned mindre 
framgångsrika företag till förmån för nya projekt. Mer märkligt kan tyckas att en del har 
företag som registrerats redan på 1960-talet men fortfarande låter dessa vila. Skäl för vilande 
företag kan vara just den försiktighet och brist på tid som Alsos & Kolvereid pekar på kan 
finnas hos de parallella företagarna. Andra orsaker kan vara att registrera närbesläktade namn 
till befintliga verksamheter eller för framtiden användbara företagsnamn. Om de vilande 
företagen ska räknas in i företagarnas portfölj och därmed göra dem till multipla företagare 
går att ifrågasätta, men då det i denna studie inte är möjligt att veta intentionerna med dessa 
vilande företag innebär det svårigheter att exkludera dem. Det är ju inte omöjligt att se dessa 
som en del av det multipla företagandet i den bemärkelsen att de innebär vilande möjligheter 
som snabbt kan aktiveras vid behov. 
 
Möjligen kan kombinationen av nedlagda, aktiva och vilande företag ses som en intern 
process av schumpeteriansk skapande förstörelse i mikroperspektiv163, där företagarna låter 
nya kreativa verksamheter successivt slå ut gamla mindre lönsamma verksamheter i 
företagsportföljen. Låt vara att det beror på att ledningen för företaget flyttar sitt intresse från 
en verksamhet till en annan, men effekten blir fortfarande att resurserna läggs på nya 
verksamheter. 
 
Vidare är 20 procent av de multipla plastföretagarna engagerade i företag som har varit eller 
är inblandade i en fusion. Av dessa har 15,3 procent 1-2 fusionerande företag i sin portfölj, 
vilket är lika vanligt bland män som kvinnor. 11 företagare har över två fusionerande företag i 
företagsportföljen, vilket tyder på att det finns vissa multipla företagare som istället för att 
sprida företagandet på flera företag sammanför flera företag till ett. De går den motsatta 
vägen: från att ha varit multipla blir de mindre multipla. Men det finns inget som säger att de 
inte grundar flera nya verksamheter parallellt. Som delaktiga i fusionerande företag närmar 

                                                 
163 Schumpeter (1994) s 65-71 
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sig kvinnorna männen procentuellt. Annars dominerar männen när det gäller övrig 
verksamhetsstatus. 
 
Av de multipla företagarna har 5,3 procent 1-2 företag som av olika skäl är avförda i 
Bolagsverkets register. Vanligen beror detta på att aktiekapitalet ej höjt till 100 000 kronor 
från tidigare obligatoriska 50 000 kronor. 
 
Övriga former av avslutning för företag är likvidation och konkurs. Knappt 5 procent av de 
multipla företagarna i plastbranschen är engagerade i likviderade företag, vilket innebär att de 
agerar som likvidatorer. I viss mån förklaras deras roll som multipla företagare av detta då de 
vanligen har många likvidatorsuppdrag. Men de är även multipla företagare med vanliga 
styrelseuppdrag i aktiva företag. 
 
Konkurs som avslutning på ett företags liv är betydligt vanligare bland de multipla 
plastföretagarnas företag, då knappt 20 procent av företagarna varit med om detta. De flesta 
endast i några få konkurser då endast tre företagare har tre eller fler konkurser bakom sig. 
Konkurser ser inte ut att vara ett lika vanligt sätt för kvinnor att avsluta sina företag på som 
för män. 
 
Endast en företagare har varit med om en företagsrekonstruktion, varför detta inte ser ut att 
vara ett alternativ till konkurs för de multipla företagarna. 
 
 

8.5 SAMMANFATTNING 
För att beskriva det multipla företagandet har vi studerat vissa aspekter av detta företagande 
och de multipla företagarna i plastbranschen. Vi har undersökt de multipla plastföretagarnas 
ålder, kön och antal företagsengagemang. Därefter har vi undersökt i vilka styrelserelationer 
de multipla företagarna verkar, hur stora företag de är engagerade i och vilken 
verksamhetsstatus dessa företag har. 
 
Vi fann att majoriteten, tre fjärdedelar, av de 150 multipla företagare som studerats var män 
och dessa var i större utsträckning involverade i flera styrelser än kvinnor, vilket ligger i linje 
med vad andra författare observerat. Att männen dominerar kan delvis förklaras av att den 
studerade branschen är starkt mansdominerad, men också att kvinnorna i större utsträckning 
koncentrerar sitt företagande till några få företag eller agerar suppleanter i sina mäns företag. 
Multipelt företagande är vanligast i ålder 36-65 år för både män och kvinnor, vilket inte kan 
ses som anmärkningsvärt då det troligen krävs en viss ålder och erfarenhet som företagare för 
att driva flera företag parallellt eller seriellt samtidigt som parallellt företagande kan bli 
ansträngande för äldre företagare. Trots detta är 14,3 procent av de manliga och 7,9 procent 
av de kvinnliga multipla företagarna över 65 år. Det kan troligen peka på att det finns 
åldersmässiga fördelar av att vara äldre som t ex större företagserfarenhet och längre tid som 
verksam företagare med det kontaktnät som följer med detta. Det innebär troligen också att 
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det funnits större möjligheter att hinna skaffa flera företag. De yngre företagarna är mindre 
multipla än de äldre särskilt när det gäller familjeföretagande, vilket troligen kan förklaras av 
att det är familjen som delegerar uppdrag och att äldre generationer inte alltid släpper 
kontrollen över flera av familjegruppens företag. 
 
Skillnaderna i ålder mellan män och kvinnor kan inte ses som avgörande stora, vilket troligen 
delvis kan förklaras av att många företag är familjeföretag eller en blandning av familje- och 
kompanjonsföretag och i dessa sitter ofta både man och hustru i styrelsen. 66 procent av de 
multipla företagarna har familjeföretag i sin företagsportfölj. 
 
Familjeföretagande anses av några forskare vara positivt i den bemärkelsen att det gör det 
möjligt att reagera och agera på nya möjligheter samtidigt som det för med sig att företaget 
blir resurssvagt. Vad vi kunnat observera i denna studie är att familjeföretagen i stor 
utsträckning har små styrelser, ofta bara man och fru. Det styrker snarare det senare 
påståendet än de två första, då bristen på kunskap och ny input av impulser troligen är mindre 
med färre och närstående styrelsemedlemmar. Detta styrks ytterliggare av att företagare med 
familjeföretag vanligen bara sitter i styrelsen för 1-2 familjeföretag varför denna typ av 
företagande är begränsande för multipelt företagsagerande. Samtidigt kan troligen beslut tas 
snabbt och informellt varför företagen kan bli snabbrörliga. 
 
Nära 34 procent av företagarna är engagerade i företag som är att betrakta som kompanjons- 
eller både kompanjons- och familjeföretag. (Nio företagare har företag som saknar uppgift om 
relationer). Dessa företagare har oftare än de med familjeföretag flera företag. Framförallt 
gäller detta för företagare med kompanjonsföretag. Både företagare med familjeföretag och 
familje/kompanjonsföretag med många engagemang är i de flesta fall män, vilket i ännu större 
utsträckning är fallet när det gäller kompanjonsföretag. Bortsett från att detta visar på att män 
i större utsträckning än kvinnor är mångmultipla visar även detta på att kvinnornas 
företagande i branschen ofta är relaterat till maken. 
 
Vid studiet av företagsstorlek bland multipelföretagarnas företag, blev det tydligt att 
mikroföretag är den vanligast förekommande företagsstorleken i multipelföretagarnas 
portföljer med 74 procent. Små- och mediumföretag innehades av cirka en fjärdedel vardera 
av multipelföretagarna medan storföretagandet var nästan obefintligt. Även här syns en 
tendens att männen är mer multipla i sitt företagande även om 1-2 företag är vanligast oavsett 
om det gäller mikro-, små- eller mediumföretag. Det stora antalet små företag stärker 
multipelföretagarnas profil av att driva många små företag i stället för ett stort. Men den stora 
mängden företagare med företag utan anställda tyder på att det finns många holding- eller 
förvaltningsbolag i företagarnas företagsportföljer. Men förklaringarna kan också vara 
vilande, nedlagda företag etc. 
 
De flesta multipla företagare, 97 procent finns i styrelsen för aktiva verksamheter, vanligen i 
1-2 aktiva verksamheter. Cirka en tredjedel av de multipla företagarna driver tre eller fler 
aktiva företag varav åtta driver 7-9 och fem 10 eller fler aktiva företag. Detta visar på att 
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parallellt företagande är vanligt, vilket inte enbart kan förklaras med holdingbolag. Vidare är 
även företagande med både vilande, aktiva och nedlagda verksamheter vanligt, vilket kan ses 
som intressant då det kan tyda på att vissa multipla företagare ser till att fylla på 
företagsportföljen med nya företag vartefter några blir gamla eller att de tappar intresset för de 
mindre lönsamma eller äldre företagen till förmån för eller beroende på nya intressanta 
områden. 
 
Även fusioner är relativt vanligt bland multipelföretagarnas företag, vilket innebär att de 
istället för att utveckla det multipla mönstret centraliserar sitt företagande till färre företag. 
 
Olika former av avslutade verksamheter i form av avförda företag i Bolagsregistret, 
likviderade företag och företag som drivits till konkurs förekommer. De likviderade företagen 
finns upptagna på grund av att företagaren agerar likvidator (och därför vanligen har ganska 
många sådana företag i sin företagsportfölj). Konkurs ser ut att vara det vanligaste avslutet för 
de multipla företagarnas företag om man inte räknar nedlagd verksamhet som ett definitivt 
avslut. 
 
Studiens underlag är dock inte tillräckligt stort för att det ska gå att fastställa om dessa 
tendenser är slumpmässiga eller ej. Vi bör vidare påpeka att kvinnorna i branschen är så pass 
få att det bidrar till att göra resultaten osäkra. 
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9. INTEGRATIONSMÖNSTER HOS MULTIPLA 
FÖRETAGARE 
 
I detta kapitel kommer vi att försöka ge en bild av vilka roller de multipla företagarna har i 
företagen och vilka verksamheter de bedriver. Vi kommer att redovisa tidigare forskning, 
studiens empiri samt analys i två avdelningar som vart och ett behandlar ett område av 
studien. Detta kapitels empiri kommer att beskriva företagarnas styrelseuppdrag och de 
integrationsmönster vad gäller verksamheter som de multipla plastindustriföretagarnas 
engagemang bildar. 
 
 

9.1. MÅNGA OLIKA LEDNINGSUPPDRAG OCH ERFARENHET 
 
9.1.1 Arbetserfarenhetens betydelse för multipelt företagande 
Alsos & Kolvereid såg i sin studie The Business Gestation Process of Novice, Serial, and 
Parallel Business Founders (1998) att det fanns skillnader mellan de tre grupperna novice-, 
serial- och parallel founders i Norge när det gällde ålder och företagande. 
Förstagångsföretagare var betydligt yngre än de erfarna företagsgrundarna inom grupperna 
seriella- och parallellgrundare.164 Det var t ex troligare att erfarna seriella- och 
parallellgrundare i större utsträckning än förstagångsföretagare hade lagt ner all tid på sin nya 
verksamhet och att de anställde personer i ett tidigt skede. Parallellgrundare hade med större 
sannolikhet än förstagångs- och seriella grundare organiserat ett uppstartande team, tagit emot 
statliga bidrag, ansökt om tillstånd och patent och påbörjat försäljningskampanjer.165 
 
Cooper (1981) menar att den enskilt viktigaste influensen för en individ som möjliggör 
skapandet av ett entrepreneurial venture och ledandet av det till framgång är grundarens 
tidigare individuella arbetserfarenheter. Utifrån tidigare arbetserfarenhet har många 
vanemässiga entreprenörer utvecklat färdigheter och kompetenser, nätverk av kontakter samt 
ett företagarrykte. Att utveckla en portfölj av olika företag, som är fallet med 
portföljentreprenörer, kräver vidare ledarskapsfärdigheter än vad som kan förväntas av 
förstagångs- och seriella entreprenörer. 166 Donckels, Dupont & Michel (1987) menar att 
multipla företagsgrundare i större utsträckning har haft en professionell styrelse- eller en 
chefsposition strax före uppstartandet av nya företag.167 Cooper (1981) menar vidare att 
eftersom vanemässiga företagsgrundare troligen kommer från olika positioner med stort 
inflytande går det att anta att de troligen har utarbetat kontakter och nätverk med potentiella 
partners, men även källor av resurser.168 
 

                                                 
164 Alsos & Kolvereid (1998) s 105f 
165 Ibid s 108 
166 Westhead & Wright (1998) s 67 
167 Donckels, Dupont & Michel (1987) s 51 
168 Westhead & Wright (1998) s 67 
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Detta resonemang stöds av Kolvereid & Bullvåg (1993), som menar att de resurser som krävs 
för att utveckla en portfölj av olika företag innebär att portföljgrundare kan behöva hjälp från 
flera olika håll än seriella- eller förstagångsföretagare. Portföljägare kan möjligen etablera och 
äga flera företag eftersom de använder sig av partners medan förstagångs- och seriella 
entreprenörer kan starta och driva företag utan hjälp av andra personer.169 
 
MacMillan hävdar i sin studie To really learn about entrepreneurship, let´s study habitual 
entrepreneurs (1986) att varje vanemässig företagsgrundare utvecklar en erfarenhetskurva. De 
lär sig från sina tidigare företagsförsök genom att analysera vad som gått dåligt respektive 
bra. Därigenom kan företagarna eventuellt ta till sig en technology for entrepreneurship, 
enligt MacMillan.170 Alsos & Kolvereid invänder att om en sådan erfarenhetskurva existerar 
bör den se annorlunda ut för multipla företagare då det kan antas att multipla företagare 
genomför en annorlunda och troligtvis mer effektiv företagsetableringsprocess än företagare 
som saknar tidigare företagarerfarenhet.171 
 
Genom att studera erfarenhetsdrivna kunskaper och tekniker som utvecklas av dessa 
företagsgeneratorer kan vi, enligt MacMillan, lära oss teknologin om entreprenörskap. Om 
denna teknologi för framgångsrika företagsetableringar och affärsdrivande verksamheter kan 
synliggöras och fastställs så att teknikerna kan bli åtkomliga för andra, kan dessa snabbt 
komma över eller undvika de traditionella hindren för entreprenörskap, hävdar MacMillan. 
MacMillan menar att lösningen för att finna receptet för entreprenörskap är att studera 
företagare med tidigare erfarenhet av företagande som kontinuerligt startar nya företag. 
Genom att studera dessa skulle entreprenöriella strategier kunna anammas av andra företag.172 
 
En del av den kunskap som är nödvändig för att starta ett företag är förknippad, enligt Polanyi 
(1983), med underförstådd eller tyst (tacit) kunskap, som vanligen erhålles genom personliga 
erfarenheter. Det kan därför antas att seriella- och parallella företagsgrundare har samlat på 
sig en stor mängd tyst kunskap som de kan dra nytta av vid grundandet av ett nytt företag. Ett 
sådant argument förutsätter dock att de skickligheter företagarna har är överförbara till 
nästkommande företagsstartsprocess, vilket nödvändigtvis inte alltid är fallet.173 
 
Starr & Bygrave har utifrån sin forskning om entreprenörer/företagare och deras 
kunskapserfarenheter antytt att tidigare erfarenhet av företagande kan medföra en rad olika 
fördelar men även nackdelar. Fördelarna kan inkludera styrelseerfarenheter och tekniska 
kunskaper som behövs vid påföljande företagsetableringar, inkluderat marknads- och 
finansiella kunskaper, samt förmågan att identifiera och behålla marknadssegment som både 
har tillväxtpotential och vinstmöjligheter. Exempelvis kan multipla företagsgrundare per 
automatik utveckla en konventionell kunskap som kan utmanas eller ifrågasättas av andra. 
Över tid samlar företagare på sig erfarenheter som utmynnar i olika modeller och bilder som 
                                                 
