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Under 1940‑talets första hälft raserade an-
dra världskriget i Europa. Det innebar att brister 
på flera olika förnödenheter uppstod I Sverige, bl 
a kemikalier. Grosshandlare Robert Ljunglöf, då 
styrelseordförande i Liljeholmens Stearinfabrik, 
Kema AB och Stockholms Bryggerier, lät företagen 
gå samman i ett projekt för att hjälpa Sverige och 
bildade Forskningslaboratoriet LKB.

En annan affärsmöjlighet som R Ljunglöf in-
såg var utveckling av instrument för forskare. Chef 
för laboratoriet blev Docent Sven Brohult från fy-
sik‑kemikaliska institutionen i Uppsala. Han tog 
även med sig Professor T Svedberg som erhållit no-
belpriset i kemi 1926. Robert Ljunglöf föreslog se-
nare bildandet av LKB‑Produkter AB och blev dess 
förste ordförande.

Som första produkt lanserades Professor 
T Svedbergs Ultracentrifug, vilken användes 
inom forskningen för att separera stora mole-
kyler. Det var en idé som I Svedberg hade bu-
rit med sig länge och nu fick resurser att utveck-
la, detta blev sedan LKB: s koncept, att utveckla 
och serietillverka instrument från idéer och pro-
totyper som svenska forskare hade funderat fram.  
En annan känd forskare som var knuten till LKB 
var Tiselius som också hade idéer om instrument 
för separation, och som ändra instrument lansera-
des Tiselius Elektrofores. Dessa båda instrument 
vände sig till samma marknad men med lite olika 
användningsområde. Dock krävde utvecklingsarbe-
tet mycket pengar och lönsamheten var ej tillräck-
ligt hög, vilket medförde att det dröjde fram tills på 
50‑talet innan man bröt in på nya affärsområden.  
Sjöstrands Ultramikrotom lanserades 1953, vilket 
var ett instrument som användes för att göra tunna 
snitt av preparat som skall undersökas i elektron-
mikroskop.

Redan under tidigt 50‑tal etablerade LKB sig i 
Asien med bl a agent i Indien. Dock var den stora 
marknaden USA och det var också där som det 
första dotterbolaget bildades 1959. Det innebar en 
kraftig ökning av försäljningen, 1960 var omsätt-
ningen 10,5 Milj kr varav 86% från exportmark-
naderna.

Kvalitet är ett begrepp som har kännetecknat 
LKB alltsedan starten och som ett led i att upprätt-

hålla denna bildades 1961 en särskild avdelning för 
att bevaka kvalitetskontrollen. Man organiserade 
utbildning av agenterna och ökade den tekniska 
informationen  till marknaden. Sedan 1954 hade 
LKB gett ut tidskriften ScienceTools som är väl-
känd inom forskarvärlden.

I USA fortsatte tillväxten och 1962 byggde man 
ett nytt applikationslaboratorium för biokemi och 
utökade utvecklingsavdelningen. 

1963 gick LKB in i en ny epok då man knöts till 
utvecklingsbolaget Incentive, vilket gav LKB nya 
resurser till utveckling och marknadsföring. Det 
innebar också prestige att tillhöra Wallenbergs-
gruppen.

Incentive påverkade LKB mot en ökad lönsam-
hetsorientering och utvecklingsprojekten utvärde-
rades hårdare. Detta blev kännbart för forskarna 
som fick svårare att få gehör för sina idéer och att få 
skräddarsydda instrument tillverkade.

1963 startades dotterbolag no 2 i Holland och 
man etablerade sig i Japan genomagenter. Under 
året presenterades även ett antal produkter för den 
kliniska marknaden, där LKB förutsåg vissa sam-
ordningsvinster då vissa instrument var ganska 
lika.

1964 innebar ett nytt tillväxtår för LKB som 
öppnade ett dotterbolag i England och gjorde yt-
terligare satsningar på exportmarknaderna. LKB 
hade parallellt med instrument tillverkningen även 
producerat kemikalier men det representerade en 
mindre del av omsättningen. 

Bland forskarna framstod LKB som en 
instrumenttillverkare och var ej känd som tillverka-
re av kemikalier. Under året klargjordes affärsom-
rådena under inverkan av Incentive och ett flertal 
nya produktlinjer startades. Exportframgångarna 
fortsatte men man mötte motstånd från myndighe-
terna i England som satt upp importrestriktioner. 
Dock påverkades LKB inte nämnvärt totalt sett.

Ett dotterbolag bildades i Danmark, och fram-
gångarna fortsatte främst genom ett högt tempo i 
produktutvecklingen.

