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FÖRORD
Jag skulle vilja tacka alla som har stöttat mig under magisteruppsatsens

gång och lyssnat till mitt eviga tjat om fusioner. Utan alla dessa människor

hade det förmodligen inte blivit någon uppsats.
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1 Inledning
I detta kapitel förklaras bakgrunden och de aktuella

problemfrågeställningarna i problemdiskussionen, dessutom presenteras

syftet.

1.1 Bakgrund

Fusioner är en viktig del i såväl hela ekonomins utveckling som branschers

och företags utveckling. Inom den svenska industrin precis som många

andra industriländer, antas fusioner ha förekommit sedan industriell

verksamhet började bedrivas i nämnvärd skala. Under 1900-talets första

årtionden, och framför allt tiden fram till första världskrigets utbrott verkar

ha präglats av en hektisk fusionsverksamhet med betydande effekter på

Sveriges industri- och företagsstruktur. Under denna tid bildades tex. kända

bolag som Sockerbolaget, Tändsticksbolaget och SKF. Allt sedan denna

tidsperiod, som visar på att fusioner på intet sätt är ett nytt fenomen, har

fusioner mellan svenska företag och mellan svenska och utländska företag

fortsatt att göras.1

Även utanför Sveriges gränser har fusioner förekommit sedan lång tid

tillbaka. I tex. USA som anses ha den utan jämförelse mest omfattande

fusionsstatistiken , står det klart att fusioner var en allmänt känd och ofta

iakttagen företeelse redan under 1800-talets senare del.2

                                                          
1 Rydén, 1971
2 Rydén, 1971
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Begrepp såsom fusionsvågor kan ibland ses i litteratur som rör fusioner.3

Detta kan vara någonting som kanske berör Sverige under de senaste åren

då fusioner har avlöst varandra på löpande band. Sparbanken-

Föreningsbanken, Merita-Nordbanken och Pharmacia-Upjohn är alla

exempel på fusioner som uppmärksammats stort.

Uppmärksamheten skulle kunna bero på att fusioner är någonting som kan

antas medföra dramatiska förändringar för företagen som är inblandade.

Förändringarna kan ge konsekvenser både internt inom respektive företag

och externt i omvärlden. Exempelvis kan effektivitet, tillväxttakt,

maktfördelning och konkurrensförhållanden förändras i och med en fusion.

Dessa tänkbara verkningar av en fusion kan sägas ge upphov till ett stort

intresse bland såväl politiker och branschorganisationer som anställda och

eventuella aktieägare. Även konsulter och forskare intresserar sig stort för

fusioner liksom massmedia i form av radio/TV och affärspress.

När det gäller massmedia uppträder den på ett flertal ställen inom samhället

vilket möjliggör att den når ut till en mycket bred publik som på olika sätt

skulle kunna tänkas påverka företag att agera på ett visst sätt. Det kan tex.

vara på det viset att massmedia bidrar till att många företag fusioneras dvs.

att massmedia konstruerar fusioner. Tidningsartiklar som tex. redogör för

möjliga fusioner eller företag som journalisterna ser som tvungna att skaffa

sig en partner för att överleva väcker tanken att det möjligen inte är helt

felaktigt att fundera på massmedias bidragande till fusioner. Det skulle

också kunna vara tvärtom dvs. att massmedia förhindrar många fusioner

genom att aktivt skapa en debatt som nervärderar en tänkt fusion eller ett

                                                          
3 Gaughan, 1996
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propagerande för att fusioner på intet sätt är något eftersträvansvärt pga.

olika aspekter.

1.2 Problemdiskussion

Samtalen eller diskursen4 kring fusioner är intressant att studera särskilt nu

när fusioner avlöser varandra på löpande band samt för att det inte finns

särkilt mycket studier kring detta. En diskurs kan ses som den ram inom

vilken produktion, spridning och konsumtion av uttryck för vissa händelser,

företeelser eller saker sker. Den generella diskursen kring fusioner utgörs

därmed av de sammanlagda resultaten av aktiviteter utförda av aktörer som

producerar, sprider och konsumerar uttryck om fusioner. En mer specifik

definition av diskursbegreppet är att det står för institutionaliserade

språkkoder och en retorik för att uttrycka vad som i en specifik omgivning

accepteras som sammansatta trovärdiga representationer av verkligheten

och olika former dvs.;former för konversation som accepteras av individer i

ett visst socialt nätverk. Diskursen är med andra ord ett konventionellt

mönster för att tala och skriva om en viss företeelse eller sak.5

Den generella diskursen kring fusioner kan sägas bestå av fyra del-

diskurser vilka är den populära, den akademiska, den praktiska och den

politiska diskursen.6

I den populära diskursen återfinns främst journalistik, konsultverksamhet

och populära böcker. Diskursen kallas populär eftersom de aktiviteter som

                                                          
4 Svensk Ordbok, 1986 diskurs = samtal särskilt om visst ämne av formellare slag
5 Furusten, 1996
6 Furusten, 1996
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pågår inom den är populariserade på så sätt att uttrycken regelbundet

förenklas. Det är dock inte det språk som används av gemene man som är i

fokus. Den är mer specifik än så eftersom den är uppbyggd kring specifika

begrepp. De aktiviteter som pågår inom denna diskurs blir dessutom ofta

populära ute i samhället. Del-diskursens tydligaste aktörer är framförallt

affärspressjournalister som intervjuar företagsledare och andra företrädare

för olika företag. Utifrån dessa intervjuer producerar de artiklar i tidningar

och tidskrifter samt rapporter i radio och TV dvs. i massmedia. Men även

konsulter och även till viss del akademiker som skriver böcker och artiklar

deltar i denna diskurs.

I den akademiska diskursen ingår framförallt aktiviteter såsom akademisk

forskning och undervisning. Det är alltså aktiviteter som utförs av

akademiker som undervisar, forskar eller skriver akademiskt inriktade

böcker och artiklar om fusioner.

Den praktiska diskursen utgörs av företag och branschorganisationer. Här

är det kommunikation både inom företag och branschorganisationer och

mellan företag och branschorganisationer som är viktig. Ett särdrag i den

praktiska diskursen är att praktikerna utgår från självupplevda problem när

de diskuterar fusioner tex. erfarenheter från fusioner som företagsledning

har.

I den politiska diskursen hör aktiviteter såsom lagstiftning och politiska tal

samt skrivande av artiklar för massmedia. Huvudaktörerna är politiker och

politiska experter. Den stora skillnaden gentemot de andra del-diskurserna

är förmodligen att denna grupp i huvudsak producerar lagar och regler för

hur företag får bedrivas, samt vilka rättigheter och skyldigheter de har.
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Gränsen mellan dessa del-diskurser kan vara otydlig och olika former av

länkar mellan dessa förekommer. Till exempel kan en aktör vara med i

flera olika diskurser då populära böcker kan vara skriven av en akademiker

som normalt ägnar sig åt forskning eller då konsulter skriver akademiska

rapporter eller forskar. I och med att aktörerna kan delta i olika del-

diskurser kanske en viss grad av påverkan mellan del-diskurserna inte är

otänkbar.7

I den populära diskursen rapporterar affärspress ständigt om den ena

fusionen efter den andra. Vilka språkliga uttryckssätt använder journalister

i affärspress när det gäller fusioner dvs. hur ser diskursen kring fusioner ut?