169 Ibid s 67 
170 MacMillan (1986) s 242 
171 Alsos & Kolvereid (1998) s 103 
172 MacMillan (1986) s 242 
173 Alsos & Kolvereid (1998) s 103 
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företagarna själva skapar. Förväntningar och handlingsplaner samt tillvägagångssätt skapas av 
företagarna utifrån deras tidigare erfarenheter, som därmed utmynnar i underförstådd 
kunskap, som företagarna ständigt bär med sig.174 
 
Fyra skilda och negativa förfaranden identifierades av Starr & Bygrave, vilka grundar sig på 
företagares tidigare företagserfarenhet och som kan leda till att kommande 
företagsetableringar inte blir lika framgångsrika som tidigare företag. Till att börja med kan 
företagarna drabbas av the liability of staleness, vilket innebär att företagare har en 
benägenhet att luta sig tillbaka på gamla meriter vilket inte alltid är en framgångsrik strategi. 
En företagare/entreprenör kan utveckla en tröghet som grundar sig på tidigare kunskaper som 
i tidigare fall har fungerat men som definitivt inte behöver fungera vid framtida 
företagsetableringar. Detta kan leda till att andra konkurrenter med bättre idéer utmanar 
företagaren ifråga. Det andra förfarandet som en företagare kan hamna i kallas the liability of 
sameness. Det betyder i enkelhet att företagare kan hamna i en ond spiral som innebär att 
företagaren lutar sig tillbaka och genomför affärer utifrån rutinbaserade principer. Erfarna 
företagare som föredrar familjära relationer kan föredra att arbeta efter ett rutinbaserat 
program vilket kan leda till att deras förmåga att bidra med innovativa handlingar stoppas och 
detta medverkar till att företagarnas företagsprestationer åsidosätts. Företagare som har en 
historia med framgångsrika affärer och företag är den grupp som främst, enligt Starr & 
Bygrave, är sårbar för de risker som är förknippade med framgång. Dessa framgångsrisker 
kan resultera i the liability of priceness, vilket innebär att företagare stirrar sig blinda på 
tidigare framgångar och måste till varje pris upprätthålla denna framgång. Ett sådant 
förfarande kan bero på att företagarna har stora förväntningar vilande på sina axlar från 
investerare och andra intressenter. Detta gör att företagarna utvecklar tankegångar som 
innebär att de inte får misslyckas, något de inte drabbades av i samma utsträckning innan 
företagarna blev framgångsrika. Företagarnas nuvarande företag kan drabbas av nackdelar 
förknippade med tidigare framgångsrika företag och deras rykte och image. Den press som 
skapas för med sig att företagare inte drar sig för stora investeringar vilket leder till stora 
risker och orealistiska avkastningskrav. Det fjärde scenariot som kan drabba företagare är 
liability of costliness som grundar sig på tidigare erfarenhet, nätverkskontakter och 
företagsrykten. Starr & Bygrave har observerat att företagare tenderar att spendera mer pengar 
i påföljande företagsetableringar vilket kan ha sin förklaring i att de utsätts för hårdare 
konkurrens vid inträdet på mättade marknader som gör att större investeringar är nödvändiga. 
Att tidigare investeringar har varit framgångsrika behöver däremot inte automatiskt betyda att 
kommande investeringar blir lika framgångsrika vilket gör att företagare kan stirra sig blind 
på siffror och inte i lika stor utsträckning ta hänsyn till beräkningar och kostnadskalkyler.175 
 
Ronstadt (1988) menar att “the mere act of starting a venture enables entrepreneurs to see 
other venture opportunities they could neither see nor take advantage of until they had started 
their initial venture”176. Rita Gunther McGrath vid Columbia University i New York 

                                                 
174 Starr & Bygrave (1991) s 213ff 
175 Ibid s 221ff 
176 Alsos & Kolvereid (1998) s 103 



 104

använder begreppet shadow options i sin studie Options and the entrepreneur: toward a 
strategic theory of entrepreneurial wealth creation (1996) som en möjlig tillgång för 
potentiella företagsgrundare. Med shadow options menar McGrath ännu inte upptäckta 
möjligheter som finns i entreprenörens resurser. Om den latenta potentialen i en shadow 
option upptäcks som värdefull kan åtgärder tas för att skapa en riktig möjlighet. McGrath 
menar vidare att entreprenörer som äger värdefullt socialt kapital i form av ett brett och 
kraftfullt nätverk, t ex genom existerande verksamheter, har större sannolikhet att åtnjuta en 
större variation av högkvalitativa shadow options. McGrath menar också att personer med 
tidigare erfarenheter av företagande kan vara bättre på att känna igen värdet i shadow options 
eftersom deras erfarenhetsgrund påverkar deras uppfattningsförmåga. En annan möjlig fördel 
av tidigare företagserfarenhet är tillgången till shadow options och en utökad förmåga att 
överföra denna potential till verkliga val eller möjligheter. 177 
 
Peter Rosa har i sin studie Entreprenerurial Processes of Business Cluster Formation and 
Growth by Habitual Entrepreneurs, i ett försök att följa MacMillans uppmaning att studera 
habitual entrepreneurs178, försökt förstå de processer och strategier som är förknippade med 
framväxten av företagsgrupper skapade av vanemässiga entreprenörer/företagare. 
Undersökningen har gjorts genom intervjuer av 23 vanemässiga entreprenörer i Scottland. 
Materialet från intervjuerna visade på en påtaglig mångfald av företagare och företagande 
med olika entreprenörs- och managementstrategier som var svåra att se som en homogen 
grupp. Mångfalden bidrog till att det endast var möjligt att generalisera i mycket breda drag. 
Några grova typologier kunde sammanställas som tre basdimensioner: olika sorters 
entreprenörer/företagare, typerna av venture de äger och vilken sorts strategier som valdes.179 
 
En del av de multipla företagarna i Rosas studie hade sedan tidigare erfarenhet av 
styrelsearbete. Dessa multipla företagare tenderade att mer avsiktligt forma sina 
företagsportföljer. De använde en mer formell ledning för att assimilera och leda de nya 
företagen, t ex genom att forma holdingbolag, genom att anställa professionella 
styrelseledamöter för att driva sina dotterbolag och genom att ha formella aktieutdelningar. 
Men de kunde inte betraktas som entreprenöriella. Rosa menar att många entreprenöriella 
opportunister blir detta snarare genom slumpen än genom att söka nya marknader.180 
 
En annan grupp företagare kunde identifieras som multipla företagare med finansiell och 
konsultdrivande bakgrund. Dessa företagare hade startat sina karriärer som management- 
konsulter eller finansiella rådgivare åt tekniska ingenjörer som hade minimalt med egen 
företagserfarenhet. När dessa företag började växa ökade denna grupp av multipla företagares 
intresse för företaget och efter en tid hade de köpt ut de andra ägarna, oftast de 
företagsoerfarna ägarna.181 

                                                 
177 Ibid s 103 
178 Rosa använder MacMillans tolkning av begreppet habitual entrepreneur: “someone who has hade experience 
in multiple business startups, and simultaneously is involved in at least two business.” 
179 Rosa (1998) s 43, 48 
180 Ibid s 48 
181 Ibid s 49 
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9.1.2 Plastföretagarnas ledningsuppdrag 
Med utgångspunkt från beskrivningarna ovan om tidigare företagserfarenheter hos 
vanemässiga entreprenörer (habitual entrepreneurs) kommer vi att beskriva hur denna studies 
företagares engagemang ser ut i olika styrelser, för att utifrån detta se om det går att utläsa 
några mönster av erfarenhet från olika och många ledningsuppdrag. 
 
Multipelföretagarnas ordinarie ledamotsuppdrag 
Nedanstående tabell 29 beskriver antalet ordinarie ledamotsuppdrag hos de multipla 
företagarna i studien. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 29 Antal ordinarie ledamotsuppdrag, fördelat efter kön. Sverige år 2005. 

11 24 50 11 11 5 112

9,8% 21,4% 44,6% 9,8% 9,8% 4,5% 100,0%

27 6 4 0 0 1 38

71,1% 15,8% 10,5% ,0% ,0% 2,6% 100,0%

38 30 54 11 11 6 150

25,3% 20,0% 36,0% 7,3% 7,3% 4,0% 100,0%

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 st 1 st 2-3 st 4-5 st 6-9 st
10 st eller

fler

Antal ordinarieledamotsuppdrag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 29 visar att knappt 75 procent av de multipla företagarna har uppdrag som ordinarie 
ledamot. 20 procent av företagarna har ett ordinarie ledamotsuppdrag, 36 procent har 2-3 
ordinarie ledamotsuppdrag, 7,3 procent har vardera 4-5 och 6-9 ordinarie ledamotsuppdrag 
och 4 procent har 10 eller fler uppdrag som ordinarie ledamot. 
 
Av kvinnorna saknar 71 procent ordinarie styrelseledamotsuppdrag. Motsvarande siffra för 
männen är endast 9,8 procent. 21,4 procent av männen har ett ordinarie uppdrag, 44,6 procent 
har 2-3 ordinarie uppdrag, 19,6 procent har 4-9 ordinarie uppdrag och 4,5 procent (5 stycken) 
har 10 eller fler ordinarie uppdrag. 15,8 procent av kvinnorna har ett ordinarie uppdrag och 
10,5 procent har 2-3 ordinarie uppdrag. Det saknas kvinnor med 4-9 uppdrag, men däremot 
finns det en kvinna med 13 ordinarie uppdrag. Denna kvinna har även två suppleantuppdrag. 
Samtliga uppdrag är i aktiva företag som ingår i en stor familjekoncern som i huvudsak 
sysslar med försäljning av olika artiklar till kontor. 
 
Det är betydligt vanligare att män innehar de ordinarie styrelseposterna än kvinnor oavsett 
ålderskategori (bilaga 16). Män i ålderskategorin 26-35 år har inte fler än tre ordinarie 
styrelseuppdrag. 49,9 procent i denna ålderskategori har ett ordinarie uppdrag och hela 28,6 
procent saknar helt ordinarie uppdrag vilket är den högsta procentsatsen bland män som 
saknar ordinarie uppdrag. I ålderskategorin 36-45 år har 51,5 procent av de manliga 
företagarna 2-3 ordinarie uppdrag, medan 34,5 procent i ålderskategorin 46-55 år har ett 
ordinarie uppdrag. För ålderskategorierna 56-65 år, 66-75 år och 76-85 år återfinns de flesta 
manliga företagarna i kategorin 2-3 ordinarie styrelseuppdrag med 51,9 procent, 41,7 procent 
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respektive 75 procent. I dessa är det få eller inga manliga företagare som saknar uppdrag som 
ordinarie ledamot. Det är endast manliga företagare i ålderskategorierna 46-55 år och 56-65 år 
som har 10 eller fler uppdrag. Den sistnämnda ålderskategorin omfattar även flest manliga 
förtagare, sex stycken, som har 6-9 uppdrag som ordinarie styrelseledamot. 
 
Kvinnorna har betydligt färre uppdrag som ordinarie styrelseledamot (bilaga 16). Kvinnliga 
företagare som ordinarie styrelseledamot återfinns huvudsakligen i ålderskategorin 56-65 år 
(41,7 procent). Tre av fyra företagare (75 procent) i ålderskategorin 26-35 år respektive tio av 
elva företagare (90,9 procent) i ålderskategorin 36-45 har inga ordinarie styrelseuppdrag alls. 
I ålderskategorierna 66-75 och 76-85 år (över gängse pensionsålder 65 år) finns endast tre 
kvinnor och av dessa är det endast en som har ett ordinarie styrelseuppdrag. 
 
Multipelföretagarnas ordinarie ledamotsuppdrag i kombination med VD-uppdrag 
Tabell 30 beskriver hur många av de multipla företagarna i studien som har både ordinarie 
ledamotsuppdrag och VD-uppdrag i en eller flera organisationer. De procentuella siffrorna 
som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 30 Antal ordinarie ledamots/VD-uppdrag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

71 24 15 2 112

63,4% 21,4% 13,4% 1,8% 100,0%

36 2 0 0 38

94,7% 5,3% ,0% ,0% 100,0%

107 26 15 2 150

71,3% 17,3% 10,0% 1,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 st 1 st 2-3 st 6-9 st

Antal ordinarieledamot/VD-uppdrag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 30 visar att totalt 17,3 procent av multipelföretagarna har ett dubbelt uppdrag som 
ordinarie ledamot och VD i samma bolag. 10 procent har 2-3 sådana kombinerade uppdrag 
och 1,3 procent (två stycken) har 6-9 sådana kombinerade uppdrag. Bland de senare finns 
endast män.  
 
Hos männen saknar 63,4 procent denna dubbla position och hos kvinnorna är motsvarande 
siffra 94,7 procent. Merparten av både män och kvinnor har inte denna dubbla position. Det 
bör dock beaktas att det inte är nödvändigt att formellt utse en VD varför flera bolag kan 
sakna denna befattning formellt trots att de i praktiken har en person som fungerar som 
verkställande direktör. 
 
Av de manliga multipelföretagarna har 21,4 procent av de 112 manliga företagarna ett dubbelt 
uppdrag som ordinarie ledamot/VD. 13, 4 procent av de manliga företagare har 2-3 uppdrag 
som ordinarie plus VD-uppdrag och två stycken har 6-9 dubbla uppdrag. De manliga 
företagare som har 2-3 uppdrag som både ordinarie ledamot och VD är framförallt i 46-55 
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och 56-65 års ålder. Det finns en manlig företagare i båda dessa ålderskategorier som har 6-9 
dubbla uppdrag (se bilaga 17). 
 
Av de kvinnliga multipelföretagarna har endast 5,3 procent (två stycken) uppdrag som både 
ordinarie ledamot och VD i ett företag. Båda företagarna är mellan 36-45 år gamla (se bilaga 
17). Ingen kvinna har flera sådana dubbla uppdrag.  
 
Multipelföretagarnas ordinarie ledamotsuppdrag i kombination med vice VD-uppdrag. 
När det gäller multipelföretagarnas styrelseuppdrag i form av ordinarie ledamot och vice VD 
är det endast en av 150 undersökta företagare som har ett sådant uppdrag. Den företagaren 
återfinns i 2-3 företagsstyrelser med denna form av uppdrag. Företagaren är kvinna och är 
mellan 36-45 år gammal. 
 
Multipelföretagarnas suppleantuppdrag 
Tabell 31 beskriver hur många av de multipla företagarna i studien som har suppleantuppdrag. 
De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas 
även separat efter kön. 
 
Tabell 31 Antal suppleantuppdrag, fördelning efter kön. Sverige år 2005. 

72 23 10 6 1 112

64,3% 20,5% 8,9% 5,4% ,9% 100,0%

8 6 20 2 2 38

21,1% 15,8% 52,6% 5,3% 5,3% 100,0%

80 29 30 8 3 150

53,3% 19,3% 20,0% 5,3% 2,0% 100,0%

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Antal företagare

procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 st 1 st 2-3 st 4-5 st 6-9 st

Antal suppleantuppdrag

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Av tabell 31 går det att se att knappt hälften (46,7 procent) av de multipla företagarna har 
suppleantuppdrag. Av de manliga företagarna saknar knappt 65 procent suppleantuppdrag och 
av de kvinnliga drygt 20 procent. 
 
Av de manliga multipelföretagare med suppleantuppdrag i ett företag är det i ålderskategorin 
46-55 år som flest företagare finns (34,5 procent). Detta kan jämföras med det totala antalet 
män med ett suppleantuppdrag som är 20,5 procent. Det är enbart sju företagare bland 
männen som har fyra eller fler suppleantuppdrag. De flesta av dessa återfinns i 
ålderskategorierna 36-45 år och 56-65 år (se bilaga 18). 
 
Av sju manliga multipelföretagare i ålderskategorin 26-35 år finns det två män med ett 
suppleantuppdrag och två med 2-3 suppleant uppdrag. Tre män i ålderskategorin saknar 
suppleantuppdrag. I ålderskategorin 36-45 år har av totalt 33 manliga företagare fyra ett 
suppleantuppdrag, fyra 2-3 suppleantuppdrag, tre 4-5 suppleantuppdrag och 22 saknar sådant 
uppdrag. I ålderskategorin 46-55 år har av totalt 29 manliga företagare 10 ett 
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suppleantuppdrag, en 2-3 suppleantuppdrag, en 6-9 suppleantuppdrag och 17 saknar 
suppleantuppdrag (se bilaga 18). 
 