1967 var ett år som präglades av protektionism 
på de internationella marknaderna och då främst 
USA som var LKB största marknad. Detta gjorde 
man genom lagstiftning, ökad administration vid 
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import och genom devalveringar. LKB fortsatte sin 
utbyggnad av organisationen genom att starta ett dot-
terbolag i Österrike vilket skulle sköta försäljningen på 
Östeuropa. Året därpå bildades dotterbolaget i Italien 
och en särskild grupp utsågs att sköta försäljningen med 
Sovjet där LKB hade sålt sedan 50‑talet. Inom orga-
nisationen fördelades lönsamhetsansvaret for att uppnå 
effektivare resursutnyttjande och ökat kostnadsmedve-
tande. 1969 skedde en del förändringar, bl a skrevs ett 
nytt licensavtal med en agent i Japan. Det var ett tek-
niskt avancerat instrument som skulle tillverkas och det 
innebar många nyheter för LKB, exempelvis – skulle 
tekniska specifikationer och ritningar översättas. Även 
Know‑How skulle föras över och samarbetet blev in-
tensivt.

1970 övertog LKB aktiemajoriteten i det finska före-
taget Wallac Oy vilket ansågs ha stora utvecklingsmöj-
ligheter och kunna föra in LKB på nya affärsområden. 
Wallac sysslade med instrument för analys av beta‑ och 
gammastrålning. Ett dotterbolag bildades i Frankrike. 
Moderbolagets omsättning ökade till 54 Milj kr varav 
94% från exportmarknaderna. Även i Belgien bildades 
ett dotterbolag som skulle täcka Belgien och Luxem-
burg. I Stockhom bildades ett separat bolag för att sköta 
försäljningen med Sovjet, LKB‑Pribori.

1972 gjordes ett företagsförvärv i Tyskland. Ett fö-
retag som tillverkade instrument för analys av ammino-
syror. Detta företag hade ett dotterbolag i England dit 
LKB, beroende på löneläget flyttade all tillverkning. 
Moderbolaget omvandlades till ett säljande dotterbolag 
och därmed var LKB även representerat i Västtyskland 
genom eget dotterbolag. Företaget var placerat München 
vilket visade sig vara en fördel då den mesta forskningen 
äger rum i södra delarna au Västtyskland. En satsning 
på Fjärranöstern intensifierades genom ett försäljnings-
kontor i HongKong.

1974 grep Incentive in och tillsatte en ny VD. Fram 
tills i början av 70-talet hade LKB vuxit enormt och fö-
retaget drabbades av växtvärk vilket innebar dålig lön-
samhet. Den nya Vdn tillsattes för att rationalisera och 
få LKB lönsamt igen. Produktionsbolaget LKB-Bioch-
rom i England flyttades till SciencePark i Cambridge, 
där myndigheterna gav förmånliga villkor för att knyta 
forskning och näringsliv närmre varandra. LKB fick 
under året störningar i produktionen samt gjorde ett 
dåligt år i Österrike och Belgien.

1975 var ett år med starka skiftningar. I Tyskland 
möttes man av återhållsamhet och minskad försäljning. 
I USA ökade försäljningen genom tillförande av mark-
nadsföringsresurser. Mellan-och fjärranösternmark-
naderna gick bra och även i Östeuropa gjordes försälj-
ningsökningar.

1976 var året då lönerna steg kraftigt i Sverige, det 
innebar för LKB ökade kostnader och försämrat resul-
tat. Ute i Europa skar myndigheterna ner anslagen till 
forskning och Östblocket införde importbegränsningar. 
LKB öppnade försäljningskontor I Caracas samt ombil-
dade kontoret i Hongkong till dotterbolag för Salessup-
port på Fjärranöstern. Under följande året fortsatte det 
kärva klimatet beträffande anslag till forskning vilket 
innebar hårdare konkurrens och lägre marginaler för 
LKB. Företagsledningen tog ett beslut att lämna den 
kliniska verksamheten, vilket gjordes genom försäljning 
till ett Västtyskt företag. LKB gjorde en mycket god af-
fär som gav likvida medel till nya utvecklingsprojekt. 
och royalty ett antal år framöver.

1978 köpte LKB in sig i ett amerikanskt företag 
som var verksamt på samma marknad och fick därmed 
tillgång till nya distributionskanaler. Dock blev sam-
arbetet ej vad man tänkt sig och ledde till att LKB av-
vecklade samarbetet senare. Genom att LKB lämnade 
den kliniska verksamheten så förlorade man också en 
stor del av omsättningen (ca 1/3) och man tvingades till 
omorganisationer ända ut i försäljningsorganisationen. 
Under 1979 var försäljningen s vag i Danmark och Hol-
land. Vid fabriken i Bromma vidtogs rationaliseringar 
vilket ledde till kostnadssänkningar. Under de två se-
naste åren hade LKB lanserat omkring 20 nya produk-
ter, vilket ansågs trygga försäljningen en bra bit in på 
80-talet. .