Många av dessa aktörer använder olika begrepp som tex. förvärv, uppköp,

övertagande och samgående när de skriver om fusioner. Vad är egentligen

en fusion? Är det tex. när ett företag förvärvar ett annat företag? Eller är det

när två företag slår sig samman och bildar ett helt nytt bolag? Kan det vara

så att det inte görs någon skillnad mellan de två sistnämnda

frågeställningarna utan att begreppet fusion används synonymt? Vidare kan

frågan om när en fusion uppstår tas upp. Är det tex. när företagen har

integrerats fullständigt? Eller ses det som att företag redan har fusionerats

trots att bara diskussioner om detta kommit upp? Frågeställningarna kan

vid en första anblick verka enkla att besvara men som visas ovan ger de

upphov till en hel rad frågetecken som behöver övervägas noggrant innan

entydiga svar kan anges, om detta överhuvudtaget är möjligt.

Fusioner kan betecknas såsom lyckosamma eller misslyckade. En lyckosam

fusion kan mätas i tex. hur väl integrerade företagen blivit, förbättrade

aktiekurser och p/e-tal samt om de mål som sattes upp inför fusionen

                                                          
7 Barley, Meyer & Gash, 1988
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uppfylldes. Om dessa uppfylls skulle det kunna peka på att en fusion har

varit lyckosam. Resonemanget är omvänt för en misslyckad fusion. Många

fusioner anses som misslyckade då siffror har tagits fram som visar på att

femtio till sjuttio procent misslyckas.8 Vilka motiv till att fusioner görs är

det då som uttrycks i diskursen kring fusioner samt vilka argument mot

fusioner är det som särskilt väger tungt?

Med den ovannämnda diskussionen i åtanke ställer jag mig följande

problemfrågeställningar:

•  Hur ser diskursen kring fusioner ut?

•  Vad är en fusion?

•  När uppstår en fusion?

•  Vilka motiv uttrycks?

•  Vilka argument mot fusioner uttrycks?

1.3 Syfte

Syftet är att studera diskursen kring fusioner för att bidra till en bättre

förståelse för fenomenet fusioner.

1.4 Avgränsningar

Jag har valt att främst studera den populära diskursen genom att granska

artiklar hämtade ur svensk affärspress såsom affärsvärlden och

finanstidningen mm med fokus på de senaste två åren. Intressanta artiklar
                                                          
8 Kleppestø, 1993
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förekommer säkerligen även längre bakåt i tiden men om hänsyn även

skulle tas till dessa skulle alldeles för mycket information erhållas. Detta

har gjort att dessa artiklar ligger utanför uppsatsen.

Teorierna om retorik behandlas inte heltäckande utan endast de delar som

är intressanta för en analys av artiklarna kring fusioner tas upp. Detta

betyder att teorier angående kroppsspråk, muntligt framförande och

röstläge uteslutits då uppsatsen som sagts tidigare endast behandlar skrivna

artiklar.

Teorin som tar upp argumentationens betydelse behandlar inte

argumentationsanalys i sin helhet utan tar endast upp kompletterande delar

till teorierna om retorik.
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2 Metod
I detta kapitel redogörs för det vetenskapliga förhållningssättet och

forskarens roll, socialt konstruerad verklighet, tillvägagångssättet,

förklarings- och förståelseansatsen, datainsamlingsmetodiken samt

metodkritiken.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt och forskarens
roll

Två viktiga förhållningssätt inom vetenskapsteorin är positivism och

hermeneutik. Dessa skolbildningar delar vetenskapssamhället i olika

grupper. Kännetecknande för positivistisk forskning är att forskaren står i

en yttre relation till forskningsobjektet. Forskningsresultatet ska inte på

något sätt kunna påverkas av forskarens personliga läggning när det gäller

politik och religion etc. utan opartiskhet är viktigt. Forskaren skall kunna

bytas ut och resultatet av forskningsarbetet skall ändå bli detsamma. Vidare

är forskaren inriktad på att förklara företeelser.9

Kännetecknande för hermeneutisk forskning är att forskaren, istället för att

ha ett förklaringssyfte, är intresserad av att studera, tolka och försöka förstå

grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Det går att förstå andra

människor och vår egen livssituation genom att tolka innebörden av

människors intentioner och avsikter. Den hermeneutiske forskaren närmar

sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Den

                                                          
9 Patel & Davidsson, 1991



10

hermeneutiska forskningen avspeglar synen på individen såsom en social

varelse med intresse av att påverka sin situation.10

Något att komma ihåg är att dessa två förhållningssätt är två extremer inom

vetenskapen. I verkligheten är det dock svårt att ta en ståndpunkt baserad

enbart på ytterligheter varvid forskaren i själva verket vanligtvis använder

sig av en kombination.

Då jag ville studera diskursen kring fusioner och på detta sättet uppnå en

bättre förståelse för fusioner närmade jag mig hermeneutisk forskning.

Även att jag var tvungen att göra ett subjektivt urval av datainsamlingen

tex. relevanta artiklar skulle kunna tyda på detta.

2.2 Socialt konstruerad verklighet – ett sätt att
förstå diskursen kring fusioner

För att förstå språkets inverkan på oss människor och således hur

affärspressjournalisterna blir påverkade och påverkar diskursen kring

fusioner tas teorin om en socialt konstruerad verklighet upp.

Socialkonstruktivism handlar om vad som upplevs vara verklighet och vad

som institutionaliserats som för givet tagna föreställningar och antaganden

om verkligheten. Upplevelserna, föreställningarna och antaganden kan

betraktas som socialt konstruerade via interaktiva processer mellan

människor, där alla medvetet eller omedvetet förhandlar om vilka

uppfattningar som ska gälla om verkligheten. Pågående sociala processer

                                                          
10 Patel & Davidsson, 1991
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av olika karaktär resulterar i kollektiva skapade föreställningar om

verkligheten.11

Utgångspunkten är alltså att verkligheten är en social konstruktion.

Verkligheten är inte oberoende av oss utan vi är med och skapar den. Den

består av ett växelspel mellan våra egna upplevelser och den samlade

upplevelsestruktur som har skapats i gemenskap med andra under en längre

tid. Den process med hjälp av vilken vi skapar våra egna upplevelser kallas

för subjektifiering. Denna subjektifiering är aldrig passiv utan styrs av vår

intentionalitet dvs. det finns alltid en avsikt. Detta leder till att människan

är en subjektiv verklighet.12

När människan mestadels via språket gör dessa subjektiva upplevelser

tillgängliga för andra skapas den omgivande verkligheten vilket kallas för

externalisering. Externaliseringen påverkar de människor som finns i vår

närhet. Samtidigt påverkar även dessa människor vår egen uppfattning då

de reagerar på det som gjorts tillgängligt. Relationen är ömsesidig och

medför en ständig omtolkning och förändring av betydelser. Samhället kan

därför sägas vara en mänsklig produkt.13

Den process vilket en mänsklig handling eventuellt får en objektiv karaktär,

benämns objektifiering. Genom objektifiering förlorar externaliseringen sin

subjektiva innebörd och blir till en typifiering, dvs. en beteckning för en

innebörd, vilket i fortsättningen behandlas som om den vore objektiv.