Av 38 kvinnliga multipelföretagare dominerar uppdrag som suppleanter. 15,8 procent av 
kvinnorna har ett suppleantuppdrag, 52,6 procent har 2-3 suppleantuppdrag, vilket kan 
jämföras med de manliga företagarna där mindre än en tiondel har 2-3 suppleantuppdrag. 
Drygt två gånger fem procent av kvinnorna har dels 4-5, dels 6-9 suppleantuppdrag. 
Motsvarande procenttal för männen är lite högre men kan med stor sannolikhet förklaras av 
att männen är fler i studien (se tabell 31). 
 
I ålderskategorin 26-35 år finns det fyra kvinnliga suppleanter: en med ett uppdrag och tre 
med 2-3 uppdrag. I ålderskategorin 36-45 år finns det åtta kvinnliga suppleanter: tre med ett 
uppdrag, tre med 2-3 uppdrag, två med 4-5 uppdrag och tre som saknar suppleantuppdrag. I 
åldersgruppen 46-55 år finns det sex kvinnliga suppleanter: en med ett uppdrag, tre med 2-3 
uppdrag, två med 6-9 uppdrag och två som saknar suppleantuppdrag. I ålderskategorin 56-65 
år finns det nio kvinnliga suppleanter: en med ett uppdrag, åtta med 2-3 uppdrag och tre som 
saknar suppleantuppdrag. I ålderskategorin 66-75 år finns en kvinnlig suppleant med 2-3 
uppdrag och i ålderskategorin 76-85 år finns det två kvinnliga suppleanter med 2-3 uppdrag 
(se bilaga 18). 
 
Multipelföretagarnas suppleantuppdrag i kombination med VD-uppdrag 
Av totalt 150 företagare är det endast tre stycken multipelföretagare som har dubbelt uppdrag 
som suppleant och VD. De tre företagarna är samtliga män och återfinns i ålderskategorin 36-
45 år. 
 
Multipelföretagarnas suppleantuppdrag i kombination med vice VD-uppdrag 
Ingen av de 150 undersökta multipelföretagarna var både suppleant och vice VD i något 
företag. 
 
Multipelföretagarnas likvidator/revisorsuppdrag 
Tabell 32 beskriver hur många av de multipla företagarna i studien som har likvidators 
och/eller revisorsuppdrag. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
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Tabell 32 Multipelföretagarnas antal likvidators/revisorsuppdrag, fördelning efter kön. Sverige år 
 2005. 

106 2 1 3 112

94,6% 1,8% ,9% 2,7% 100,0%

38 0 0 0 38

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

144 2 1 3 150

96,0% 1,3% ,7% 2,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 st 1 st 4-5 st
10 st eller

fler

Antal likvidator/revisor uppdrag

Totalt

 
     Källa: Egen databas 
 
Mycket få av studiens multipelföretagare (4 procent) har ledningsuppdrag i form av 
likvidator- och/eller revisorsuppdrag. Sex företagare har haft eller har sådana uppdrag. Dessa 
är uteslutande män. Två män har ett sådant styrelseuppdrag. Den ena finns i åldersgruppen 
46-55 år, och den andra i gruppen 66-75 år. En företagare i åldern 55-65 år har 4-5 uppdrag 
som antingen likvidator eller revisor. De övriga tre multipelföretagarna har alla 10 stycken 
eller fler ledningsuppdrag som likvidator eller revisor. Den ena är i 36-45 års ålder och de 
andra två i 56-65 års ålder. De tre sistnämnda driver advokatfirmor eller revisionsbyråer. 
 
Multipelföretagarnas övriga ledningsuppdrag 
Tabell 33 beskriver hur många av de multipla företagarna i studien som har eller har haft 
någon form av övrigt styrelseuppdrag. Övrigt uppdrag omfattar vanligen handelsbolag, 
kommanditbolag, enskild firma, ekonomisk förening, bostadsrättsförening och liknande. 
Vissa av dessa organisationer där företagarna är engagerade i styrelsen kan ses som 
affärsdrivande företag medan andra mer är att betrakta som privatekonomiska engagemang. 
Då det inte alltid är helt lätt att dra en klar gräns för syftet med dessa organisationer har vi valt 
att redovisa samtliga styrelseengagemang för att ge en bild av de multipla företagarnas 
engagemang som individer inom många olika områden. Det är möjligt att sitta i styrelsen för 
en ekonomisk förening som en bostadsrättförening utan att vara boende i föreningen. Det 
förekommer att styrelseledamöter utses även i dessa på grund av sin profession. 
 
De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas 
även separat efter kön. 
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Tabell 33 Antal övriga uppdrag (t ex ledamot i HB, KB, ek.f och/eller Brf), fördelning efter kön. 
 Sverige år 2005. 

76 24 9 2 1 112

67,9% 21,4% 8,0% 1,8% ,9% 100,0%

29 8 1 0 0 38

76,3% 21,1% 2,6% ,0% ,0% 100,0%

105 32 10 2 1 150

70,0% 21,3% 6,7% 1,3% ,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

0 st 1 st 2-3 st 4-5 st
10 st eller

fler

Antal övriga uppdrag (t.ex. ledamot i HB, KB, ek.f, Brf)

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 33 visar att 30 procent av studiens företagare har något engagemang som kan 
betecknas som övrigt styrelseengagemang. Av dessa 30 procent (45 företagare) har 32 
företagare, varav 24 är män och 8 är kvinnor, ett sådant uppdrag. Procentuellt är det lika 
vanligt mellan könen. Tio företagare har 2-3 sådana uppdrag och tre företagare har 4 eller fler 
uppdrag. 
 
Bland de manliga multipla företagarna finns dessa uppdrag i ålderskategorin 26-35 år endast 
hos två företagare, vilka har ett sådant engagemang vardera. I ålderskategorin 36-45 finns det 
sex företagare med ett engagemang, två med 2-3 engagemang och en med fler än 10 
engagemang. I ålderskategorin 46-55 år finns sju med ett engagemang, tre med 2-3 
engagemang och en med 4-5 engagemang. I ålderskategorin 56-65 år finns också sju med ett 
engagemang, tre med 2-3 engagemang och en med 4-5 engagemang. I ålderskategorin 66-75 
år finns två med ett engagemang och en med 2-3 engagemang (se bilaga 19). 
 
Bland de kvinnliga multipla företagarna finns dessa uppdrag i ålderskategorin 26-35 endast 
hos en företagare, vilka har ett sådant engagemang. I ålderskategorin 36-45 finns det fyra 
företagare med ett engagemang, en med 2-3 engagemang. I ålderskategorin 46-55 år finns en 
med ett engagemang och i ålderskategorin 56-65 år finns två med ett engagemang (se bilaga 
19). 
 
Utifrån både kön och ålder har männen i större utsträckning än kvinnorna övriga uppdrag, 
vanligen ett men i några fall även 2-3 och 4-5 uppdrag. En har fler än 10 uppdrag. De flesta av 
dessa företagare finns i ålderspannet 46 till 65 år. Bland de kvinnliga företagarna har endast 
åtta ett övrigt uppdrag och en kvinna mellan 36-45 år 2-3 uppdrag. Den åldersgruppen har 
flest kvinnliga företagare med ett övrigt styrelseuppdrag (se bilaga 19). 
 
 
9.1.3 Analys 
Knappt 75 procent av de multipla företagarna har uppdrag som ordinarie styrelseledamot. 
Vanligast (36 procent) är 2-3 ordinarie ledamotsuppdrag. De manliga (90,2 procent) 
multipelföretagarna har i större utsträckning än kvinnorna (29 procent) uppdrag som ordinarie 
styrelseledamöter och vanligen också flera sådana uppdrag. Det finns endast en kvinna med 
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10 eller fler ordinarie ledamotsuppdrag (se även kapitel 8.4.2 om aktiva företag). De kvinnliga 
multipelföretagarna har däremot fler uppdrag än männen som suppleant (80 procent 
respektive 35 procent). Förklaringen kan vara att kvinnorna i stor utsträckning återfinns i 
samma företag som sina män med den skillnaden att männen har den ordinarie positionen, 
och troligen är den aktive i företaget, medan kvinnorna är suppleanter. Det kan vara en 
lösning för att hålla kontrollen av företaget inom familjen och behöver inte betyda att hela 
familjen faktiskt tar aktiv del av företagets drift. 
 
Bland de manliga företagarna med 10 eller fler styrelseuppdrag som ordinarie ledamot fanns 
det endast företagare i ålderskategorierna 46-55 år och 56-65 år. De yngre företagarna 
respektive äldre manliga företagarna har inte lika många uppdrag. Det kan dels bero på att de 
yngre företagarna helt enkelt inte är tillräckligt gamla för att ha hunnit etablera sig i så många 
företag samtidigt som de äldre möjligen kan ha haft många uppdrag som de lämnat över till 
efterträdare. Åldersstrukturen hos de manliga multipla företagarna visar att antalet ordinarie 
uppdrag ökar med åldern fram till pensionsålder, troligen i takt med ökad företagserfarenhet. 
Detta är särskilt anmärkningsvärt för de äldsta manliga företagarna, där alla har ordinarie 
styrelseuppdrag trots att de sedan länge gått i pension. Förklaringen till detta kan vara att de 
inte vill släppa greppet om sitt företagande och kanske bevakar sina tillgångar från en 
styrelseposition. 
 
Knappt hälften (46,7 procent) av de multipla företagarna har suppleantuppdrag och av dessa 
dominerar kvinnorna. Detta har, som tidigare nämnts, troligen sin förklaring i att företagen 
faktiskt drivs av män med hustrurna som ersättare i styrelsen, vilket tyder på att kvinnorna 
inom branschen vanligen saknar direkt erfarenhet från företagandet. 
 
Att endast drygt 17 procent av multipelföretagarna, oavsett kön, återfinns i kombinationen 
ordinarie ledamot och VD kan förklaras av att det inte är nödvändigt att formellt utse en 
verkställande direktör. Det kan mycket väl vara så att en del av företagarna i själva verket 
fungerar som VD, men detta går inte att utläsa av materialet i samtliga fall. I en del företag 
delas rollen som ordförande och VD ibland mellan styrelsens ledamöter. En är ordförande och 
en är VD. Detta arrangemang är vanligast i företag med kompanjoner. 
 
Vidare menar vi att företagare med dubbla uppdrag som VD och ordinarie styrelseledamot 
troligen verkligen är aktivt deltagande i företagens verksamhet. Det omfattas av uppdraget 
verkställande direktör att delta i den dagliga driften av företaget. Att så många som drygt 17 
procent har denna dubbla kombination av uppdrag, av vilka 10 procent har 2-3 sådana 
kombinerade uppdrag och 1,3 procent (två stycken) har 6-9 sådana kombinerade uppdrag är 
intressant. Det får anses vara en prestation i sig att leda ett företag, men att leda flera företag 
parallellt är ytterligare en dimension som möjligen kan förklaras av att företagarna betraktar 
dessa företag som en enhet. 
 
Männen erhåller flest dubbla uppdrag som ordinarie ledamot och VD åren före 
pensioneringen, vilket ytterligare förstärker vår uppfattning att det krävs erfarenhet och 
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nätverk att driva flera företag aktivt och att det krävs tid för att bli parallell eller seriell 
företagare. 
 
Att kvinnorna mycket sällan innehar dubbla positioner som ordinarieledamot och VD, och i 
de fall de har det endast ett, kan förklaras av deras låga representation i branschen och som 
ordinarie ledamöter. Vidare förstärker kvinnornas frånvaro inom ledningsuppdragen som 
ordinarie ledamot och VD, med vissa undantag, bilden av att kvinnor i större utsträckning är 
suppleanter i sina mäns företag. 
 
Att det krävs erfarenhet av sådan art som erhålls genom ålder, flera företagsstarter och 
individuella arbetserfarenheter är något som påpekas av flera forskare. Cooper trycker på 
individens personliga arbetserfarenhet och menar att ur multipelt företagande utvecklas bl a 
gynnsamma nätverk och kontakter som ger källor av möjliga resurser, vilka McGrath kallar 
shadow options. Detta ser vi som rimliga möjligheter då de multipla plastföretagarna har så 
pass många olika ledningsuppdrag i olika kombinationer. MacMillan framhåller även att 
erfarenheter från andra företag ger kunskap om vad som kan fungera för nya företag. Detta 
understryks av Donkel, Dupont & Michels uppfattning att för multipelt företagande krävs det 
tidigare erfarenheter från styrelse- eller chefspositioner. Men att de skulle behöva vara av 
professionell natur, som dessa menar, kan vi inte se är nödvändigt. Givetvis beror detta på vad 
de menar med professionell natur. Om de med detta menar professionella som företagare kan 
vi se att det ligger något i detta, men de som är multipla företagare på grund av sin profession, 
som t ex advokater, sitter vanligen i styrelserna för att avsluta företag, vilket knappast kan ses 
som multipelt företagande. Detta kan vara en orsak till vissa företagares stora mängd 
engagemang i styrelser. 
 
Vidare kan vissa företagares stora mängd företagsengagemang i vår studie bero på att alla 
företag i studien inte är aktiva. Det är troligt att en större andel av företagarnas dubbla 
uppdrag utgår från seriellt företagande, vilket innebär att företagen drivs tidsmässigt efter 
varandra (se även kapitel 8.4.2 om aktiva företag). De kan dessutom som multipla företagare 
även ha andra styrelseuppdrag i flera företag både parallellt och seriellt. Att samtidigt vara 
delaktig i ett flertal företag kan göra att det saknas tid för dubbla positioner. I vissa fall kan 
VD:n eventuellt vara extern med en styrelseplats relaterad till sitt VD-uppdrag, vilket innebär 
att det som ser ut som företag med en blandning av familje- och kompanjonsrelationer i själva 
verket är ett familjeföretag. Detta går inte att observera i denna studie, men är troligen inte 
särskilt vanligt i små företag, vilka merparten av de multipla plastföretagarnas företag är. 
 
Vidare finns det vissa negativa aspekter som Starr & Bygrave lyfter fram som utgår från 
tidigare företagserfarenheter vilka vi bör beakta då vi framhåller de positiva effekterna många 
företagserfarenheter ger. Vi talar då om den möjliga effekt, som kan uppstå hos enskilda 
företagare med flera framgångsrika företagserfarenheter bakom sig, att slå sig till ro och lita 
på denna erfarenhet vilket kan innebära att företagandet stagnerar. En tendens kan uppstå att 
företagaren betraktar och driver alla företag per rutin som om de vore likadana. Vidare finns 
risken med det multipla företagandet att företagaren känner sig pressad att upprepa tidigare 
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framgångar vilket kan innebära att denne spenderar för mycket pengar på investeringar i nya 
företag. Dessa fenomen har vi inte kunnat iaktta då vi inte gjort någon longitudinell studie där 
vi följt företagarnas agerande under en längre tid. 
 