1980-82 var åren då LKB fick visa att rationalise-
ringar och omorganisationer bar frukt. Man vände till 
positiva resultat trots nedgångar på ett flertal av mark-
naderna.

Som den sista epoken i LKB: s historia vill vi ta fram 
börsintroduktionen 1983. I samband med att aktier sål-
des ut på Stockholms fondbörs gjordes också en riktad 
nyemission till Incentive AB. Härmed fick-LKB till-
gång till nytt kapital för forskning och utveckling. Un-
der hösten – 83 sålde Incentive ut 10% av aktiekapitalet 
genom fria aktier i London och New York.

Under 1984 bildades ett dotterbolag i Japan och ett 
andra säljbolag i USA som skall koncentrera sig på kli-
niska produkter. Genom att LKB är verksamt inom bio-
kemi och bioteknik känner man sig trygga inför fram-
tiden. Dock krävs stora investeringar för att framtiden 
skall bli som man tror. 

Ett annat viktigt mål är att bredda kundkretsen mot 
industrin vilket ger minskat beroende av minskade an-
slag till forskning. LKB expanderar också på reagens-
marknaden vilket kompletterar försäljningen av instru-
ment.
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Speciella händelser som har påverkat LKB: s ut-
veckling

Affärsidéen att skapa säljbara produkter från pro-
totyper och idéer från forskare gav LKB en något an-
norlunda utveckling och inernationaliseringsprocess i 
jämförelse med andra svenska verkstadsföretag. Forsk-
ning ar internationell, erfarenheter och kontakter knyts 
oberoende av nationsgränser eller nationalitet. Detta 
ledde till att LKB: s första decennium präglades starkt 
av forskarnas behov och speciella önskemål.

Exportförsäljningen skedde utan speciell strategi 
utan kom till stånd genom forskarnas sätt att arbeta 
och knyta internationella kontakter. Nyheten om att ett 
svenskt företag hade utvecklat speciella instrument för 
analys spreds över världen och de som var intresserad, 
kontaktade LKB. Inom forskningen har alltid de fram-
stående publicerat sina resultat i något organ och det var 
och är fortfarande praxis att man anger vem som till-
verkat den utrustning som man använt. Detta gav LKB 
gratis marknadsföring och gjorde att man snabbt hade 
referenskunder i de flesta världsdelarna. Under 1950-ta-
let var LKB representerat i Östeuropa och Asien, genom 
agenter. Dessutom rådde en säljarens marknad åren ef-
ter krigsslutet där intresset från forskarna var stort. LKB 
uppfattades som en mycket lyhörd samarbetspartner, 
dyr men med kvalitet.

USA etableringen
LKB: s första dotterbolag kom till I USA. Trots om-

fattande konkurrens och stort geografiskt avstånd bil-
dades LKB Instruments Inc. 1959. Orsaken till att man 
bildade dotterbolag var att agenten själv utvecklade och 
marknadsförde konkurrerande instrument och för att 
situationen skulle gå LKB ur händerna togs beslutet. 
USA var redan då den viktigaste marknaden, mest be-
roende på att man inom landet ej påverkats av kriget i så 
stor utsträckning som Europa. Många svenska forskare 
åkte över till USA och förmedlade därigenom många 
kontakter till LKB. 

Dotterbolagsbildning i Holland och England
I Holland kom LKB bäste försäljare hos agenten i 

konflikt med ägaren och hotade med att sluta. Om han 
gjorde det insåg man på LKB att försäljningen skulle 
minska dramatiskt och för att rädda situationen beslöt 
man att bilda ett eget dotterbolag där försäljaren kunde 
anställas.

I England var försäljningen ej tillfredställande och 
genom att LKB hade kontakt med en av landets främsta 
auktoriteter inom branschen beslöt man att bilda eget 
bolag och anställa henne.

De tre första dotterbolagsbildningarna kom alltså till 
genom att problemsituationer uppstod och man tvinga-
des att lösa dessa på något sätt. Dock blev resultatet i 
alla tre länderna att försäljningen ökade kraftigt med 

förbättrat resultat. Dessa tre dotterbolagsbildningar gav 
företagsledning erfarenheter och en bas för den fortsat-
ta internationaliseringen som skedde enligt uppgjorda 
strategier och planer.

LKB: s sätt att nå potentiella kunder
Vid LKB insåg man tidigt hur marknaden skulle be-

arbetas för affär skulle komma till stånd. Det är den en-
skilde forskaren som initierar och bestämmer vid inköp. 
LKB har alltsedan starten haft ett väldigt bra samarbete 
med forskarkåren vilket har gett LKB Good-Will och 
många referenskunder. LKB: s egen tidning ScienceTools 
kom ut redan i mitten av 50-talet och nådde i slutet på 
det decenniet en upplaga om ca 50.000 ex spridda över 
hela världen.