                                                          
11 Furusten, 1996
12 Bjerke, 1989
13 Bjerke, 1989
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Denna objektiva innebörd bekräftas i olika institutioner och genom diverse

legitimering. Därmed kan sägas att samhället är en objektiv verklighet.14

Den fjärde och sista av de grundläggande processerna kallas

internalisering. Med detta menas ett övertagande av den värld i vilken

andra redan lever som dessutom redan är objektifierad. Vi blir alltså

samhällsmedlemmar via internalisering. Detta leder till att människan är en

samhällelig produkt.15

Genom detta har jag förklarat vad som kan kallas en dialektisk process

vilket formar vår verklighet. Viktigt att komma ihåg är att dessa processer

verkar samtidigt. Vad som alltså har beskrivits ovan är de fyra

grundläggande processerna nedan:

•  Subjektifiering – människan är en subjektiv verklighet

•  Externalisering – samhället är en mänsklig produkt

•  Objektifiering – samhället är en objektiv verklighet

•  Internalisering – människan är en samhällelig produkt

2.2.1 Institutionaliseringens ursprung16

Då socialkonstruktivism handlar om vad som institutionaliserats som för

givet tagna föreställningar kan det också vara relevant att förklara

institutionaliseringens ursprung.

                                                          
14 Bjerke, 1989
15 Bjerke, 1989
16 Berger & Luckmann, 1979
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För att kunna förstå institutionaliseringens ursprung är det av stor vikt att

ha i åtanke att all mänsklig aktivitet är utsatt för att bli vanemässig. Vilken

handling som helst som upprepas ofta inordnas i ett mönster som sedan kan

upprepas med mindre möda. Denna vanemässighet innebär att handlingen

ifråga i framtiden kan utföras på samma sätt och med samma

kraftbesparing. Vanemässigheten medför den viktiga psykologiska fördelen

att antalet alternativ minskar vilket leder till att varje situation inte behöver

definieras på nytt. Dessa vaneskapande processer föregår all

institutionalisering.

Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en ömsesidig

typifiering av vanemässiga handlingar av typer av aktörer. Annorlunda

uttryckt är varje sådan typifiering en institution. De typifieringar av

vanemässiga handlingar som utgör institutioner är alltid gemensamma. De

är tillgängliga för alla medlemmar av just den sociala grupp som det är

fråga om och själva institutionen typifierar både individuella aktörer och

individuella handlingar.

Institutioner förutsätter vidare historicitet och kontroll. Typifieringar av

handlingar grundas under loppet av en gemensam historia för den sociala

gruppen. De kan inte skapas på ett ögonblick. Institutionerna har alltid en

historia, av vilket de är produkterna. Institutioner kontrollerar också genom

själva sin existens det mänskliga handlandet genom att i förväg ställa upp

definierade handlingsmönster som kanaliserar det i en enda riktning.
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2.3 Tillvägagångssätt

Jag valde att göra en litteraturstudie kring diskursen om fusioner vilket

betyder att uppsatsen grundar sig på böcker, forskningsartiklar,

dagstidningar och tidskrifter.

En uppdelning av uppsatsen är om metoden skall vara kvalitativ eller

kvantitativ till sin utformning. Metoder där data samlas in och skall

analyseras och tolkas som inte kan uttryckas i sifferform brukar kallas för

kvalitativa. Vid en kvalitativ metod är dynamiska och ömsesidiga

påverkningsskeenden mellan aktörer centralt. Detta till skillnad från

kvantitativa metoder där det anses vara möjligt att finna stabila och statiska

sammanhang. Kvantitativa metoder är vidare sådana att det material som

samlats in lämpar sig för att uttryckas i sifferform (kodas) och analyseras

och tolkas utifrån detta.17

Undersökningen som jag gjorde var främst kvalitativ till sin karaktär då

min data inte lämpade sig för att uttryckas i sifferform. Även att jag ansåg

att det fanns dynamiska och ömsesidiga påverkningsskeenden mellan

aktörer tex. mitt socialkonstruktivistiska antagande, tyder på detta.

2.4 Datainsamlingsmetodik

I analysen fokuserades på de artiklar som samlades in genom

litteratursökning i databasen Affärsdata. I databasen kan tre olika alternativ

                                                          
17 Lekwall & Wahlbin, 1993
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väljas när det gäller hur många år sökningen skall gå tillbaka. Alternativen

som finns att välja mellan är följande:

•  senaste året

•  senaste 5 åren

•  senaste 5 åren och bakåt.

Jag valde att söka på det mellersta alternativet, senaste 5 åren, då detta

innebar att ett någorlunda rimligt antal träffar erhölls. Sökning ännu längre

bak i tiden innebar en mycket svårhanterlig situation då antalet träffar

ökade kraftigt. Även att artikelsökning gjordes genom att söka i rubriker

och inte i hela texter höll nere antalet träffar vilket gjorde materialet

hanterbart. Jag gjorde även en grundlig manuell sökning med hjälp av de

samlade årgångar av affärstidningar som biblioteket ställde till sitt

förfogande.

För att hitta artiklar som skulle kunna vara relevanta för undersökningen

var jag tvungen att göra ett sökschema som jag följde i två steg. I det första

steget började jag att söka artiklar med hjälp av sökord. Följande sökord

användes för att hitta artiklar där siffrorna inom parantes visar antalet

träffar vid söktillfället:

•  Fusion (17254)

•  Förvärv (21936)

•  Uppköp (10165)

•  Samgående (7541)

•  Övertagande (2182)
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Ytterligare sökord kan finnas men jag såg dock dessa som de mest

relevanta orden för att kunna hitta artiklar kring fusioner.

Det andra steget innebar att jag, efter att ha gjort ett subjektivt urval med

hjälp av sökorden, började att läsa igenom artiklarna. Detta för att leta efter

retoriska redskap, när en fusion uppstår, motiv samt argument mot fusioner.

Följande retoriska redskap letades efter för att kunna analysera de artiklar

som valts ut med ovanstående sökord:

•  Definitioner

•  Generaliseringar

•  Specificeringar

•  Etiketter

•  Metaforer

•  Plattityder
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Efter dessa två steg erhölls nedanstående 25 artiklar:

Tidning Artikelnamn Publiceringsdatum
Affärsvärlden ”Fusionsexperten: Krafterna

bakom fusionsfebern”

1998-04-16

”Snabba fusioner i global

ekonomi”

1998-12-09

”Den stora fusionshetsen” 1999-01-13

”Allvar efter bröllop” 1999-01-13

”När fusioner går åt pipan” 1999-03-03

”Den uppköpstid nu kommer” 1999-06-02

Dagens Nyheter ”Fusioner: Experter kritiska

till fusionsvågen”

1999-04-30

”Fri marknad föder fusioner” 1999-05-14

”Fusionsfebern bara stiger” 2000-01-25

Finanstidningen ”Den stora fusionsfesten” 1998-06-04

”Fusioner ofta negativt för

aktieägarna”

1998-11-03

”Många jobbar för fusioner” 1999-03-12

”Fusioner är inte den enda

vägen”

2000-01-14

”Hårda maktstrider bakom

lyckad fusion”

2000-03-03

Fri Köpenskap ”Fusioner är inte lönsamma” 1999-10-15

”Fusioner ett större problem

än förvärv”

1999-10-22
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Personal och Ledarskap ”Krav på dramatik driver fram

fusioner: satsa på äktenskapet,

inte vigselakten”

1999-06-10

”Det finns skäl att vara kritisk

till fusioner”

1999-06-10

Svenska Dagbladet ”Outsiderrädsla driver på

fusioner”

1999-04-01

”Fusioner sällan lyckade” 2000-03-27

”När mattan rycks undan

dyker de stora frågorna upp”

2000-03-27

Sydsvenska Dagbladet ”Fusionsvågen har nått

Sverige”

1999-07-25

Veckans Affärer ”Två av tre fusioner

misslyckas”

1999-02-08

”Telia-chefen väljer att gilla

läget”

1999-04-26

”Uppköpskandidaterna–25

heta uppköpsobjekt”

2000-01-17

Tabell 1. De undersökta artiklarna

2.5 Förklarings-och förståelseansatser18

En induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och menar att ett

samband som observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt dvs.

från empiri till teori. En deduktiv ansats utgår från en generell regel och

                                                          
18 Alvesson & Sköldberg, 1994
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hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse dvs. från teori till

empiri.