 

9.2 INTEGRATIONSMÖNSTER 
 
9.2.1 Multipla företagares verksamheter 
Utöver olika typer av företagare kunde Rosa i en av sina studier identifiera skillnader mellan 
de företag som företagarna skapat, bl a när det gäller verksamheter. Det vanligaste när en 
multipel företagare grundade ett nytt företag var att starta företag inom samma bransch som 
de tidigare företagen verkade inom. Detta hade sitt ursprung i möjligheter som uppenbarat sig 
i övriga företag. I vissa fall kunde skapandet av nya företag bero på stundande 
utlandslanseringar. Stora skiftningar ifråga om verksamhetsinriktning i tidigare företag vid 
etablerandet av nya var ovanligt och när så var fallet berodde det oftast på att företagarna ville 
utvecklas som företagare. Vissa nystartade företag sågs som experimentföretag genom vilka 
företagarna testade nya idéer. En företagare inom köttbranschen hade startat ett nytt företag 
enbart i exportsyfte för att möta ett eventuellt kommande upphörande av de restriktioner som 
fanns för brittiskt kött. Företaget startades upp i syfte att tas i bruk vid ett senare tillfälle. En 
del multipla företagare kunde även förknippas med hobbyverksamheter vilka hade det 
gemensamt att de inte drevs utifrån ekonomiska aspekter. En del företag som de multipla 
företagarna hade grundat och som formellt var registrerade hade ingen verksamhet eller hade 
aldrig formellt avslutats. Den största anledningen till att sådana företag existerade var av 
taktiska skäl. En företagare skapade ett företag i syfte att skydda ett företagsnamn från en 
konkurrent. En annan företagare skapade ett inkassoföretag i syfte att pressa kunder till 
dennes övriga företag som var skyldiga pengar. Några företagare som blev intervjuade 
förklarade att de hade startat företag med det specifika syftet att sköta de tillgångar som 
övriga företag bidrog med. De multipla företagarna hade alla haft någon bakomliggande 
strategi när de grundade nya företag. En del företag hade startats eftersom företagarna hade 
delat ett existerande företag i mindre delar och därigenom skapat nya företag. Det strategiska 
syftet kunde vara att starta ett eget nytt företag runt en produkt för vilken nya marknader 
uppstått. En del företag hade skapats då företagarna hade stött på nya företagsmöjligheter 
varvid de hoppat på tåget utan att veta var det skulle stanna eller vad det skulle leda till. De 
undersökta företagarna hade ett utpräglat strategiskt tänkande bakom bildandet av sina 
portföljer av företag. Det innebar att de kontinuerligt sökte efter nya möjligheter och inte var 
rädda att pröva dem. Men de sökte inte dessa nya möjligheter medvetet utan hade bara ögonen 
öppna och tog till vara på de möjligheter som uppstod. Enda tillfället då företagarna medvetet 
sökte nya affärsmöjligheter var när deras befintliga verksamhet inte gick speciellt bra.182 
 
 

                                                 
182 Rosa (1998) s 50f 
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9.2.2 De multipla plastföretagarnas verksamhetsområden 
 
De multipla företagarnas plastverksamheter 
Tabell 34 beskriver hur många plastverksamheter de multipla företagarna i studien är 
verksamma i styrelsen för. Plastverksamheter innebär någon form av verksamhet inom 
polymerer. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt 
indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 34 Multipelföretagarnas antal plastverksamheter i Sverige år 2005. 

45 53 5 6 2 1 112

40,2% 47,3% 4,5% 5,4% 1,8% ,9% 100,0%

21 15 1 0 1 0 38

55,3% 39,5% 2,6% ,0% 2,6% ,0% 100,0%

66 68 6 6 3 1 150

44,0% 45,3% 4,0% 4,0% 2,0% ,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2 3 4 5 9

Antal plastverksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 34 visar att av totalt 150 multipla företagare finns 44 procent endast i styrelsen för ett 
plastföretag, 45,3 procent finns i två plastföretag, sex företagare (4 procent) finns i tre 
respektive fyra företag vardera, tre finns i fem företag och en finns i nio plastföretag. 
Skillnaderna procentuellt mellan män och kvinnor i antalet plastföretag är inte av avgörande 
storlek. Det är en aning vanligare med ett plastföretag hos kvinnorna i förhållande till männen 
och tvärtom när det gäller två plastföretag. Dessa skillnader kan bero på slumpen då 
underlaget inte är tillräckligt stort för att bestämma orsaken/orsakerna. 
 
Vidare kan vi konstatera att de multipla företagarna som finns i flera företag inom 
plastbranschen vanligen endast låter ett av dessa vara medlem i branschorganisationen SPIF. 
Endast i ett fall har vi kunnat se att delar av samma styrelse finns i två företag som är 
medlemmar i SPIF. 
 
De multipla företagarnas metallbearbetande verksamheter och verkstadsindustrier 
Tabell 35 beskriver hur många metallbearbetande verksamheter och verkstadsindustrier de 
multipla företagarna i studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras 
utgår från totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
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Tabell 35 Multipelföretagarnas antal metall- och verkstadsverksamheter i Sverige, år 2005. 

10 4 3 17

58,8% 23,5% 17,6% 100,0%

1 1 0 2

50,0% 50,0% ,0% 100,0%

11 5 3 19

57,9% 26,3% 15,8% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2 4

Antal metallbearbetande- och
verkstadsindustriverksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 35 visar att av de totalt 19 multipla företagare (12,7 procent av samtliga 150 multipla 
företagare) som är engagerade i styrelsen för metall- eller verkstadsindustri är 57,9 procent 
aktiva i ett företag, 26,3 procent i två och 15,8 procent i fyra. 17 av företagarna är män, två är 
kvinnor. 
 
De multipla företagarnas trävaru- och snickeriverksamheter 
Tabell 36 beskriver hur många trävaru- och snickeriverksamheter de multipla företagarna i 
studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 36 Multipelföretagarnas antal trä- och snickeriverksamheter i Sverige, år 2005. 

3 2 1 2 8

37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 100,0%

3 2 1 2 8

37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

1 2 3 4

Antal trä- och snickeriverksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 36 visar att av de åtta företagare som finns i företag inom branscherna trävaror och 
snickerier är samtliga män. Dessa åtta företagare motsvarar 5,3 procent av de totalt 150 
undersökta multipla företagarna. De äldre männen inom åldersspannen 55-65 år och 66-75 år 
finns i flest företag. Två företagare inom det förstnämnda åldersspannet finns i tre respektive 
fyra företag, och den företagare som är mellan 66-75 år gammal finns i fyra företag inom 
branscherna (se bilaga 20). 
 
De multipla företagarnas kontorsmaterialgrossister och försäljningsverksamheter 
Tabell 37 beskriver hur många kontorsmaterialgrossister/försäljare de multipla företagarna i 
studien finns i styrelsen för. Företagen i denna bransch består både av säljverksamheter inom 
kontorsmaterial samt grossister. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala 
antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
 



 116

 
Tabell 37 Multipelföretagarnas antal kontorsmaterialverksamheter i Sverige, år 2005. 

1 1 1 4 1 0 1 9

11,1% 11,1% 11,1% 44,4% 11,1% ,0% 11,1% 100,0%

0 1 0 0 0 1 0 2

,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0%

1 2 1 4 1 1 1 11

9,1% 18,2% 9,1% 36,4% 9,1% 9,1% 9,1% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2 4 5 7 8 10

Antal verksamheter med handel av kontorsmaterial

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 37 visar att av totalt 11 multipla företagare som återfinns inom denna bransch är nio 
män och två kvinnor. De företagare som är mellan 56-65 år utgör majoriteten av de manliga 
företagarna inom branschen. En företagare av dessa finns i ett företag, en i två företag och två 
företagare i vardera fem företag. 
 
De multipla företagarnas livsmedelsverksamheter 
Tabell 38 beskriver hur många verksamheter med livsmedelshantering som de multipla 
företagarna i studien finns i styrelsen för. Företagen i denna bransch består både av 
tillverkande och säljande företag. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala 
antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 38 Multipelföretagarnas antal livsmedelsverksamheter i Sverige, år 2005. 

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

3 4

Antal
livsmedelshanterings-

verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 38 visar att det finns fyra multipla företagare inom branschen, samtliga män. Tre av 
dessa är 36-45 år gamla och finns i tre företag vardera. Den fjärde företagaren finns i fyra 
företag och är mellan 46-55 år gammal. (Se även bilaga 21). 
 
Vi har kunnat se att företagare i denna bransch ofta också finns i företag inom restaurang- och 
kaférörelser. 
 
De multipla företagarnas restaurang-, kafé- och hotellverksamheter 
Tabell 39 beskriver hur många restaurang-, kafé- och hotellverksamheter de multipla 
företagarna i studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från 
totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 



 117

Tabell 39 Multipelföretagarnas antal restaurang-, kafé- och hotellverksamheter i Sverige, år 2005. 

4 3 7

57,1% 42,9% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

5 3 8

62,5% 37,5% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2

Antal restuarang-
kafé- och

hotellverksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 39 visar att det inom detta område finns åtta multipla företagare, varav sju är män och 
en är kvinna. Fyra manliga företagare finns i ett företag vardera och tre i två företag. Den enda 
kvinnliga företagaren finns i ett företag. 
 
De multipla företagarnas konsultverksamhet inom organisation, företagande, finans och 
liknande 
Tabell 40 beskriver hur många konsultverksamheter inom organisation, företagande, finans 
och liknande de multipla företagarna i studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna 
som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 40 Multipelföretagarnas antal konsultverksamheter i Sverige, år 2005. 

7 8 3 1 19

36,8% 42,1% 15,8% 5,3% 100,0%

2 1 0 0 3

66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0%

9 9 3 1 22

40,9% 40,9% 13,6% 4,5% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2 3 4

Antal företag inom konsult: organisation,
företagande, finans och dylikt

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 40 visar att 22 företagare är delaktiga i företag som ägnar sig åt konsultverksamhet 
med inriktning på organisation, företagande och finans. Av dessa företagare är 19 män och tre 
kvinnor. Det är inte ovanligt att företagare driver ett sådant företag bredvid andra företag med 
helt annorlunda verksamhetsområden. 
 
De multipla företagarnas juridiska- och advokatverksamheter som t ex likvidator 
Tabell 41 beskriver hur många juridiska- och advokatverksamheter de multipla företagarna i 
studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
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Tabell 41 Multipelföretagarnas antal juridiska verksamheter i Sverige, år 2005. 

3 3

100,0% 100,0%

3 3

100,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

4

Antal
advokatverk-

samheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 41 visar att tre manliga multipla företagare finns i verksamheter med juridisk 
inriktning. Gemensamt för alla tre är att de är delaktiga i fyra företag inom branschen. Det har 
också varit möjligt att se att advokater gärna har ett eget aktiebolag och dessutom gärna sitter 
i varandras styrelser som suppleanter. Dessa företagares engagemang i andra verksamheter 
hör vanligen ihop med deras kompetensområde, men det går även att se att de driver mindre 
familjeföretag utan synligt samband med sin kompetens inom juridik. 
 
De multipla företagarnas detaljhandelsverksamhet 
Tabell 42 beskriver hur många detaljhandelsverksamheter de multipla företagarna i studien 
finns i styrelsen för. Dessa verksamheter inkluderar bl a tobakshandel, sport- och 
friluftsartiklar, vvs, leksaker, klockor mm. De procentuella siffrorna som presenteras utgår 
från totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 42 Multipelföretagarnas antal detaljhandelsverksamheter i Sverige, år 2005. 

5 5 10

50,0% 50,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

7 5 12

58,3% 41,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2

Antal detaljhandels-
verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 42 visar att 12 företagare driver detaljhandelsföretag, av vilka 10 är män och två är 
kvinnor. Ingen av företagarna oavsett kön finns i fler än två företag inom detaljhandel. Endast 
fem män finns i två företag inom handeln. 
 
De multipla företagarnas motor- och bilverksamheter 
Tabell 43 beskriver hur många motor- och bilverksamheter de multipla företagarna i studien 
finns i styrelsen för. Tabellen innehåller företag som både säljer bilar och/eller reservdelar och 
utför reparationer De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
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Tabell 43 Multipelföretagarnas antal motorrelaterade verksamheter i Sverige, år 2005. 

4 1 1 6

66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

4 1 1 6

66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

1 2 4

Antal bil- och motorverksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 43 visar att det av de multipla företagarna finns sex män i branschen, av vilka fyra 
finns i ett företag var, en i två företag och en i fyra företag inom området. 
 
De multipla företagarnas bostadsrättsverksamheter 
Tabell 44 beskriver hur många bostadsrättsverksamheter de multipla företagarna i studien 
finns i styrelsen för. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till ändamål 
att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning183. 
Bostadsföreningarna i sig kan inte ses som ekonomiskt vinstdrivande verksamheter som de 
flesta av multipelföretagarnas övriga verksamheter. Att engagemang i sådana styrelser tas upp 
i denna studie, beror på att vi är intresserade av företagarnas totala engagemang samt att det är 
svårt att avgränsa vilka verksamheter som ska exkluderas i studien då t ex ett par företagare 
driver stallverksamhet i aktiebolags- eller handelsbolagsform trots att det troligen rör sig om 
ett intresse snarare än en affärsrörelse.  
 
De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas 
även separat efter kön. 
 
Tabell 44 Multipelföretagarnas antal bostadsrättsverksamheter i Sverige, år 2005. 

4 4

100,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

5 5

100,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1

Antal
bostadsrätts-
verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 44 visar att det finns fem multipla företagare som är engagerade i styrelsen för en 
bostadsrättsförening. Fyra av dessa är män, en är kvinna. 
 
 

                                                 
183 http://www.bolagsverket.se/foreningar/bostadsratt/index.html 
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De multipla företagarnas förvaltningsverksamheter av lokaler och bostäder 
Tabell 45 beskriver hur många förvaltningsverksamheter av lokaler och bostäder de multipla 
företagarna i studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från 
totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 45 Multipelföretagarnas antal förvaltningsverksamheter av lokaler och bostäder i Sverige, år 
 2005. 

19 6 2 2 1 30

63,3% 20,0% 6,7% 6,7% 3,3% 100,0%

7 0 0 0 0 7

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

26 6 2 2 1 37

70,3% 16,2% 5,4% 5,4% 2,7% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2 3 4 6

Antal företag med förvaltning av lokaler och bostäder

Totalt

 
 Källa: Egen databas 

 
Tabell 45 visar att en fjärdedel av de undersökta multipelföretagarna återfanns i styrelsen för 
företag med förvaltande uppgifter där lokaler och bostäder är vanligt förekommande. De 37 
företagarna är fördelade på 30 män och sju kvinnor. De flesta företagarna har ett sådant 
uppdrag. Åldersmässigt är det företagare inom åldersspannet 46-55 år som är den största 
gruppen bland män med förvaltningsverksamheter (se bilaga 22). 
 
De multipla företagarnas holdingverksamheter 
Tabell 46 beskriver hur många holdingverksamheter de multipla företagarna i studien finns i 
styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, 
samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 46 Multipelföretagarnas antal holdingverksamheter i Sverige, år 2005. 

16 16

100,0% 100,0%

5 5

100,0% 100,0%

21 21

100,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1

Antal
holdingverk-

samheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 46 visar att 14 procent av de multipla företagarna (21 stycken) är engagerade i företag 
vars huvudsakliga uppgift är holdingverksamhet. 16 av företagarna är män och fem är 
kvinnor. Ingen företagare är engagerad i mer än ett holdingbolag och det är inte ovanligt att de 
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mindre multipla företagarna finns i styrelsen för ett holdingbolag och ett verksamhetsbolag, 
gärna tillsammans med sin respektive. Holdingbolagen saknar vanligen anställda. 
 
Förutom holdingbolag förekommer pensionsstiftelser i de multipla företagarnas portfölj, även 
i samband med relativt små bolag. Dessa ingår i övriga verksamheter. 
 
De multipla företagarnas datoranknutna verksamheter 
Tabell 47 beskriver hur många datoranknutna verksamheter de multipla företagarna i studien 
finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 47 Multipelföretagarnas antal datoranknutna verksamheter i Sverige, år 2005. 

10 2 2 14

71,4% 14,3% 14,3% 100,0%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

10 2 3 15

66,7% 13,3% 20,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2 4

Antal datoranknutna verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 47 visar att en tiondel av företagarna eller 15 företagare är involverade i företag vars 
huvudsakliga verksamhet är datorrelaterad. 14 företagare är män och en är kvinna. 10 män 
finns i ett datorrelaterat företag, två i två företag och två i fyra företag. Den enda kvinnan 
finns i fyra företag inom branschen. 
 
De multipla företagarnas verksamheter med maskin- och verktygstillverkning, samt 
försäljning och uthyrning av dessa 
Tabell 48 beskriver hur många maskin- och verktygstillverkande verksamheter, både säljande 
och uthyrande verksamheter, de multipla företagarna i studien finns i styrelsen för. De 
procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas även 
separat efter kön. 
 