LKB, satsade också enormt på utställningar trots att 
de amerikanska konkurrenterna var avsevärt större och 
resursstarkare lyckades man hålla jämna steg i fråga om 
aktivitet på utställningar och dyl. 1965 reste en dele-
gation från LKB bestående av försäljningspersonal och 
framstående nobelpristagare till Kina vilket än ger LKB 
feedback i fråga om order.

Betydelsen av att tillhöra Incentive (Wal1enberg-
gruppen)

När Incentive 1963 gick in och tog över majoriteten 
I LKB började en ny period I företagets utveckling. För 
forskarna blev det märkbart genom att man vid LKB ej 
var lika villiga att bygga prototyper och speciallösningar 
av instrument. Detta var en följd av den lönsamhets-
orientering som Incentive förde in i företaget. LKB fick 
också tillgång till nytt friskt kapital som kunde sättas in 
i nya utvecklingsprojekt och som ledde till nya produk-
ter. För personalen inom företaget innebar Incentive att 
nya dimensioner och perspektiv öppnades.

Företagsförvärv i Finland och Västtyskland
1970 övertog LKB aktiemajoriteten i Wallac Oy som 

tillverkade instrument för analys av beta- och gamma-
strålning. Köpet skedde under en period då företagsled-
ningen var starkt expansionsinriktad och man såg fram-
tidsmöjligheter i övertagandet. Dock blev utvecklingen 
efter köpet ej vad man förväntat sig. Den av Incentive 
utsedda VD: n fick senare gå in och fatta viktiga strate-
giska beslut som gjorde att utvecklingen blev gynnsam.

1972 förvärvade LKB ett tyskt företag som tillver-
kade syrenalysatorer och som hade ett tillverkande dot-
terföretag i England. Detta skedde samtidigt som LKB 
hade samarbetsproblem med agenten i Tyskland och 
därför var beslutet att ombilda till dotterbolag ej svårt. 
Dock fick agenten behålla försäljningen av vissa produk-
ter. Produktionen flyttades till England beroende gynn-
sammare lönekostnader. Senare flyttade man även inom 
England till Science Park i Cambridge där man var nära 
forskningen.

Nu var LKB etablerat i Sverige, Finland och England 



�

med producerande bolag.
LKB och den kliniska marknaden
1963 utvecklade och marknadsförde LKB ett antal 

instrument för den kliniska marknaden. Applikations-
området var helt annorlunda men man kunde utnyttja 
redan utvecklade tekniska lösningar. Försäljningen till 
detta segment ökade kraftigt och utgjorde 1977 när 
verksamheten såldes 1/3 av omsättningen. Beslutet att 
lämna den kliniska verksamheten togs i ett skede då re-
surserna för forskning och utveckling ej var tillräckliga 
för att hålla företaget verksamt inom båda branscherna. 
LKB gjorde en bra affär då man sålde den kliniska verk-
samheten till ett tyskt företag. Beslutet att sälja var nöd-
vändigt för att styra LKB mot en koncentration på den 
forskningsinriktade marknaden.

Fjärran-Östern marknaderna
Så här i efterhand kan man anse att satsningarna på 

Fjärranöstern ej fö1jt någon klar linje och alltför starkt 
fått påverkas av fluktuationer i försäljningen samt orga-
nisatoriska förändringar. Man byggde upp ett kontor i 
Hongkong som skulle täcka marknaden från Japan till 
Australien, genom säljstödande åtgärder till agenterna. 
Dock blev försäljningsbortfallet så stort när man läm-
nade den kliniska marknaden att Hongkong kontoret 
drogs in. En annan svacka uppstod också när Japan och 
Australien kopplades bort från Hongkong kontoret. För 
närvarande är LKB tillbaks i Hongkong och försöker 
att arbeta upp en ny organisation på platsen för att täcka 
Fjärranöstern.

Faktorer som har påverkat LKB: s utveckling
•	 Stark forskaranknytning. Vilket har lett till en 

något ostrukturerad internationaliseringsprocess.
•	 Alltför lyhörda för individuella lösningar. Som 

innebar små tillverkningsserier och dålig lönsamhet.
•	 De tre första dotterbolagsbildningarna orsaka-

des av tillfälligheter men gav gynnsamma effekter och 
gav incitament till en fortsatt satsning mot dotterbolag.

•	 Satsningen på den kliniska marknaden splittra-
de LKB och tog för stora resurser i anspråk. LKB lärde 
sig att utvecklingen går så snabbt att man ej kan vara 
främst inom flera områden utan en koncentrationsstra-
tegi är nödvändig.

•	 Att branschen präglas av starka personlighetsre-
lationer. Förlust av en viss person inom organisationen 
kan leda till stora försäljningsnedgångar.