En abduktiv ansats utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men

avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i så måtto närmare

deduktionen. Analysen av empirin kan mycket väl kombineras med, eller

föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk

applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av

mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessen sker således en

alternering mellan teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i

skenet av varandra. Ofta är också den empiri som erhålls via abduktion

redan tolkad eller strukturerad genom någon aspekt. Ofta används denna

ansats vid tex. lyriktolkning

När det gäller min undersökning gick jag tillväga på det sättet att jag hade

en växelverkan mellan teori och empiri och således låg en abduktiv ansats

nära till hands. Även att jag har valde att undersöka skrivna artiklar som till

viss del redan var tolkade stödjer detta.

2.6 Reflektion kring uppsatsen

Hur väl fångar mina studier av ovanstående artiklar diskursen kring

fusioner? Jag anser att dessa artiklar utgör en trovärdig representation av

vad som skrivs i affärspress. Dessutom anser jag att artiklar i affärspress

utgör en ganska stor del av vad som uttrycks om fusioner. Med tanke på

detta kan det vara relevant att undersöka dessa. Läsekretsen får även anses

som mycket kunnig då den bla. utgörs av forskare och företagsledare.
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2.7 Uppsatsens fortsatta disposition

Kapitel tre innehåller teorier som skall hjälpa till att få en ökad förståelse

för de problemfrågeställningar som jag nämnde tidigare. Dessutom ligger

dessa till grund för analys och slutsatser. Teorierna behandlar

diskursanalys, retorik, argumentationsteori samt teorier om fusioner.

Kapitel fyra är en sammanställning av de resultat som de undersökta

artiklarna gett. Sammanställningen redovisas med hjälp av citat som är

hämtade ur de studerade artiklarna.

Kapitel fem innehåller en analys av det erhållna resultatet i kapitel fyra där

det utvecklas ett resonemang om vad resultatet kan betyda.

Kapitel sex, som avslutar uppsatsen, innehåller egna tankar och reflektioner

kring uppsatsen dvs. slutsatser.
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3 Referensram
I detta kapitel kommer ett antal teorier att tas upp. Dessa kan bidra till en

ökad förståelse för de problemfrågeställningar som nämnts tidigare. Detta

då teorierna dels redogör för hur en diskurs kan analyseras och dels för

retorik och argumentationens betydelse som kan ses som ytterligare

hjälpmedel för att förstå diskursen. Dessa teorier räcker dock inte till för

att kunna bedöma innehållet i de studerade artiklarna. På grund av detta

och för att ytterligare få en djupare förståelse för fusioner tas även teorier

om tidsdatering av fusioner, motiv till fusioner samt argument mot fusioner

upp.

3.1 Diskursanalys19

Diskursanalys är en forskningsinriktning som växt fram under senare år

som uppmärksammar människors språk och olika sätt att uttrycka sig.

Inriktningen är studier av alla former av språk och texter och syftar till att

erhålla en bättre förståelse för social interaktion. Diskursanalys framhåller

att människor genom språket sysslar med konstruktioner av den sociala

världen. Detta görs i tre hänseenden: för det första genom att aktivt skapa

utsagor utifrån förut existerande språkliga resurser. För det andra genom att

aktivt arbeta med selektion av dessa resurser, av ett oändligt antal

tillgängliga ord och meningskonstruktioner väljs några ut medan andra

väljs bort. För det tredje genom att valda konstruktioner har konsekvenser.

Det valda uttryckssättet kan tex. påverka föreställningar och generera

respons etc.

                                                          
19 Alvesson & Sköldberg, 1994
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En viktig princip vid diskursanalys är att det inte behöver vara mängden

utsagor som är intressanta utan det närmare studiet av nyanser i olika

redogörelser. I vanlig forskning eftersträvas en stor mängd data som

uppvisar konsistens, vilket då kan tolkas som att utsagorna förmår spegla

något faktiskt bakomliggande. I diskursanalys är också konsistens av

intresse om forskaren vill undersöka regelbundenheter och mönster i

språkanvändningen men även inkonsistens och variation är av intresse.

Diskursanalys intresserar sig för redogörelser och skriftliga dokument. Det

kan handla om möten, samtal, debattinlägg, artiklar och protokoll. Hur

utsagor är organiserade, detaljer i dessa liksom vad som faktiskt sagts eller

skrivits tas på stort allvar. Tolkandet av redogörelser och skriftliga

dokument kan göras på tre nivåer:

•  Den diskursiva nivån , där språkanvändande och uttryckssätt inte står

för – tolkas såsom – något annat utan utgör fenomenet i sig. Det

intressanta blir då bla. hur olika personer i olika sammanhang yttrar sig.

Detta kan i många lägen vara intressant nog för forskningen.

•  Föreställningsnivån, där forskaren uttalar sig om föreställningar,

värderingar, trossatser, idéer, innebörder och fantasier, utifrån en

tolkning av utsagor.

•  Handlings- och förhållandenivån, där forskningen uttalar sig om

relationer, händelser, sociala mönster och strukturer som, utan att ha

någon objektiv, robust karaktär, ändå refererar till något som inte låter

sig reduceras till att enbart ses som språk.
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3.2 Retorik – ett sätt att förstå diskursen kring
fusioner

Retorik kan vara ett hjälpmedel till att kunna besvara de

problemfrågeställningar som nämndes i problemdiskussionen. Det kan ses

som ett sätt att analysera språket när det gäller diskursen kring fusioner dvs.

de artiklar som jag har valt ut. Vårt språk påverkar vår uppfattning om

världen och uppfattningarna påverkar språket. I språket ligger ett redskap

för att uttrycka känslor och organisera erfarenheter. Språket är också viktigt

då det anses som bidragande till att diskurser reproduceras.20 För att gå

vidare behövs dock mer kunskap om vad retorik egentligen är.