Tabell 48 Multipelföretagarnas antal maskin- och verktygstillverkningar i Sverige, år 2005. 

12 1 13

92,3% 7,7% 100,0%

3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

15 1 16

93,8% 6,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 3

Antal maskin/verktygs-
verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 
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Tabell 48 visar att 16 företagare eller lite mer än 10 procent av de multipla företagarna är 
engagerade i maskin- och verktygstillverkning. Av dessa är 13 män och tre kvinnor. De 
manliga företagarna finns i de flesta fall i ett företag inom denna bransch, i ett fall i tre. 
Kvinnorna finns endast i ett företag vardera inom branschen. 
 
De multipla företagarnas medicin- och kemiverksamheter 
Tabell 49 beskriver hur många medicin- och kemiverksamheter de multipla företagarna i 
studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 49 Multipelföretagarnas antal medicin- och kemiverksamheter i Sverige, år 2005. 

5 5

100,0% 100,0%

5 5

100,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

1

Antal
medicin- och

kemiverk-
samheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 49 visar att medicin- och kemibranschen domineras helt av män när det gäller multipla 
företagare som också återfinns i plastbranschen. Men endast fem företagare finns inom 
området. 
 
De multipla företagarnas sport- och hälsovårdsverksamheter 
Tabell 50 beskriver hur många sport- och hälsoverksamheter de multipla företagarna i studien 
finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet 
företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 50 Multipelföretagarnas antal sport- och hälsoverksamheter i Sverige, år 2005. 

3 3

100,0% 100,0%

3 3

100,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

1

Antal sport-
och hälso-

verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 50 visar att de multipla företagarna med företag inom området hälsovård- och 
sportverksamhet är män. Dock är det endast tre företagare som återfinns i en verksamhet 
vardera i dessa branscher. 
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De multipla företagarnas återvinnings- och sorteringsverksamheter 
Tabell 51 beskriver hur många återvinnings- och sorteringsverksamheter de multipla 
företagarna i studien finns i styrelsen för. De procentuella siffrorna som presenteras utgår från 
totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 51 Multipelföretagarnas antal återvinningsverksamheter i Sverige, år 2005. 

1 1

100,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

1

Antal
återvinnings-

och
sorterings-

verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 51 visar att endast en manlig multipel företagare är engagerad inom 
återvinningsområdet. Däremot är detta ett relativt stort företag med en tydlig koppling till 
plastindustrin då man återvinner bl a plast. 
 
De multipla företagarnas övriga verksamheter 
Tabell 52 beskriver hur många, vad vi här kallar, övriga verksamheter de multipla företagarna 
i studien finns i styrelsen för. De övriga verksamheterna sträcker sig över så vitt skilda 
områden som: pensionsfonder till övriga företags anställda, skogs- och jordbruk, stall, 
försäljning av grafisk utrustning, inkassoverksamhet, föreningar för att främja handelsutbyte, 
skylttillverkning, förlagsverksamhet, handel med alkoholdrycker, larm och bevakning, 
markentreprenad, resebyråverksamhet, mäklarrörelse, radio och TV, reklambyrå, 
elektricitetsgenerering, konfektionshandel, second hand försäljning av kläder m fl 
verksamheter. Dessa verksamheter har antingen få engagerade plastföretagare eller är svåra 
att placera inom ett specifikt verksamhetsområde. De procentuella siffrorna som presenteras 
utgår från totala antalet företagare, samt indelas även separat efter kön. 
 
Tabell 52 Multipelföretagarnas antal övriga verksamheter i Sverige, år 2005. 

21 7 5 1 1 1 1 37

56,8% 18,9% 13,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 100,0%

8 3 1 0 0 0 0 12

66,7% 25,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

29 10 6 1 1 1 1 49

59,2% 20,4% 12,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Man

Kvinna

Kön

Totalt

1 2 3 4 5 7 11

Antal övriga verksamheter

Totalt

 
Källa: Egen databas 
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Tabell 52 visar att 37 manliga och 12 kvinnliga multipelföretagare finns i företag vars 
verksamhet i denna studie har benämnts övriga verksamheter. Att finnas i ett eller två företag 
inom denna grupp är vanligt för både män och kvinnor. 
 
De företag med multipla företagare som saknar registrerad verksamhet 
Tabell 53 beskriver hur många organisationer de multipla företagarna i studien finns i som 
inte har någon registrerad verksamhet. När vi studerade de multipla företagarna och deras 
företag var det en del företag vars verksamhetsbeskrivning eller bolagsordning inte beskrev 
vad företagets verksamhet bestod av. Dessa var vanligen likviderade eller vilande företag. De 
procentuella siffrorna som presenteras utgår från totala antalet företagare, samt indelas även 
separat efter kön. 
 
Tabell 53 Multipelföretagarnas företag där ingen verksamhet anges i Sverige, år 2005. 

2 1 1 4

50,0% 25,0% 25,0% 100,0%

2 1 1 4

50,0% 25,0% 25,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

ManKön

Totalt

1 5 36

Ingen uppgiven verksamhet
(vilande, likvidation mm)

Totalt

 
Källa: Egen databas 

 
Tabell 53 visar att fyra manliga multipla företagare är engagerade i styrelsen för företag utan 
registrerad verksamhet. Två företagare finns i ett sådant företag, en i fem och en i 36 sådana 
företagsuppdrag. 
 
 
9.2.3 Analys 
Alla 150 multipla företagare finns i styrelsen för företag i plastbranschen på grund av att 
studien utgått från de multipla företagarna i plastbranschen. Som tidigare nämnts är 112 av 
dessa män och 38 kvinnor. 44 procent av samtliga företagare i studien finns endast i ett 
plastföretag. Däremot är det av intresse att hela 45,3 procent finns i två plastföretag, både 
bland män och kvinnor. Uppenbarligen finns det ett visst inslag av horisontal integration inom 
branschen då mer än 50 procent av företagarna finns i mer än ett plastindustriföretag. Men det 
kan också vara möjligt att företagarna täcker upp flera olika områden eller led av 
plasttillverkningen genom flera företag, varför förekomsten av många företag inom branschen 
hos de multipla företagarna även kan tyda på vertikal integration. 
 
12,7 procent av samtliga 150 multipla plastföretagare är engagerade i styrelsen för metall- 
eller verkstadsindustriföretag. Här kan vi troligen se en viss vertikal integration med 
plastindustrin, då det inte är alltför ovanligt som plastföretagare att även ha ett metall- eller 
verkstadsindustriföretag. Dessa förser troligen i flera fall plastindustrin med bl a service och 
verktyg. Kunskapsområdet skiljer sig troligen heller inte alltför mycket från plastindustrins 
företag. Även maskin- och verktygstillverkande företag kan ses som komplement till 
plastbranschen, men även till trävarubranschen samt skogs- och jordbruk. De senare finns 
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under övriga verksamheter. Integrationen kan i huvudsak ses som vertikal då verksamheterna 
kompletterar varandra. 
 
Medicin- och kemiverksamhet kan även ses som kompletterande verksamhet till 
plastindustrin, då man inom plastindustrin tillverkar mycket förpackningsmaterial till 
sjukvården men också då forskningen inom området polymerer i stor utsträckning berör 
kemiområdet. Den vertikala integrationen med plasten förstärks av att samtliga multipla 
företagare i medicin- och kemibranschen endast finns i ett företag med medicin- eller 
kemiinriktning. 
 
Även den ende företagare som finns i ett företag inom återvinning kompletterar med denna 
verksamhet plastindustrin i och med att återvinningsföretagets verksamhet delvis går ut på att 
ta hand om plastavfall. 
 
Integrationsmönstret för trävaru- och snickeribranschverksamheterna med övriga 
verksamheter är inte tydlig då relativt få företagare är verksamma inom branschen och 
vanligen i ett företag. En viss tendens går att urskilja där företagare med snickeriverksamhet 
även är verksamma inom inredningsföretag och där företagare med trävaruverksamhet 
återfinns inom skogsbruksverksamhet. Men förekomsten är allt för låg för att några slutsatser 
ska kunna dras ur detta. 
 
Det finns en tydligare koppling mellan plast och kontorsmaterialverksamheter även om de 11 
företagarna inom det senare verksamhetsområdet är relativt få. En orsak till kopplingen är att 
företag förknippade med försäljning av kontorsmaterial säljer mycket produkter av plast då 
plast i många fall används för produkter som är vanliga inom kontorsverksamheter. 
Integrationen kan här närmast ses som vertikal då plastföretagen troligen är tillverkare till 
kontorsmaterialföretagen. Men även en viss horisontal integration finns då några företagare 
har fler verksamheter inom branschen. En viss kompletterande relation inom 
kontorsmaterialförsäljning kan även de datorrelaterade verksamheterna innebära. 
 
Det är inte ovanligt att företagare driver ett konsultverksamhetsföretag med inriktning på 
organisation, företagande och finans bredvid sina andra företag med helt andra 
verksamhetsområden. Detta kan bero på att företagarna ser ekonomiska möjligheter i sitt 
kunnande inom företagsområdet. Integrationen med övrig verksamhet är däremot svårare att 
se om vi bortser från en eventuell kompetensaspekt. 
 
Att de fyra multipla företagarna med livsmedelshantering i några av sina företag även är 
engagerade i verksamheter som restaurang, kafé och hotell tyder på en i huvudsak vertikal 
integration mellan dessa. Särskilt som de flesta företagare finns i ett företag inom vardera 
bransch. I de senare finns det åtta företagare. 
 
Av de 12 företagare som driver detaljhandel finns huvudparten endast i ett sådant företag. 
Förklaringen kan vara att detaljhandel kräver mycket närvaro av handlaren varför det är svårt 
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att driva flera företag inom detta område. Kopplingen till plastbranschen är troligen i vissa fall 
tillverkning av leksaker och sportartiklar i plast, varför integrationen i viss mån kan ses som 
vertikal då den förekommer. 
 
Motorverksamheternas koppling till någon annan studerad bransch är inte självklar. Möjligen 
går det att observera att det finns en tendens att dessa företagare också har 
verkstadsindustriföretag. Annars kan företagande i viss mån troligen relateras till intresse, 
särskilt som några av dessa är lokaliserade till områden i Småland med mycket motorsport. 
 
Ett privat intresse styr troligen de fem multipla företagarna som är engagerade i 
bostadsrättföreningars styrelser. Troligen är dessa även boende i föreningarna i fråga då de 
endast sitter i en bostadsrättsstyrelse och inte är engagerade i någon liknande verksamhet. 
Dessa uppdrag är därför troligen att betrakta som privatekonomiska engagemang. 
 
Att många multipla företagare (37 stycken) finns i ett förvaltningsbolag av fastigheter tyder 
på att detta uppfattas som ett komplement till övriga bolag. Man har valt att lägga 
verksamheternas lokaler i ett eget bolag, troligen för att minimera risken vid en eventuell 
konkurs i någon verksamhet. Ett liknande syfte finns troligen bakom att relativt många 
företagare (21 stycken) är engagerade i holdingbolag, men endast i ett vardera, vanligen utan 
anställda. Det tyder på att företagarna gärna samlar ägande och förvaltning av de skilda 
verksamheterna under ett företag som har detta som enda verksamhet. Integrationen kan 
snarast ses som vertikal i den meningen att företagen har som syfte, precis som de flesta av 
förvaltningsbolagen, att ge service åt de andra verksamheterna i företagarens portfölj. 
 
Verksamhet inom sport- och hälsovård kan inte ses som ett stort intresse för de multipla 
företagarna i plastbranschen då endast tre företagare är engagerade inom detta område. Det 
intresse som finns hör troligen i viss mån ihop med personalvårdande insatser, då 
verksamheternas art inom området tyder på detta. Att verksamheterna ska ses som 
komplement till företagsdriften i sig, på samma sätt som förvaltnings- och holdingbolag, är 
därför troligt. 
 
När det gäller integrationstyp för de övriga verksamheterna är denna svår att bedöma för 
gruppen som helhet då verksamheterna delvis är mycket olika. Att så många verksamheter var 
svåra att placera i våra relativt snävt tilltagna grupperingar av verksamheter visar på 
svårigheten att jämföra företagare med helt olika strategier för att komponera en 
företagsportfölj. 
 
När det gäller företagarnas juridiska verksamheter är dessa förknippade med företagarens 
profession som advokat eller jurist, varför förklaringen till en viss mängd av de mångmultipla 
företagarna är deras uppdrag som likvidatorer eller konkursförvaltare. 
 
Fyra företagare finns i organisationer utan registrerad verksamhet. Organisationerna är 
vanligen likviderade eller vilande. Den företagare som finns i 36 företag utan registrerad 
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verksamhet är advokat och som sådan verksam som likvidator, vilket förklarar antalet sådana 
engagemang och i viss mån en del av den mångmultipla verksamheten. 
 
Vissa verksamhetsområden domineras helt av män. Dit hör de verksamheter som inte har 
någon registrerad verksamhet, vilket förklaras av att samtliga jurister är män, samt 
återvinning, sport och hälsovård, medicin och kemi, motor, advokat och jurist, livsmedel, trä 
och snickeri. Det finns inga verksamheter som domineras av kvinnor, vilket förklaras av att 
plastbranschen, som studien utgår ifrån, domineras av män varför kvinnorna i studien är 
mycket få. 
 
Liksom Rosa kan vi se att det finns skillnader i de företag som drivs och i många fall skapats 
av de multipla företagarna. Däremot kan vi inte urskilja att de, som Rosa säger, vanligen 
startar flera företag inom samma bransch. Vi ser snarare ett mönster av företagande i 
närliggande branscher som kan komplettera varandra eller där företagarens kunskaper om 
företagande i sig kan ge avkastning. Visserligen har många företagare även verksamheter 
inom samma område, men vanligen med en liten annorlunda nischning, vilket inte tabellerna 
visar då vi i underlaget för dessa fått vara ganska schematiska. En stor del av det multipla 
företagandet går ut på att skapa en sfär runt det producerande företaget med företag som har 
till syfte att sköta de tillgångar som övriga företag bidrar med, bl a holding- och 
förvaltningsbolag, samt även i viss mån serviceverksamheter för övrig verksamhet som 
verkstadsindustri och hälsovård. Integrationsmönstret kan i större utsträckning betraktas som 
vertikalt hos de multipla företagarna i plastbranschen då de i större utsträckning finns i företag 
som kan betraktas som komplement till varandra, bl a inom plast, kemi, återvinning och 
maskintillverkning, samt livsmedel och restaurang. Men det går även att skönja horisontala 
integrationsmönster, framförallt i vissa branscher, som plast, där företagarna finns i flera 
företag inom samma område. Även en viss mån av fristående verksamheter finns som 
motorverksamheter och i viss mån juridiska verksamheter. Dessutom finns vissa 
verksamheter som snarast är att betrakta som privatintressen dit bostadsrättsföreningar, viss 
motorsport och stallverksamhet hör. 
 
Vidare har vi tidigare kunnat observera att flera företagare finns i både vilande, aktiva och 
nedlagda företag i sin företagsportfölj, vilket tyder på ett strategiskt planerande för framtiden. 
 
Vi upplever att några av företagarna kan ses som nyfikna och experimentella. De ser ut att 
engagera sig i många olika verksamheter ofta. De hoppar gärna, som Rosa säger, på tåget. 
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9.3 SAMMANFATTNING 
 
För att se vilka mönster det går att urskilja hos det multipla plastföretagandet har vi studerat 
och beskrivit vilka typer av ledningsuppdrag företagarna har och hur många för att utröna 
deras erfarenhet av företagande som de erhållit genom olika engagemang och många företag. 
Vidare har vi sökt svar på vilka integrationsmönster de multipla företagarnas verksamheter 
bildar. 
 