3.2.1 Vad är retorik?

Ordet retorik betyder talekonst och kommer av det grekiska rhetor som

betyder både vältalare och läran om talekonsten. Retorik brukar ofta sägas

vara ett medel för att övertyga och att övertala tex. att fängsla åhörare med

hjälp av ord.21 Retorik skulle också kunna definieras utifrån följande citat:

”rhetoric is the art or the discipline that deals with the use of discourse,

either spoken or written, to inform or persuade or motivate an audience,

whether that audience is made up of one person or a group of persons”.22

Definitionen ovan innehåller viktiga moment. Retorik handlar om

användandet av diskurser. Diskursbegreppet pekar på retorikens betoning

av helhet. Definitionen rymmer också fler retoriska syften än att bara

                                                          
20 Müllern & Stein, 1999
21 Cederberg, 1996
22 Müllern & Stein, 1999
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övertyga. Dessutom handlar det om språkliga sammanhang som är mer

omfattande än enskilda ord och meningar.23

Retoriken skulle kunna ses som en kommunikationsprocess (figur 1) där

språkanvändningen kännetecknas av att minst två olika personer, eller en

person vid olika tidpunkter, är involverade. Den första parten som

kommunicerar språkligt genom tal eller skrift kan kallas sändare. Den

andra parten kan kallas mottagare dvs. den vilken den kommunicerande

vänder sig till genom tal eller skrift. Det budskap som skall förmedlas från

sändare till mottagare måste gå via någon kanal exempelvis genom artiklar

i affärspress. Budskapet är dock inte objektivt i den meningen att det endast

kan tolkas på ett sätt. Personer gör ibland liknande tolkningar men i andra

fall kan tolkningsvariationen vara stor. Detta kan bidra till att mottagaren

får svårt att förstå sändarens intentioner. Sändaren kan dock påverkas av

olika typer av återkoppling från mottagaren i form av tex. handlingar eller

uttalanden. Tolkningsvariationen kan primärt bero på att människor har

olika erfarenheter. Människor försöker att skapa en mening av det språkliga

kommunicerandet vilket de gör genom att relatera detta till de sociala

kontexter hon har erfarenhet av.24

                                                          
23 Müllern & Stein, 1999
24 Müllern & Stein, 1997
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Figur 1. Den retoriska dialogen, omarbetad version.

Källa: Müllern & Stein, 1997, sid 14

3.2.2 Retorikens verktygslåda

Exempel på retoriska redskap är definition, generalisering, specificering,

etiketter, metaforer och plattityder. Dessa kan användas för att analysera

språket i texter.

En förutsättning för att kommunikation skall fungera är att sändaren talar

eller skriver på ett sådant sätt att mottagaren förstår vad sändaren menar.

Det är alltså viktigt att göra klart vad som menas med det sagda eller

skrivna. Definition av viktiga begrepp blir därför ett väsenligt redskap.

Hur definieras begreppet fusion i diskursen kring fusioner? Möjligen

kanske det är på det sättet att det inte finns någon allmänt vedertagen

definition.

Generalisering är ett försök att sätta in ämnet i ett större sammanhang dvs.

att ge mer allmän giltighet åt någon utsaga som ursprungligen endast gällt

ett fåtal fall. Det betyder alltså att generalisering går från det mindre till det

Sändare Budskap Budskap MottagareKanal

Återkoppling

Social kontext
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större. Generaliseringar hjälper också till att kategorisera och dra slutsatser

om större enheter och detta underlättar många gånger en diskussion.25

Specificering är ett sätt att ge en detaljerad beskrivning av något. Ett vanligt

sätt att specificera är att ge exempel. Exemplifiering innebär så att säga att

styrka något genom att illustrera med ett konkret fall. Således går

specificering från det större till det mindre, dvs. tvärtemot generalisering.26

Etiketter innebär vilka namn saker och ting får. Det används för att

identifiera och indela saker och händelser i enheter och sorter. För att bli

etiketter måste namn upprepas, och därmed ge klassificeringen den

önskade stabiliteten.27 Det är möjligt att analysera hur etiketter används och

varifrån de kommer när en text studeras. Använder affärspressjournalister

tex. begreppen fusion, förvärv, uppköp, samgående och övertagande på ett

sätt där innebörden av dessa tas för given? Använder de dessa begrepp som

etiketter, eller ger de detaljerade förklaringar och definitioner av dem?

Genom att ställa denna typ av frågor till texterna är det möjligt att söka

efter mönster i textens retorik, och därmed kunna karaktärisera den i termer

av hur etiketteringen förekommer, dvs. om författarna svänger sig med

modebegrepp eller om de ger detaljerade förklaringar.28

Metaforer innebär att ord, fraser eller satser används i en ”bildlig”

bemärkelse. Att använda metaforer har blivit populärt. Skälet till detta är

den ökade förståelsen för betydelsen av metaforiskt språk i både den

vetenskapliga och vardagliga konstruktionen av verkligheten. Användandet

                                                          
25 Hellspong, 1992
26 Hellspong, 1992
27 Czarniawska-Joerges, 1988

28 Furusten, 1996
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av metaforer kan också förklaras av det klassiska uttrycket att ”en bild

säger mer än tusen ord”. Det är lättare att tro mer på det som kan ses än på

det som kan höras.

Metaforer är alltid baserade på något slag av jämförelse mellan två olika

egenskaper eller slag av omständigheter eller annorlunda uttryckt; aspekter

av ett objekt blir överförda eller transformerade till ett annat objekt så att

det andra objektet omtalas som om det vore det första.29 Metaforer kan

sägas skapa ny mening och reducera osäkerhet som orsakats av möten med

det nya, de relaterar till något som är mer känt än metaforens objekt.30

Faran med metaforer är att mottagaren kan tolka in en annan mening i

metaforen än den som var avsedd av sändaren.31 Metaforer kan studeras på

liknande sätt som etiketter. Används tex. metaforer för att stärka

argumenten eller för att spetsa till poängen? När det gäller fusioner kan tex.

metaforen ”äktenskap” ses i akademisk litteratur.32

Plattityder kan ses som triviala och intetsägande yttranden eller uttryck i

text. Kanske är det på det viset att affärspressjournalisterna skriver

påståenden kring om fusioner är något bra eller dåligt utan att ge en

redogörelse för var fakta har hämtats ifrån, dvs. inga belägg finns för det

som skrivs.33 Det skulle också kunna vara tvärtom dvs. att journalisterna

allt som oftast baserar sina påståenden på tex. forskning vilket skulle kunna

tänkas stärka deras resonemang. Således skulle det inte finnas så mycket

intetsägande yttranden eller uttryck i artiklarna.

                                                          
29 Czarniawska-Joerges, 1988
30 Furusten, 1996
31 Dahllöf, 1999
32 Kleppestø, 1991
33 Furusten, 1996



28

3.3 Argumentationens betydelse34

Avsikten med detta perspektiv är inte att redogöra för en fullständig

argumentationsanalys. Perspektivet är istället till för att ytterligare fördjupa

resonemanget kring kommunikation i 3.2.1. Nedan tas sändarens-,

budskapets- och mottagarens betydelse för påverkan upp.

3.3.1 Sändarens betydelse

Att det är lättare att låta sig övertalas av trovärdiga människor än av andra,

kommer sig antagligen av att vi gärna vill att våra uppfattningar ska vara

sanna. Vi har större tillit till att de upplysningar som erhålls är sanna om de

kommer från en trovärdig källa, dvs. från en källa som är välinformerad

och inte för oss bakom ljuset. Att källan till vår information är någon som

vi betraktar som pålitlig, gör det sannolikt att dessa båda krav är uppfyllda.

En pålitlig människa skulle inte föra oss bakom ljuset och inte heller utge

något för att vara information som inte han/hon själv inte hade goda skäl att

betrakta som sant. Affärsjournalisterna som skriver de undersökta

artiklarna kan tänkas ha en ganska hög trovärdighet då det ofta refereras till

dessa vid olika sammanhang tex. inom den akademiska världen.

Det finns ett flertal undersökningar som visar att en av de viktigaste

faktorerna i all övertalning är den grad av tilltro som hyses till den som

talar eller skriver. Ett klassiskt exempel på detta från 1951 är ett påstående

om att atomdrivna undervattensbåtar är tekniskt möjliga, blev mycket

oftare och fortare accepterat när det tillskrevs J Robert Oppenheimer35 (som

                                                          
34 Føllesdal, Walløe & Elster, 1993
35 Oppenheimer, J Robert (am. fysiker. Ledde de amerikanska atombombsexperimenten 1943-47)
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tidigare hade uttryckts stor tilltro till) än när påståendet tillskrevs Pravda36

(som hystes liten tilltro till).

Enbart expertis är dock inte tillräckligt för att skapa tilltro, det måste också

finnas tillit till att experten inte kommer att föra oss bakom ljuset. Experter

med hög prestige inom sitt ämne väcker större tilltro än andra med lägre

prestige. Det finns dock undantag från detta. Budskapets innehåll kan tex.

påverka den tillit som hyses för sändaren om det är uppenbart att det ligger

i sändarens eget intresse att mottagaren accepterar budskapet. Då kan

sändaren bli betraktad med skepsis oavsett om vederbörande är expert eller

inte.

Om budskapets innehåll däremot strider mot sändarens egenintresse hyses

tilltro till det även om sändaren är en person som för övrigt inte hyses

någon tilltro till.

3.3.2 Budskapets betydelse

Budskapets innehåll är mycket viktigt för att informera och påverka. En

huvudpoäng är att det är mycket lättare att påverkas till att förändra

fördelningen av sin uppmärksamhet än till att förändra sina värderingar och

hållningar. Det vill säga, det är lätt att förmås att bortse från viktiga

aspekter av en sak och rikta all uppmärksamhet mot vissa andra sidor som

vid närmare eftertanke är mindre viktiga. Reklam är ett exempel som

inriktar sig på att leda uppmärksamheten mot vissa utvalda sidor hos en

sak, och få oss att bortse från andra, snarare än att få oss att förändra våra

uppfattningar eller värderingar. Målet för påverkan är i allmänhet att få folk

                                                          
36 Pravda, (före detta sovjetisk dagstidning. Grundad 1912, huvudorgan för kommunistpartiet)
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att handla på visst sätt, och generellt sker detta vanligtvis genom att

förändra den information som människor handlar utifrån, givet deras

värderingar och preferenser.

Påverkan består därför ofta i ett tydligt framhållande av alla positiva sidor

av den sak, som skall accepteras av en person, samtidigt som en

avhållsamhet av de negativa sidorna är tydlig. Många propagandister har

till och med hävdat att de negativa sidorna överhuvudtaget inte bör

framhävas om det eftersträvas en effektiv påverkan. Detta eftersom det

kommer att få budskapets mottagare att tveka och tvivla. Experiment och

undersökningar vederlägger dock framhållandet av alla positiva sidor av en

sak och ger en betydligt mer nyanserad bild av situationen.

En välbalanserad framställning som inte bara innehåller argument för den

ena sidan, utan även tar upp de viktigaste motargumenten, är långt mer

verkningsfull än en ensidig framställning, när mottagarna av budskapet

ursprungligen är av en annan åsikt än den som budskapet syftar till att

övertyga om.

Om mottagaren ursprungligen lutar åt att vara överens med budskapet men

inte är helt säker på sin sak, visar det sig emellertid att den ensidiga

framställningen är den mest verkningsfulla.

Framställningar som innehåller argument såväl för som emot är långt mer

effektiva när det gäller att göra människor motståndskraftiga mot

”motståndpunkter”. Människor som är mottagare av budskap som endast

uttrycker den ena sidan av en sak ändrar lätt uppfattning inför argument

som talar för den andra sidan. De som däremot från början fått tillgång till
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argument för båda sidor ändrar sig i långt mindre omfattning. Hur hög grad

av ”motståndskraft” som erhålls avgörs i hög grad av hur ingående och

positivt de olika motargumenten har framställts var för sig.

Ovanstående väcker funderingar som tex. hur framställer

affärspressjournalisterna sina argument? Hur försöker de påverka när det

gäller diskursen kring fusioner? Uttrycks endast den ena sidan tex.

argument mot fusioner eller uttrycks även motiv?

Studier har gjorts på om det är verkningsfullt att sändaren ger explicit

uttryck för sin slutsats istället för att det överlåts till mottagaren att dra

slutsatser själv. Resultatet går åt bägge hållen dvs. det är en

avvägningsfråga. Å ena sidan är påverkan starkast när mottagaren

medverkar aktivt och bland annat drar slutsatser själv. Å andra sidan är

dock mottagaren inte alltid i stånd till eller motiverad att dra slutsatser själv

vilket betyder att sändaren ibland måste göra det för att kunna påverka.

3.3.3 Mottagarens betydelse

Alla är inte lika mottagliga för påverkan. Detta kan bero på faktorer som

hos en och samma person varierar över tiden och från ämne till ämne. Till

exempel har det tagits upp tidigare att människor som fått ingående

kunskap om bägge sidorna av en sak svårligen kan förmås att förändra sin

syn på saken. En annan faktor kan vara hur bra den ståndpunkt påverkan

gäller passar in bland övriga ståndpunkter. En ståndpunkt som passar

mycket väl in bland övriga avvisas sällan och ståndpunkter som passar

dåligt motstås. Att alla inte är lika mottagliga för påverkan kan också bero

på andra, mer konstanta personlighetsdrag; en del människor är helt enkelt
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lättare att påverka än andra. När det gäller affärspressjournalisternas

möjligheter att påverka tex. företagsledare att ta till sig information

gällande fusioner, beror det alltså inte bara på hur väl affärsjournalisterna

argumenterar utan också personliga drag hos företagsledare.

3.4 Tidsdatering av fusioner37

När det gäller frågan om när en fusion uppstår finns det en möjlighet att

grovt räkna upp ett flertal bestämningsgrunder för tidsdatering.

Nedanstående bestämningsgrunder avser när:

•  fusionen börjar diskuteras eller planeras

•  planerna offentliggörs

•  förhandlingarna förs

•  förhandlingarna blir offentliga

•  ett principavtal träffas

•  principöverenskommelsen offentliggörs

•  det definitiva avtalet undertecknas alternativt bekräftas av

bolagsstämman

•  undertecknandet offentliggörs

•  avtalet träder i kraft

•  avtalets ikraftträdande offentliggörs

•  fusionen faktiskt börjar genomföras ”på fältet” samt

•  genomförandet blir bekantgjort

                                                          
37 Rydén, 1971
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Dessa tidpunkter kan ligga mycket nära varandra i tiden vid en fusion

mellan företag men mellan dem kan också passera flera år. När det gäller

sättet att uttrycka sig i affärspress kanske det däremot är på det sättet att en

tänkt fusion betraktas som om den redan har blivit genomförd. Detta trots

att endast planerna har offentliggjorts eller förhandlingarna blivit

offentliga. Detta skulle kunna göra att affärspress bidrar till att konstruera

fusioner.