Vad vi kunnat observera när det gäller företagserfarenhet är att 75 procent av de multipla 
plastföretagarna har uppdrag som ordinarie styrelseledamot, vilket innebär att de har 
beslutsrätt i företaget samt är ytterst ansvariga för dess verksamhet och åtaganden, och att 
cirka 47 procent har uppdrag som suppleant. Det är i detta sammanhang intressant att se att 
drygt 90 procent av männen har uppdrag som ordinarie styrelseledamot medan endast 29 
procent av kvinnorna har motsvarande uppdrag. Däremot har 80 procent av kvinnorna 
suppleantuppdrag medan endast 35 procent av männen har motsvarande uppdrag. Detta visar 
på en tydlig trend att företagen styrs av män med hustrun som ersättare. Troligen för att 
behålla kontrollen av företaget inom familjen. Kvinnorna har således en betydligt mindre 
erfarenhet av företagande, något som förstärks av den låga kvinnliga representationen i 
branschen. 
 
81 procent av företagarna finns i upp till tre styrelser som ordinarie ledamot och fyra procent 
har 10 eller fler sådana uppdrag. Flera av de senare har många uppdrag i aktiva företag, vilket 
delvis förklaras av att de är engagerade i stora familjekoncerner. 
 
Vidare är det tydligt att det krävs erfarenhet för att driva flera företag då de multipla 
företagare som finns i styrelsen för många företag i huvudsak är mellan 46 och 65 år. Det tar 
även tid att starta flera företag, något de yngre företagarna inte haft. 
 
När det gäller att kombinera flera olika uppdrag i ett företag förekommer detta hos drygt 17 
procent av multipelföretagarna genom att de är registrerade som både ordinarie ledamot och 
VD, ett arrangemang som är vanligast i kompanjonsföretag. Däremot är alla med VD-
funktion inte registrerade varför siffrorna i detta fall kan vara missvisande. 1,3 procent har sex 
eller fler sådana dubbla uppdrag. Att det förekommer några som har flera sådana dubbla 
uppdrag och dessutom några uppdrag som suppleant samt några uppdrag där de endast är 
ordinarie ledamot i aktiva företag väcker frågan hur detta är praktiskt möjligt. Att vara VD 
kräver ett engagemang i den dagliga driften när det gäller framförallt små företag. Små 
företag har vanligen inte möjlighet att ha många och/eller externa styrelseledamöter tillsatta 
för sin specifika yrkeskompetens. Företagare i dessa företag får vanligen vara kunnig och 
delaktig i samtliga områden som gäller företagets drift, vilket i viss mån förklarar de dubbla 
uppdragen, men gör frågan om möjligheten att driva flera företag parallellt på detta sätt 
intressant. Troligen betraktas företagen i viss utsträckning som delar av en enhet, en 
företagsportfölj. Denna portfölj krävs det troligen en relativt lång företagserfarenhet för att 
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hantera framgångsrikt, en uppfattning som förstärks av att de flesta multipla företagare i 
denna position närmar sig pensionsåldern. 
 
En viss del av mångföretagandet innebär seriellt företagande, vilket vi kunnat utläsa av att 
flera företagare har både vilande, aktiva och nedlagda/avslutade företag i sin portfölj. Men 
parallellt företagande är lika vanligt. 
 
Möjligheten att driva många aktiva företag parallellt ligger även i de integrationsmönster 
företagens/organisationerna bildar och de möjligheter som finns att använda kunskaper och 
resurser gemensamt. 
 
Naturligtvis är alla studiens 150 multipla företagare representerade med företag i 
plastbranschen på grund av att studien utgått från de multipla företagarna i plastbranschen. Av 
dessa har 44 procent endast ett plastföretag. Däremot har 45,3 procent två plastföretag vilket 
tyder på en möjlig horisontal integration inom branschen. Troligen är integrationen även 
vertikal inom branschen då olika företag kan tillverka olika produkter som legoarbeten åt 
varandra. Oavsett vilken typ av integrationsmönster som förekommer inom branschen är 
kunskapen som krävs troligen likartad varför det är möjligheter att uppnå skalfördelar inom 
kunskaps- och erfarenhetsområdet. Detta förstärks ytterliggare av att flera andra branscher de 
multipla företagarna är engagerade i har möjliga integrationsmönster med framförallt plast. 
Både metall/verkstadsindustri och maskin/verktygstillverkning är nödvändiga leverantörer för 
plastindustrin varför det kan finnas förklaringar till att dessa ingår i flera plastföretagares 
företagsportföljer. Även kemibranschen har ett nära samarbete med plastindustrin, både som 
leverantörer av forskning och som kunder av plastförpackningar inom medicinområdet. Även 
inom återvinning kan plastbranschen både ses som kund och leverantör. Leverantör i den 
bemärkelsen att plastindustrin säljer sitt avfall och som kund då visst plastavfall går att 
återvinna till nya produkter. Kontorsvaruförsäljarna ses som en stor kund för plastindustrin då 
mycket kontorsvaror tillverkas i plast. I viss mån har även branscher som säljer sportartiklar 
och leksaker samma relation till plastindustrin. Dessa integrationsmönster är närmast att 
betrakta som vertikala då de olika verksamheterna består av olika delar i kedjan fram till 
kund. Den horisontala integrationen med plastbranschen står i stort sett branschens egna 
företag för. 
 
Övriga branscher där de multipla plastföretagarna engagerar sig kan ha relationsmönster 
sinsemellan, men det går inte att utläsa någon direkt relation till plasttillverkning. Bl a har 
kontorsvaror även ett horisontalt integrationsmönster då dessa företag i flera fall täcker upp 
olika delar av marknaden. Trä/snickeriverksamheter integrerar i några fall vertikalt som 
leverantörer till inredningsfirmor och skogs/jordbruk. Livsmedelshantering kan troligen i 
några fall ses som leverantör till restaurang/kafé- och hotellverksamheter. 
 
Förutom dessa mönster går det att se en tydlig tendens hos de multipla företagarna att ha ett 
holdingbolag och fastighetsförvaltningsbolag utan anställda i företagsportföljen. Dessa ska 
troligen betraktas som serviceföretag och moderbolag till övriga företag i portföljen. Det finns 
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även företag som ser ut att vara avknoppningar direkt till företagarnas kompetens som just 
företagare i form av olika konsultfirmor inom företagande. 
 
Företag med mer privatekonomisk/intressekaraktär, som motorverksamheter, 
bostadsrättsföreningar, stall och dylikt bedömer vi vara en del av företagarnas mångsidiga 
engagemang men också som i stort sätt fristående från övriga verksamheter. 
 
Vår bedömning i stort är att en av förklaringarna till att det är möjligt att engagera sig i många 
verksamheter är att företagarna kan använda sina kunskaper och erfarenheter i flera av 
företagen, samt att företagen kan komplettera och dra nytta av varandra. Troligen är syftet för 
många av företagen att stödja annan verksamhet och då kan mängden företag inte ses som en 
belastning utan snarare en tillgång som tryggar och underlättar leveranser, försörjning och 
marknadstäckning. I detta syfte är det troligen mycket väsentligt med ett brett kontaktnät, 
breda erfarenheter inom småföretagande och många styrelseuppdrag. 
 
När det gäller integrationstyp för de övriga verksamheterna är denna svår att bedöma för 
gruppen som helhet då verksamheterna delvis är mycket olika. Att så många verksamheter har 
varit svåra att placera i våra relativt få verksamhetsgrupper visar på svårigheten att jämföra 
företagare med helt olika strategier för att komponera en företagsportfölj. 
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10. SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH SLUTSATSER 
 
Vi har i denna studie sett att multipelt företagande inom den svenska plastbranschen är 
mycket vanligt. 76,5 procent av Svensk Plastindustris mikromedlemmar är, enligt vår 
definition, att betrakta som företag med multipla styrelsemedlemmar, vilka vi kallar multipla 
företagare. Detta är en betydligt högre siffra än vad som redovisats i andra studier, men då 
från andra regioner, med ett annat urval och en delvis annorlunda definition av vad som är 
multipelt företagande. Jämförbarheten med andra studier blir därmed haltande varför denna 
studie får ses som ytterligare ett sätt att belysa multipelt företagande på. Vi menar att det är ett 
forskningsområde vars studieobjekt varken är homogena eller helt jämförbara, vilket medför 
att det är svårt, och kanske inte önskvärt, för forskningen inom området att vara helt 
jämförbar och generaliserbar. Det behöver ju inte nödvändigtvis betraktas som något negativt 
att fenomenet och forskningen om multipelt småföretagande är mångfasetterat. 
 
Vad som skiljer multipelt företagande i plastbranschen från annat företagande inom samma 
bransch är i huvudsak antal anställda i förhållande till omsättning, benägenheten för 
koncernstrukturer, en aning fler likställda styrelseledamöter samt vissa 
lokaliseringsskillnader. Några nämnvärda skillnader har däremot inte gått att observera i 
företagens ålder. I viss mån kan även lokaliseringen sägas var mycket lik för företag både 
med och utan multipla styrelsemedlemmar. De sydvästra delarna av Sverige samt 
huvudstadsregionen ser ut att vara goda placeringsorter för branschens företag, med en viss 
övervikt åt icke multipelt drivna företag i Skåne län. Bra infrastruktur i form av vägnät, nära 
till storstadsregioner samt närhet till andra företag inom branschen ser ut att vara goda 
förutsättningar för företag inom plastbranschen i stort. 
 
I fråga om skillnader mellan företag med och utan multipla företagare ser det multipla 
företagandet ut att vara en gynnsam faktor för hög omsättning i förhållande till antalet 
anställda. Det är möjligt att det multipla ledarskapet har större möjligheter att finna andra 
vägar än att öka antalet anställda för att uppnå ökad omsättning. Det multipla företagandet 
borde troligen, genom dess företagares många uppdrag ha ett större kontaktnät och flera 
samarbetspartners, vilket kan vara en del av förklaringen, ett antagande som stärks av att de 
multipla företagarna i större utsträckning än de icke multipla samarbetar med kompanjoner. 
Benägenheten att driva företagande i mindre koncerner med små företag kan även stärka 
samarbeten mellan företag och därmed gynna omsättning, riskspridning och tillgången på 
kompetens. Den större benägenheten för kompanjonskap bidrar troligen till den aningen högre 
tendensen i företag med multipel ledning att ha likställda styrelseledamöter. Detta i sin tur kan 
bidra till ett ökat kompetensutbyte. Men skillnaderna mellan företag med och utan multipelt 
ledarskap är här inte entydiga. Skillnader mellan de två grupperna går dock inte att säkerställa 
då underlaget inte är tillräckligt stort och grupperna med och utan multipla företagare är 
avsevärt olika i antal företag mät. Dessa skillnader får snarast betraktas som en möjlig bild av 
verkliga förhållanden som närmare borde undersökas med andra metoder. 
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I fråga om vilka samband och mönster det multipla företagandet bildar kan vi se att de 
multipla företagarna i huvudsak är män, vilket delvis förklaras av att männen dominerar 
studerad bransch men också av att kvinnorna i större utsträckning koncentrerar sitt 
företagande till några få verksamheter. Multipelt företagande är vanligast i åldern 36-65 år, 
vilket troligen beror på att det både krävs erfarenhet av företagande och tid för att driva flera 
företag, antingen det är seriellt eller parallellt. Detta är även tydligt då det gäller att ha flera 
uppdrag som ordinarie ledamot och som både ordinarie ledamot och verkställande direktör. 
 
Vidare har vi kunnat se en tendens att familjeföretagande i många fall innebär en lägre grad 
av multipelt beteende från företagarna samt mindre styrelser, vanligen en man som ordinarie 
ledamot och en kvinna som suppleant. Oftast har de bara två företag tillsammans varav det 
inte är ovanligt att det ena är ett holding- eller förvaltningsbolag. Detta mönster av små 
styrelser visar även den stora majoriteten män som ordinarie styrelseledamöter och kvinnor 
som suppleanter på. Kvinnorna ser uppenbarligen i många fall inte ut att ha någon del i 
företagandet och har troligen därför en lägre kunskapsnivå inom företagande. Samtidigt är så 
många som 34 procent av de multipla företagarna involverade i företag som är att betrakta 
som kompanjonsföretag eller både kompanjons- och familjeföretag. Både företagare med 
familjeföretag och familje/kompanjonsföretag med många styrelseengagemang är i de flesta 
fall män, vilket i ännu större utsträckning är fallet när det gäller kompanjonsföretag. Män är i 
större utsträckning än kvinnor mångmultipla som företagare. 
 
Av intresse är, när det gäller hur det multipla företagandet ser ut, att de flesta företag i de 
multipla företagarnas portföljer är små och hela 74 procent är mikroföretag. Endast en 
företagare hade ett företag i sin företagsportfölj som kunde betraktas som storföretag. Den 
stora mängden företagare med företag utan anställda tyder på att det finns många holding- 
eller förvaltningsbolag i företagarnas företagsportföljer, men i viss mån även handelsbolag 
och dylika organisationsformer, samt vilande företag. Merparten av företagarna, 97 procent, 
har aktiva företag i sin portfölj, vanligen 1-2, vilket ytterligare pekar på kombinationen 
förvaltande företag och producerande företag. Dock driver en tredjedel av de multipla 
företagarna tre eller fler aktiva företag vilket visar på ett mönster av parallellt företagande 
även om det finns mycket som pekar på att även seriellt företagande förekommer, bl a att det 
finns flera företagare med både vilande, aktiva och nedlagda verksamheter i sin 
företagsportfölj. I viss mån motsägs det multipla företagandet av att det är relativt vanligt med 
fusioner bland multipelföretagarnas företag, vilket innebär att de istället för att utveckla det 
multipla mönstret centraliserar sitt företagande till färre företag. 
 
Inom studiens ram har även integrationsmönster mellan de multipla plastföretagarnas företag 
undersökts. Det finns starka tendenser till framförallt vertikal integration mellan olika 
verksamheter, främst i förhållande till plastindustrin. Detta kan vara en förklaring till att det är 
möjligt att framgångsrikt driva en större företagsportfölj då det är möjligt att kontrollera flera 
led fram till kund. Men vi har också kunnat se ett samband mellan verksamheternas 
kunskapsbehov både i fall av vertikal- och horisontal integration. Dessutom finns det tydliga 
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mönster av företagsgrupper med syfte att serva varandra i själva företagsdrivandet som 
holding- och förvaltningsbolag. 
 
Vi menar att dessa mönster av integration är en stor anledning till att det går att driva många 
företag parallellt för en företagare men detta är troligen också en orsak till att kombinationen 
en företagare med flera företag ser ut att omsättningsmässigt vara mer framgångsrikt än en 
företagare med ett företag. 
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11. DISKUSSION 
 
Här kommer en övergripande metod- och begreppsdiskussion att föras samt en diskussion om 
intressanta områden för vidare studier.  
 
 

11.1 METODDISKUSSION 
 
Det finns problem att se ett mönster i det multipla företagandet då vi endast gör en 
ögonblicksstudie. En longitudinell studie hade troligen ökat kunskapen och förståelsen för de 
mönster som finns eller som saknas, samt hur de skapas. Om det verkligen är mönster vi ser 
är svårt att avgöra då studien enbart fokuserar på material från en kort tidsrymd. Företagarna 
kan ju ha haft helt andra sätt att hantera företagandet på för två, fem eller sju år sedan. Dessa 
problem gäller främst de aktiva företagen. Företagaren kan ha varit del i andra aktiva företag 
som sålts eller där denne av andra skäl gått ur styrelsen. De företag som har upphört eller vilar 
kan även studeras bakåt i tiden. Detta utgör i sig ett problem att materialet inte alltid 
illustrerar samma tidsperiod och hela sammanhanget. 
 
Problemet med en longitudinell undersökning när det gäller mikroföretag är bristen på 
historiska data och/eller vår studies tidsram. Den begränsade tidsram som en magisteruppsats 
har, innebär att det varken är praktiskt eller kostnadsmässigt möjligt att söka data bakåt i tiden 
när det gäller små företag med bristande arkivering eller att följa företag under en viss 
tidsrymd. 
 