3.5 Motiv till fusioner

De motiv som tas upp kan delas in i dels finansiella motiv och dels

ledningsmotiv.38 Nedan redogörs förutom för dessa två även för motiv sett

ur ett institutionellt perspektiv.

3.5.1 Finansiella motiv

3.5.1.1 Synergieffekter

Med synergi menas att summan av delarna är mer än helheten dvs. att

2+2=5. När det gäller fusioner kan det översättas såsom att företagen som

fusioneras är mer lönsamma tillsammans än vad de skulle vara som två

skilda enheter. Synergimotiven kan delas upp i två typer, operativ och

finansiell synergi. Med operativ synergi menas den kostnadsreduktion som

inträffar då företagen fusioneras och då främst i form av stordriftsfördelar.

Ökad storlek leder till större möjligheter att sprida kostnader för olika typer

                                                          
38 Cartwright & Cooper, 1996



34

av företagsfunktioner som tex. inköp, produktion, försäljning,

administration och forskning och utveckling.39

Med finansiella synergieffekter menas hur kapitalkostnaden påverkas av en

fusion. Det är dock oklart om denna effekt verkligen existerar. Om den gör

det skall kapitalkostnaden sjunka.40

3.5.1.2 Uppnå kritisk storlek

Sökandet efter att uppnå kritisk storlek kan anses som ett motiv till

fusioner.41 I kapitalintensiva branscher som tex. pappers- och

byggbranschen måste företag vara tillräckligt stora för att ha en möjlighet

att konkurrera om stora internationella order. Inom dessa branscher har

många företag ambitionen att uppnå den optimala storleken för att kunna

konkurrera och överleva.

3.5.1.3 Värdegap

Två typer av värdegap kan urskiljas, dels det värdegap som kan uppstå

genom samordningsintäkter eller mer bekant synergieffekter vilket har

behandlats tidigare och dels det som kallas renodlat värdegap. Ett värdegap

uppstår då köparens och säljarens värdering av en tänkt fusion mellan

parterna skiljer sig från varandra. Köparen kan tex. värdera säljarens

prestation högre än vad säljaren själv gör och vice versa. Således existerar

ett värderingsgap mellan parternas vilket kortare kan kallas värdegap.

Skillnader i värderingar ger alltså upphov till värdegap. Information om

                                                          
39 Gaughan, 1996
40 Gaughan, 1996

41 Bengtsson, 1992
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tex. ett företags historiska eller förväntade resultat, dess investeringsplaner,

avkastningskrav, marknadsutsikter, riskvärdering samt konkurrenternas

drag och utsikter kan vara exempel på områden där parternas värdering kan

skilja sig åt. Detta pga. att parterna kan sakna informationen, ha olika

information eller att de tolkar den på skilda sätt.42

3.5.1.4 Horisontell fusion

Att genomföra en horisontell fusion innebär att konkurrensen minskar då

en fusion med en konkurrent görs samt att en ökad marknadsandel erhålls.

Det kan ses som ett sätt att skydda den egna verksamheten. Genom att en

ökad marknadsandel erhålls kan konkurrenskraften öka. Hur mycket den

ökar beror dock på storleken av de fusionerade företagen och

konkurrensnivån i branschen. I ekonomisk teori nämns två extrempoler när

det gäller marknadsformer, fullständig konkurrens och monopol.

Fullständig konkurrens innebär att företaget är pristagare medan en

monopolsituation innebär att företaget istället är en prissättare. En

horisontell fusion innebär som sagts tidigare att konkurrensen minskar och

således är detta ett steg mot en monopolsituation.

Av de fusioner som genomfördes innan 1980-talet i Sverige var 80 procent

av dessa horisontella fusioner. Detta skulle kunna tyda på att

konkurrensbegränsning är eller har varit ett motiv till fusioner.43 Ett

problem för företag som försöker att genomföra en horisontell fusion är

dock att det inte får begränsa konkurrensen helt och hållet enligt EU-

lagstiftning. Exempel på detta är tex. den tänka fusionen mellan Volvo

Lastvagnar och Scania som inte godkändes av EU pga. av detta skäl.
                                                          
42 Rydén, 1971
43 Rydén, 1971
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Att begränsa konkurrensen kan också ses som ett försök att koncentrera sig

på kärnverksamheten då de fusionerade företagen besitter närbesläktade

produkter eller tjänster.

3.5.1.5 Vertikal fusion

En vertikal fusion innebär att företag som befinner sig inom samma bransch

fusioneras. Denna kan vara av två slag dels genom integration bakåt och

dels genom integration framåt. Motiv för detta kan vara att minska

beroendet av leverantörer och kunder. Exempelvis kan en integration bakåt

dvs. fusion med leverantör säkra en resurs som företaget är mycket

beroende av. Beroendet kan även vara av andra slag tex. att bibehålla

kvaliteten på resursen eller att förvissa sig om att resursen kommer att

levereras i tid. Tidsaspekten kan vara av vikt då företag tex. strävar efter att

hålla lagren ”just in time”. Genom fusionen har de alltså möjlighet att

kunna påverka detta i mycket större utsträckning än tidigare.44

3.5.1.6 Konglomerat

Vid fusion genom konglomerat är företagen verksamma inom helt olika

branscher, dvs. de är inte konkurrenter till varandra. Här försöker företagen

att diversifiera sig. Diversifiering kan vara ett sätt att nå ut till mer

lönsamma branscher än de som de inblandande parterna befinner sig i.

Detta då företagens produkter kan befinna sig i ett mognadsstadie,

branschen i sig stagnerande eller mättad samt att det även är hård

konkurrens vilket kan göra att företaget har små marginaler.45

                                                          
44 Gaughan, 1996
45 Nahavandi & Malekzadeh, 1993
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3.5.1.7 Koncentrisk fusion

En koncentrisk fusion innebär att företagens verksamhetsområde skiljer sig

åt men det är ändå nära besläktat med deras ordinarie verksamhet. Om tex.

en biltillverkare skulle gå samman med en motorcykeltillverkare skulle

detta kunna anses som en koncentrisk fusion. Motivet för att genomföra en

koncentrisk fusion kan vara att dra nytta av ett företags kärnkompetens

samtidigt som en viss diversifiering erhålls. I fallet ovan med bil- och

motorcykeltillverkaren skulle det kunna vara på det viset att tex.

motorcykeltillverkaren anser att den tekniska utvecklingen gällande

motorer som biltillverkaren har kan förbättra dess motorcyklar och således

göra dem mer konkurrenskraftiga på marknaden.46

3.5.1.8 Åtkomst av varumärke

Om företag fusioneras pga. att de vill kunna utnyttja varandras välkända

namn eller produkt kan motivet till fusionen anses vara åtkomsten av ett

starkt varumärke. Anledningen till ett erhållande av ett varumärke kan vara

att kostnaderna för att bygga upp och skapa ett nytt varumärke är förenade

med stor osäkerhet. Dessutom kan det vara gynnsamt att ha fler produkter

under samma varumärke.47

3.5.1.9 Skattefördelar

Skattemotiv kan ligga till grund för vissa fusioner tex. möjligheter att kvitta

skatteförluster mot vinster för de inblandade företagen. Andra möjligheter

när det tex. gäller fusioner mellan företag i olika länder är att
                                                          
46 Nahavandi & Malekzadeh, 1993
47 Gaughan, 1996
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skattelagstiftningen skiljer sig vilket ger upphov till varierande

besparingsmöjligheter.48

3.5.2 Ledningsmotiv

3.5.2.1 Byte av företagsledning

Motiv till fusioner skulle kunna vara att försöka ”göra sig av med” en

företagsledning som inte sköter verksamheten till belåtenhet. Byte av

företagsledning kan göras om fusioner innebär en omorganisering av

verksamheten. Ny företagsledning tillsätts som skall sköta verksamheten på

ett bättre sätt.49

3.5.2.2 Personliga skäl

Rent personliga skäl som företagsledningen har kan tas upp som motiv.