Ett upprepat tvärsnitt hade troligen också gett intressant information som denna studie inte 
kunnat lyfta fram, men även denna metod hade varit svår att genomföra med den bristande 
dokumentation små företag har i kombination med studiens begränsade tidsram. Vi undvek, 
genom att ej använda denna metod, problematiken som denna metod medför att de olika 
tvärsnitten vanligen behandlar olika grupper av företagare. 
 
Det är möjligt att tänka sig enkäter som informationskälla för denna typ av studie. Problemet i 
detta fall är vår nära relation till branschens aktörer i affärssammanhang, vilket troligen skulle 
medföra att vi betraktats som konkurrenter om vi tagit direkt kontakt med företagarna. Denna 
aspekt har även omöjliggjort en studie där intervjuer varit en del av metoden för 
datainsamling. Vårt förhållningssätt har därför varit att om möjligt inte ge oss till känna för 
företagen och företagarna då materialet annars skulle kunna bli alltför selektivt givet. 
I viss mån har data med ett retrospektivt perspektiv använts som komplement till övrigt 
material. Men då detta hämtats från företagens hemsidor, i de fall där det förekommer 
historisk information, kan detta material endast ses som intressanta anekdoter om enskilda 
företag och företagare som kan vara tillrättalagt för att öka intresset för företaget/företagaren i 
fråga. Det kan dock ge en antydan om hur företagare eller företagen vill bli betraktade. 
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Ytterligare problem med den typ av datainsamling som vi gjort, som visat sig under arbetet 
med studien, innebär att variablerna blir många varför frekvensen blir låg i flera fall. Detta 
omöjliggör statistiska analyser som säkerställer resultaten. Enkäter som insamlingsmetod 
hade troligen löst detta då vi i sådant fall kunnat styra antalet variabler. Problemet med detta 
hade varit att vi tillrättalagt verkligheten i större utsträckning, samt att vi troligen fått 
tillrättalagda svar då informanterna funnit svårigheter att infoga sin verklighet i blanketters 
mer begränsade möjligheter till svar. Detta hade medfört att vi med större statistisk säkerhet 
kunnat ge resultat, men dessa hade troligen mindre speglat den verklighet av heterogenitet 
som präglar det multipla företagandet. 
 
 

11.2 BEGREPPSDISKUSSION 
 
Under studiens gång har vi kommit till insikt om att flera vanliga begrepp inom ekonomiskt 
tänkande är svåra att applicera på multipelt företagande. Tillväxt och branschtillhörighet är 
två av dessa. 
 
Vad är tillväxt? 
Med tillväxt i företagssammanhang menas vanligen att företag växer sig större: anställer fler 
och ökar omsättning samt lönsamhet. Detta resonemang syftar vanligen på enskilda företag 
och inte på grupper av små företag. Då vi i denna studie kunnat observera att det multipla 
företagandet är utbrett bland plastindustrins företagare och att deras portföljer av företag i 
huvudsak innehåller mindre företag synes det gängse resonemanget om tillväxt halta. Det 
förbiser nämligen den tillväxt som en växande grupp av små företag runt en eller en grupp av 
företagare utgör, företag som i sig inte växer. Det är kanske inte alls så att företagstillväxt ska 
gynnas och förespråkas av statliga och näringspolitiska organ, utan snarare skulle kunskap 
och stöd riktas mot den tillväxt som grupper av små företag skapar genom att just vara små 
företag i en växande grupp utan enskild företagstillväxt. Företagande i minikoncerner skulle 
troligen därför ytterligare behöva belysas av forskningen för att ge kunskap och underlag för 
relevanta statliga initiativ och stödåtgärder för företagande. 
 
Vad är branschtillhörighet? 
Vanligen delas olika företagsverksamheter in i olika branschkategorier. Detta kan diskuteras. 
Om företaget tillverkar båtar i plast är de då inom plastindustri eller båtvarv? Kan tillverkning 
av hjärtklaffar och hinkar likställas då det gäller branschtillhörighet? Både ja och nej. 
Branschindelningen är relevant ur tillverkningsperspektivet: företagen använder samma 
material i olika former varför företagarnas material och tekniska kunskaper åtminstone delvis 
är liknande, d v s kunskapen om tillverkningen är liknande men däremot är kunskapen om 
kunderna och användningsområdena helt olika då man vänder sig till helt skilda 
kundsegment. I denna studie uppstod svårigheter då vi ville studera integrationen mellan de 
multipla plastföretagarnas verksamheter i de företag de driver. Är verksamheterna vertikalt 
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eller horisontalt integrerade? Det beror på hur man ser på just branschindelning i forskningen. 
En hypotetisk företagares två företag med plasttillverkning och detaljhandel inom skor som 
verksamhetsområden ser vid en första anblick inte ut att ha några beröringspunkter varför de 
bedöms vara fristående. Vid en närmare undersökning visar det sig att plastföretaget tillverkar 
plastskor som säljs av skoföretaget. Detta är vad vi kallar en vertikal integration. Det visar sig 
även att plastföretaget säljer skorna direkt till företagskunder och därmed täcker upp en del av 
skomarknaden som skoföretaget inte når. Plötsligt har vi även en horisontal integration. 
 
Vi menar att man bör handskas mycket försiktigt med branschbegreppet inom forskningen om 
denna ämnar spegla en del av verkligheten, en verklighet som är relativt svår att teoretiskt 
stoppa in i olika fack. 
 
 

11.3 VIDARE FORSKNING 
 
Vi ser denna studie som en kartläggning av en liten del av det multipla företagandet kopplat 
till en bransch i ett land. Många områden som vi snuddat vid under detta arbete borde närmare 
fördjupas för att öka kunskapen om vad multipelt företagande är och vad det för med sig. 
Bortsett från aspekter som vi redan tidigare i studien lyft fram som intressanta att studera kan 
följande områden ses som betydelsefulla att fördjupa forskningen inom: 
 
Tillväxt hos multipla företagares företag borde närmare studeras för att öka förståelsen för de 
tillväxtprocesser som faktiskt existerar och för att relevanta beslut ska tas av olika 
företagsinvesterare och myndigheter när det gäller satsningar på företagandets utveckling. 
 
I detta sammanhang borde entreprenörskapets roll för det multipla företagandet och dess 
utveckling undersökas, samt i vilken mån multipla företagare är att betrakta som 
entreprenörer. Detta försvåras av de brister som finns i en gemensam tolkning av begreppet 
entreprenörskap. Blackburn & Curran (1993) menar bl a att portföljentreprenörer i vissa fall  
t ex skapar nya företag för att kringgå lagstiftning som är missgynnade för större företag184. 
Är detta att betrakta som entreprenörskap, och i sådana fall efter vems definition, eller är det 
att betrakta som att se till sitt levebröds maximering? Eller är de två sidor av samma mynt? 
Olika forskare har uppenbarligen olika uppfattning om den saken då de studerat det multipla 
företagandet. Peter Rosa pekar på att i management litteratur ses multiple ventures som 
rutinbaserade företagsstrategier: 
 
 “In this focus, ´routine´ processes of diversification lead to the acquisition or 

creation of new subsidiaries. As the number of subsidiaries grows, corporate 
groups of companies are formed under the control of a holding company. The 
processes in which subsidiaries are formed, added to the group, and managed 

                                                 
184 Westhead & Wright (1998) s 68 
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are not viewed as entrepreneurial, but as ways of maximizing managerial 
efficiency”.185 

 
När begreppet rutin tas upp i samband med multipelt nyföretagande känns begreppet 
entreprenörskap mycket främmande i sammanhanget. 
 
Vidare borde framgångsfaktorer utredas när det gäller multipelt företagande då, som vi 
tidigare lyft fram, tillväxt i vanlig bemärkelse inte är att likställa med framgång för multipelt 
företagande. 
 
En faktor som försvårar studiet av multipelt småföretagande är svårigheten att jämföra 
företagande som är heterogent. Denna brist på homogenitet ser vi som en del av det multipla 
företagandets egenart och något som kan göra det framgångsrikt i och med att det inte finns 
en framgångsrik strategi i detta företagande utan många och ständigt skiftande strategier från 
fall till fall. Detta gör företagandet mer flexibelt, anpassningsbart och öppet för möjligheter 
för förändringar i omgivningen. Eller är det möjligen så att det multipla företagandet och 
bristen på gemensamma strategier ger förutsättningar för ett föränderligt och skiftande 
företagande med stor flexibilitet? Uppenbarligen är detta inget företagande som enkelt låter 
sig beskrivas i läroböcker och dylikt. Det är troligen nödvändigt att utveckla nya och 
annorlunda metoder för att studera och lära ut multipelt företagande där bristerna i 
jämförbarhet måste utvecklas till fördelar. Detta område är något som närmare borde studeras 
och utvecklas: hur forskning ska bedrivas på ett relevant sätt när det gäller heterogent 
företagande. 
 
Vidare borde flera studier göras över det multipla fenomenet på regional basis, som t ex de 
nordiska ländernas multipla företagande. Longitudinella studier borde komplettera de få 
studier som gjort för att följa företagen under längre tid och därmed utveckla en kunskap om 
de processer som styr multipelt företagande, samt djupare fallstudier för att öka förståelsen 
och kunskapen om varför multipelt företagande existerar. Vi ser detta, att förstå varför 
multipelt småföretagande existerar och vad det bidrar med, som en av de viktigaste 
forskningsfrågorna idag när det gäller småföretagsforskningen och vi menar att det är viktigt 
att beakta att detta företagande inte är att betrakta som en homogengrupp företagare med 
homogena företagsstrategier. Varje företagare med sina företag är en egen unik grupp med sin 
egen företagsstrategi och däri ligger troligen en del av styrkan med både småföretagande och 
multipelt företagande. 
 

                                                 
185 Rosa (1998) s 44 
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BILAGOR 



 
Bilaga 1. 
 
Korstabell, mikroföretagens nettoomsättning i tkr i plastbranschen. Sverige år 2005. 
 

1 7 6 8 5 7 7 3 8 4 1 1 1 6 65

1,5% 10,8% 9,2% 12,3% 7,7% 10,8% 10,8% 4,6% 12,3% 6,2% 1,5% 1,5% 1,5% 9,2% 100,0%

0 5 5 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 20

,0% 25,0% 25,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% ,0% ,0% 5,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

1 12 11 11 7 9 9 3 8 5 1 1 1 6 85

1,2% 14,1% 12,9% 12,9% 8,2% 10,6% 10,6% 3,5% 9,4% 5,9% 1,2% 1,2% 1,2% 7,1% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke
multipel

Multipla
företagare -
ja eller nej?

Totalt

0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-5999 6000-6999 7000-7999 8000-8999 10000-10999 11000-11999 13000-13999 14000-14999 15000 eller mer

Företagets omsättning

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 



 
Bilaga 2. 
 
Korstabell, mikroföretagens nettoomsättning i tkr och antal anställda i plastbranschen.  
Sverige år 2005. 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

3 3 5 0 1 0 0 0 0 12

25,0% 25,0% 41,7% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

1 5 2 2 1 0 0 0 0 11

9,1% 45,5% 18,2% 18,2% 9,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

0 1 2 5 2 0 0 0 1 11

,0% 9,1% 18,2% 45,5% 18,2% ,0% ,0% ,0% 9,1% 100,0%

0 0 0 1 1 4 1 0 0 7

,0% ,0% ,0% 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% ,0% ,0% 100,0%

0 1 1 3 2 1 1 0 0 9

,0% 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 11,1% 11,1% ,0% ,0% 100,0%

0 0 0 1 4 1 3 0 0 9

,0% ,0% ,0% 11,1% 44,4% 11,1% 33,3% ,0% ,0% 100,0%

0 0 0 0 1 1 0 1 0 3

,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% 33,3% ,0% 33,3% ,0% 100,0%

0 0 0 1 2 2 1 0 2 8

,0% ,0% ,0% 12,5% 25,0% 25,0% 12,5% ,0% 25,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 3 2 5

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 60,0% 40,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%

0 0 0 0 2 0 0 2 2 6

,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 33,3% 33,3% 100,0%

4 10 11 13 16 9 6 8 8 85

4,7% 11,8% 12,9% 15,3% 18,8% 10,6% 7,1% 9,4% 9,4% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

0-999

1000-1999

2000-2999

3000-3999

4000-4999

5000-5999

6000-6999

7000-7999

8000-8999

10000-10999

11000-11999

13000-13999

14000-14999

15000 eller mer

Företagets
omsättning

Totalt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Antal anställda

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 



 
Bilaga 3. 
 
 

Sveriges län   

Efter 1999 års länsfördelning 
 

 

 
1. Norrbotten  
2. Västerbotten  
3. Jämtland  
4. Västernorrland  
5. Dalarna  
6. Gävleborg  
7. Värmland  
8. Örebro  
9. Västmanland  
10. Uppsala  
11. Södermanland  
12. Stockholm  
13. Västra Götaland  
14. Jönköping  
15. Östergötland  
16. Kalmar  
17. Gotland  
18. Halland  
19. Kronoberg  
20. Skåne  
21. Blekinge  

 
 

Källa: http://www.maxmix.org/sverige/kommuner/kommuner.htm 
(MaxMix – Sverigeturist) 



 
Bilaga 4. 
 
Korstabell, mikroföretagens länstillhörighet per företagsgrupp.  
Sverige år 2005. 

 

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

13 3 16

81,3% 18,8% 100,0%

9 2 11

81,8% 18,2% 100,0%

12 3 15

80,0% 20,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

0 2 2

,0% 100,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

10 6 16

62,5% 37,5% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

65 20 85

76,5% 23,5% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Västernorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland

Örebro

Västmanland

Södermanland

Stockholm

Västra Götaland

Jönköping

Östergötland

Halland

Kronoberg

Skåne

Blekinge

Län

Totalt

Multipel Icke multipel

Multipla företagare - ja eller
nej?

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 



Bilaga 5. 
 
Korstabell, företagens länstillhörighet per företagsgrupp. Sverige år 2005. 
 

1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 13 9 12 1 0 1 10 1 65

1,5% 3,1% 3,1% 4,6% 1,5% 1,5% 3,1% 3,1% 1,5% 4,6% 20,0% 13,8% 18,5% 1,5% ,0% 1,5% 15,4% 1,5% 100,0%

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 1 2 1 6 0 20

5,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 15,0% 10,0% 15,0% 5,0% 10,0% 5,0% 30,0% ,0% 100,0%

2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 16 11 15 2 2 2 16 1 85

2,4% 2,4% 2,4% 3,5% 1,2% 2,4% 2,4% 2,4% 1,2% 3,5% 18,8% 12,9% 17,6% 2,4% 2,4% 2,4% 18,8% 1,2% 100,0%

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Antal företag

Procent

Multipel

Icke
multipel

Multipla
företagare -
ja eller nej?

Totalt

Norr-
botten

Väster-
botten

Jämt-
land

Väster-
norrland Dalarna

Gävle-
borg

Värm-
land Örebro

Västman-
land

Söderman-
land Stockholm

Västra
Götaland

Jönköp-
ing

Östergöt-
land Halland

Krono-
berg Skåne Blekinge

Län

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 



 
Bilaga 6. 
 
Korstabell, plastföretagens multipla företagares ålder. Sverige år 2005. 
 

Företagarens ålder

11 7,3
44 29,3
37 24,7
39 26,0
13 8,7
6 4,0

150 100,0

26-35 år
36-45 år
46-55 år
56-65 år
66-75 år
76-85 år
Total

Antal
företagare Procent

 
Källa: Egen databas 



 
Bilaga 7. 
 
Korstabell, de multipla företagarnas antal styrelseuppdrag i förhållande till ålder och kön.  
Sverige år 2005.  
 

4 3 0 0 0 0 7

57,1% 42,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

12 16 3 0 2 0 33

36,4% 48,5% 9,1% ,0% 6,1% ,0% 100,0%

5 13 8 3 0 0 29

17,2% 44,8% 27,6% 10,3% ,0% ,0% 100,0%

9 7 6 3 0 2 27

33,3% 25,9% 22,2% 11,1% ,0% 7,4% 100,0%

5 4 2 1 0 0 12

41,7% 33,3% 16,7% 8,3% ,0% ,0% 100,0%

4 0 0 0 0 0 4

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

39 43 19 7 2 2 112

34,8% 38,4% 17,0% 6,3% 1,8% 1,8% 100,0%

3 1 0 0 4

75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0%

7 4 0 0 11

63,6% 36,4% ,0% ,0% 100,0%

3 3 2 0 8

37,5% 37,5% 25,0% ,0% 100,0%

6 5 0 1 12

50,0% 41,7% ,0% 8,3% 100,0%

1 0 0 0 1

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

1 1 0 0 2

50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0%

21 14 2 1 38

55,3% 36,8% 5,3% 2,6% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

2 3-5 6-10 11-20 31-40
41 och

fler

Antal företag företagaren är engagerad i

Totalt

 
 
     Källa: Egen databas 
 



 
 
Bilaga 8. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal familjeföretag i förhållande till ålder och kön.  
Sverige år 2005. 
 

2 5 0 0 0 7

28,6% 71,4% ,0% ,0% ,0% 100,0%

11 14 5 1 2 33

33,3% 42,4% 15,2% 3,0% 6,1% 100,0%

9 11 8 1 0 29

31,0% 37,9% 27,6% 3,4% ,0% 100,0%

12 10 5 0 0 27

44,4% 37,0% 18,5% ,0% ,0% 100,0%

3 7 2 0 0 12

25,0% 58,3% 16,7% ,0% ,0% 100,0%

1 3 0 0 0 4

25,0% 75,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

38 50 20 2 2 112

33,9% 44,6% 17,9% 1,8% 1,8% 100,0%

4 0 0 4

100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 9 1 11

9,1% 81,8% 9,1% 100,0%

2 5 1 8

25,0% 62,5% 12,5% 100,0%

5 7 0 12

41,7% 58,3% ,0% 100,0%

0 1 0 1

,0% 100,0% ,0% 100,0%

1 0 1 2

50,0% ,0% 50,0% 100,0%

13 22 3 38

34,2% 57,9% 7,9% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller
fler ftg

Antal familjeföretag

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 



 
 
Bilaga 9. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal kompanjonsföretag i förhållande till ålder och kön.  
Sverige år 2005. 
 

5 2 0 0 0 7

71,4% 28,6% ,0% ,0% ,0% 100,0%

14 14 3 0 2 33

42,4% 42,4% 9,1% ,0% 6,1% 100,0%

7 13 3 4 2 29

24,1% 44,8% 10,3% 13,8% 6,9% 100,0%

8 9 2 5 3 27

29,6% 33,3% 7,4% 18,5% 11,1% 100,0%

6 4 0 2 0 12

50,0% 33,3% ,0% 16,7% ,0% 100,0%

3 1 0 0 0 4

75,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

43 43 8 11 7 112

38,4% 38,4% 7,1% 9,8% 6,3% 100,0%

2 2 0 0 4

50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0%

9 2 0 0 11

81,8% 18,2% ,0% ,0% 100,0%

7 0 1 0 8

87,5% ,0% 12,5% ,0% 100,0%

8 3 0 1 12

66,7% 25,0% ,0% 8,3% 100,0%

1 0 0 0 1

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

2 0 0 0 2

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

29 7 1 1 38

76,3% 18,4% 2,6% 2,6% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller
fler ftg

Antal kompanjonsföretag

Totalt

 
 

     Källa: Egen databas 



 
Bilaga 10. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal familj/kompanjonföretag i förhållande till ålder och kön.  
Sverige år 2005. 
 

2 5 0 0 0 7

28,6% 71,4% ,0% ,0% ,0% 100,0%

17 13 2 1 0 33

51,5% 39,4% 6,1% 3,0% ,0% 100,0%

15 9 4 1 0 29

51,7% 31,0% 13,8% 3,4% ,0% 100,0%

5 15 6 0 1 27

18,5% 55,6% 22,2% ,0% 3,7% 100,0%

6 5 1 0 0 12

50,0% 41,7% 8,3% ,0% ,0% 100,0%

3 1 0 0 0 4

75,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

48 48 13 2 1 112

42,9% 42,9% 11,6% 1,8% ,9% 100,0%

1 3 0 4

25,0% 75,0% ,0% 100,0%

8 2 1 11

72,7% 18,2% 9,1% 100,0%

3 4 1 8

37,5% 50,0% 12,5% 100,0%

5 6 1 12

41,7% 50,0% 8,3% 100,0%

1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 100,0%

1 1 0 2

50,0% 50,0% ,0% 100,0%

19 16 3 38

50,0% 42,1% 7,9% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 3-5 ftg 6-9 ftg
10 eller
fler ftg

Antal familje/kompanjonsförertag

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 



Bilaga 11. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal konkursföretag per företagare i förhållande till ålder och kön. 
Sverige år 2005. 
 

7 0 0 0 0 7

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

25 8 0 0 0 33

75,8% 24,2% ,0% ,0% ,0% 100,0%

22 7 0 0 0 29

75,9% 24,1% ,0% ,0% ,0% 100,0%

20 5 1 0 1 27

74,1% 18,5% 3,7% ,0% 3,7% 100,0%

9 2 0 1 0 12

75,0% 16,7% ,0% 8,3% ,0% 100,0%

4 0 0 0 0 4

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

87 22 1 1 1 112

77,7% 19,6% ,9% ,9% ,9% 100,0%

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

8 0 8

100,0% ,0% 100,0%

10 2 12

83,3% 16,7% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

35 3 38

92,1% 7,9% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg 5-6 ftg 10-19 ftg

Antal konkursföretag

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 



Bilaga 12. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal fusionerade företag per företagare i förhållande till ålder och kön. 
Sverige år 2005. 

 

7 0 0 0 7

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

25 4 2 2 33

75,8% 12,1% 6,1% 6,1% 100,0%

22 4 3 0 29

75,9% 13,8% 10,3% ,0% 100,0%

19 6 2 0 27

70,4% 22,2% 7,4% ,0% 100,0%

8 3 1 0 12

66,7% 25,0% 8,3% ,0% 100,0%

3 1 0 0 4

75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0%

84 18 8 2 112

75,0% 16,1% 7,1% 1,8% 100,0%

4 0 0 4

100,0% ,0% ,0% 100,0%

10 1 0 11

90,9% 9,1% ,0% 100,0%

6 1 1 8

75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

9 3 0 12

75,0% 25,0% ,0% 100,0%

1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 100,0%

2 0 0 2

100,0% ,0% ,0% 100,0%

32 5 1 38

84,2% 13,2% 2,6% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg 10-19 ftg

Antal fusionerade företag

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 



Bilaga 13. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal nedlagda verksamheter per företagare i förhållande till ålder och 
kön. Sverige år 2005. 

 

6 1 0 7

85,7% 14,3% ,0% 100,0%

28 3 2 33

84,8% 9,1% 6,1% 100,0%

19 10 0 29

65,5% 34,5% ,0% 100,0%

22 5 0 27

81,5% 18,5% ,0% 100,0%

11 1 0 12

91,7% 8,3% ,0% 100,0%

3 1 0 4

75,0% 25,0% ,0% 100,0%

89 21 2 112

79,5% 18,8% 1,8% 100,0%

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

8 0 8

100,0% ,0% 100,0%

9 3 12

75,0% 25,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

34 4 38

89,5% 10,5% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 5-6 ftg

Antal nedlagda verksamheter

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 



 
Bilaga 14. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal avförda verksamheter per företagare i förhållande till ålder och  
kön. Sverige år 2005. 

 

7 0 0 7

100,0% ,0% ,0% 100,0%

30 1 2 33

90,9% 3,0% 6,1% 100,0%

25 4 0 29

86,2% 13,8% ,0% 100,0%

27 0 0 27

100,0% ,0% ,0% 100,0%

12 0 0 12

100,0% ,0% ,0% 100,0%

4 0 0 4

100,0% ,0% ,0% 100,0%

105 5 2 112

93,8% 4,5% 1,8% 100,0%

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

11 0 11

100,0% ,0% 100,0%

8 0 8

100,0% ,0% 100,0%

12 0 12

100,0% ,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

37 1 38

97,4% 2,6% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 5-6 ftg

Antal avförda företag

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 



Bilaga 15. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal vilande verksamheter per företagare i förhållande till ålder och  
kön. Sverige år 2005. 

 

7 0 0 7

100,0% ,0% ,0% 100,0%

26 7 0 33

78,8% 21,2% ,0% 100,0%

24 4 1 29

82,8% 13,8% 3,4% 100,0%

19 7 1 27

70,4% 25,9% 3,7% 100,0%

10 2 0 12

83,3% 16,7% ,0% 100,0%

3 1 0 4

75,0% 25,0% ,0% 100,0%

89 21 2 112

79,5% 18,8% 1,8% 100,0%

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

6 2 8

75,0% 25,0% 100,0%

11 1 12

91,7% 8,3% 100,0%

0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

33 5 38

86,8% 13,2% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 ftg 1-2 ftg 3-4 ftg

Antal vilande verksamheter

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 



 
Bilaga 16. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal ordinarie ledamotsuppdrag i förhållande till ålder och kön.  
Sverige år 2005. 
 

2 3 2 0 0 0 7

28,6% 42,9% 28,6% ,0% ,0% ,0% 100,0%

5 6 17 4 1 0 33

15,2% 18,2% 51,5% 12,1% 3,0% ,0% 100,0%

1 10 9 5 1 3 29

3,4% 34,5% 31,0% 17,2% 3,4% 10,3% 100,0%

1 2 14 2 6 2 27

3,7% 7,4% 51,9% 7,4% 22,2% 7,4% 100,0%

2 2 5 0 3 0 12

16,7% 16,7% 41,7% ,0% 25,0% ,0% 100,0%

0 1 3 0 0 0 4

,0% 25,0% 75,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

11 24 50 11 11 5 112

9,8% 21,4% 44,6% 9,8% 9,8% 4,5% 100,0%

3 1 0 0 4

75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0%

10 1 0 0 11

90,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0%

5 1 2 0 8

62,5% 12,5% 25,0% ,0% 100,0%

7 2 2 1 12

58,3% 16,7% 16,7% 8,3% 100,0%

1 0 0 0 1

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

1 1 0 0 2

50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0%

27 6 4 1 38

71,1% 15,8% 10,5% 2,6% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 st 1 st 2-3 st 4-5 st 6-9 st
10 st eller

fler

Antal ordinarieledamotsuppdrag

Totalt

 
 
Källa: Egen databas 

 



 
Bilaga 17. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal ordinarie ledamots/VD-uppdrag i förhållande till ålder och kön. 
Sverige år 2005. 
 

5 0 2 0 7

71,4% ,0% 28,6% ,0% 100,0%

25 6 2 0 33

75,8% 18,2% 6,1% ,0% 100,0%

13 9 6 1 29

44,8% 31,0% 20,7% 3,4% 100,0%

16 6 4 1 27

59,3% 22,2% 14,8% 3,7% 100,0%

8 3 1 0 12

66,7% 25,0% 8,3% ,0% 100,0%

4 0 0 0 4

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

71 24 15 2 112

63,4% 21,4% 13,4% 1,8% 100,0%

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

9 2 11

81,8% 18,2% 100,0%

8 0 8

100,0% ,0% 100,0%

12 0 12

100,0% ,0% 100,0%

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

36 2 38

94,7% 5,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 st 1 st 2-3 st 6-9 st

Antal ordinarieledamot/VD-uppdrag

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 



 
Bilaga 18. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal suppleantuppdrag i förhållande till ålder och kön.  
Sverige år 2005. 
 

3 2 2 0 0 7

42,9% 28,6% 28,6% ,0% ,0% 100,0%

22 4 4 3 0 33

66,7% 12,1% 12,1% 9,1% ,0% 100,0%

17 10 1 0 1 29

58,6% 34,5% 3,4% ,0% 3,4% 100,0%

19 3 3 2 0 27

70,4% 11,1% 11,1% 7,4% ,0% 100,0%

8 3 0 1 0 12

66,7% 25,0% ,0% 8,3% ,0% 100,0%

3 1 0 0 0 4

75,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

72 23 10 6 1 112

64,3% 20,5% 8,9% 5,4% ,9% 100,0%

0 1 3 0 0 4

,0% 25,0% 75,0% ,0% ,0% 100,0%

3 3 3 2 0 11

27,3% 27,3% 27,3% 18,2% ,0% 100,0%

2 1 3 0 2 8

25,0% 12,5% 37,5% ,0% 25,0% 100,0%

3 1 8 0 0 12

25,0% 8,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0%

0 0 1 0 0 1

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

0 0 2 0 0 2

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

8 6 20 2 2 38

21,1% 15,8% 52,6% 5,3% 5,3% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

0 st 1 st 2-3 st 4-5 st 6-9 st

Antal suppleantuppdrag

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 



 
Bilaga 19. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal övriga uppdrag i förhållande till ålder och kön.  
Sverige år 2005. 
 

5 2 0 0 0 7

71,4% 28,6% ,0% ,0% ,0% 100,0%

24 6 2 0 1 33

72,7% 18,2% 6,1% ,0% 3,0% 100,0%

18 7 3 1 0 29

62,1% 24,1% 10,3% 3,4% ,0% 100,0%

16 7 3 1 0 27

59,3% 25,9% 11,1% 3,7% ,0% 100,0%

9 2 1 0 0 12

75,0% 16,7% 8,3% ,0% ,0% 100,0%

4 0 0 0 0 4

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

76 24 9 2 1 112

67,9% 21,4% 8,0% 1,8% ,9% 100,0%

3 1 0 4

75,0% 25,0% ,0% 100,0%

6 4 1 11

54,5% 36,4% 9,1% 100,0%

7 1 0 8

87,5% 12,5% ,0% 100,0%

10 2 0 12

83,3% 16,7% ,0% 100,0%

1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 100,0%

2 0 0 2

100,0% ,0% ,0% 100,0%

29 8 1 38

76,3% 21,1% 2,6% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

 Kön
Man

Kvinna

0 st 1 st 2-3 st 4-5 st
10 st eller

fler

Antal övriga uppdrag (t.ex. ledamot i HB, KB, ek.f, Brf)

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 



Bilaga 20. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal trä- och snickeriverksamheter per företagare i förhållande till  
ålder och kön. Sverige år 2005. 

 

1 0 0 0 1

100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

2 1 0 0 3

66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0%

0 1 0 0 1

,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0%

0 0 1 1 2

,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0%

0 0 0 1 1

,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0%

3 2 1 2 8

37,5% 25,0% 12,5% 25,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

1 2 3 4

Antal trä- och snickeriverksamheter

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 



Bilaga 21. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal livsmedelsverksamheter per företagare i förhållande till  
ålder och kön. Sverige år 2005. 

 

3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

36-45 år

46-55 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

3 4

Antal
livsmedelsverksamheter

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 
 



Bilaga 22. 
 
Korstabell, multipelföretagarnas antal förvaltningsverksamheter av lokaler och bostäder per företagare i  
förhållande till ålder och kön. Sverige år 2005. 

 

1 0 0 0 0 1

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

6 1 1 0 0 8

75,0% 12,5% 12,5% ,0% ,0% 100,0%

7 3 1 0 0 11

63,6% 27,3% 9,1% ,0% ,0% 100,0%

3 1 0 1 1 6

50,0% 16,7% ,0% 16,7% 16,7% 100,0%

2 1 0 1 0 4

50,0% 25,0% ,0% 25,0% ,0% 100,0%

19 6 2 2 1 30

63,3% 20,0% 6,7% 6,7% 3,3% 100,0%

2 2

100,0% 100,0%

3 3

100,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

1 1

100,0% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

Antal företagare

Procent

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

Företagarens
ålder

Totalt

26-35 år

36-45 år

46-55 år

76-85 år

Företagarens
ålder

Totalt

Kön
Man

Kvinna

1 2 3 4 6

Antal företag med förvaltning av lokaler och bostäder

Totalt

 
 

Källa: Egen databas 
 
 
 
 