Tex. att de vill fusioneras av den anledningen att de anser sig kunna få

bättre betalt efter fusionen beroende på att storleken på företaget har ökat

vilket också skulle kunna leda till ett större ansvar för ledningen. Även att

ledningen anser sig minska risken för att bli arbetslösa genom att fusioneras

kan ses som motiv. Det sistnämnda är dock mest troligt om deras företag

löper risk att gå i konkurs.50

                                                          
48 Gaughan, 1996
49 Levy &Sarnat, 1990
50 Levy & Sarnat, 1990
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3.5.3 Motiv sett ur ett institutionellt perspektiv

3.5.3.1 Sociala krafter

Något som skulle kunna ses som motiv till fusioner är sociala mekanismer

som utgör sociala krafter till likriktning av företag som bedriver

verksamhet inom samma organisatoriska fält. Ett organisatoriskt fält består

av nyckelleverantörer, resurs- och produktkonsumenter, regelskapare och

andra företag som producerar liknande produkter. De sociala krafterna är

tvingande, imiterande och normativa.51

Tvingande likriktning kallas den sociala kraft som riktas mot företag från i

huvudsak det politiska systemet. Likriktning mellan företag uppstår som en

följd av de, i en strävan efter att uppnå legitimitet, tvingas anpassa sig till

de krav som stat, offentliga myndigheter och i viss mån olika

branschorganisationer ställer på dem. Därmed står de i direkt

beroendeställning till tex. officiella lagar och regler. Resultatet av

tvingande krav blir att de företag som är verksamma inom samma

organisatoriska fält tenderar att bli mer homogena och organiseras kring

vissa ritualer, som formats efter institutioner uppbyggda av lagar samt

grundläggande samhällstrender.

Imiterande likriktning är den sociala kraft som framtvingats av att företag

strävar efter att dämpa den osäkerhet de upplever. När ett företag och dess

medlemmar känner sig osäkra väljer de att imitera andra företag eller

idealiserade bilder av dem. En imitation av detta slag kan både vara

medveten och omedveten. Innebörden av detta är att särskilda uttryck och

                                                          
51 Dimaggio & Powell, 1991
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modeller av fusioner sprids både direkt genom att företag och enskilda

aktörer aktivt strävar efter att imitera andra eller indirekt genom utbyten

med andra företag. De enskilda aktörerna som bidrar till spridning kan vara

branschorganisationer, konsultfirmor, författare, tidningar och forskare vars

arbete går ut på att aktivt sprida kunskap, information, standarder och

organisationsmodeller. För att företag skall få legitimitet för verksamheten

måste de använda modeller som är kända av omgivningen. Spridningen

innebär att även de finansiella motiven samt ledningsmotiven som nämnts

tidigare inte bara kan ses just som sådana utan även som

institutionaliserade motiv om de sprids.

Normativ likriktning har sitt ursprung i tendenser i samhället mot

proffesionalisering inom olika yrkeskategorier. De proffesionella

aktörernas aktiviteter kontrolleras via kollektivt utvecklade och

överenskomna förutsättningar, arbetsmetoder samt en gemensam kognitiv

bas. Sammantaget skall detta leda fram till formellt godkännande för de

professionella aktörerna som följer den professionella etiken och normerna,

samt uppfyller de formella kraven. Två aspekter av proffesionalisering kan

nämnas. Den första avser att krav ställs på att individer ska ha en viss

formell utbildning och kognitiv bas. Den andra aspekten har att göra med

den ökade tendensen till framväxt av nya nätverk inom olika proffesioner.

Inom dessa nätverk länkas företag samman på ett sådant sätt att gamla ideal

befästs och nya modeller kan spridas snabbare inom nätverket.

Affärspress, böcker och forskningsartiklar uppträder överallt i samhället:

som undervisningsmaterial på universitet och högskolor, i bokhyllan hos

anställda i såväl privat som offentlig sektor, som referensmaterial hos

politiker, chefer och vanligt folk. Detta innebär att dessa skulle kunna ses
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som länkar via vilka föreställningar om fusioner sprids till många sociala

nätverk i det moderna samhället. Dessa skulle kunna ses såsom indirekt

bidragande till den tvingande inriktning, som nämnts ovan, i och med att de

ståndpunkter som dessa förmedlar kan ha en viss påverkan på lagar och

regler i samhället som handlar om företagandets villkor. Lagarna och

reglerna utvecklas och bevakas av stat, myndigheter och

branschorganisationer.52

Affärspress, böcker och forskningsartiklar skulle också kunna ses som en

del av den sociala kraft som benämndes imiterande likriktning. De

uttrycker i allmänhet modeller av hur framgångsrika företag antas fungera

och vad som orsakat detta. Då sådana modeller kan anspela på osäkerhet

och även ge enkla förslag till lösningar på komplexa problem, kan de

mycket väl fungera som attraktiva bilder av fusioner som många företag

väljer att försöka imitera.

En normativ likriktning skulle också kunna antas erhållas av affärspress,

böcker och forskningsartiklar då dessa uttrycker och sprider modeller av

vad som antas vara proffesionellt beteende.53

                                                          
52 Furusten, 1996
53 Furusten, 1996
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3.6 Argument mot fusioner

3.6.1 Motstånd till förändring

Forskningsrapporter har visat på att fusioner kan ses som misslyckade.

Svårigheter att integrera företagen är bla. en faktor som nämns. Besvärliga

integrationsprocesser inte bara förhindrar förverkligande av identifierade

synergipotentialer, utan stör också det löpande arbetet i de ursprungliga

företagen. Det kan vara motstånd till förändring dels genom individuellt

motstånd och dels genom kollektivt motstånd hos de anställda. De anställda

kan tex. känna stark oro och frustration och vill helt enkelt förneka

fusionen. I detta är det alltså motstånd mot förändring som är det väsenliga,

inte fusionen i sig.54

3.6.2 Bristande tillhörighet

En annat argument mot fusioner är att de anställda känner att de tappar en

viktig tillhörighet dvs. en bristande tillhörighet uppstår. En av

företagsledningens uppgifter är att förmå de anställda att ”inse” hur väl

företagets och individernas intressen sammanfaller. Att utveckla en

samhörighet anställda emellan och att koppla denna till företagets särart,

anda och ändamål har under lång tid förts fram som en nyckel till

framgång. Anställda som under en längre tid arbetat i ett företag kan

uppleva företaget som en del av sitt liv. En fusion skulle rubba detta

åtminstone potentiellt. De anställda upplever att de inte längre kan

kontrollera situationen och känner ett intrång i deras integritet, frihet och

handlingsutrymme. Kollektivet som de anställda har identifierat sig med

                                                          
54 Kleppestø, 1993
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ställs inför hotet att suddas ut i och med en fusion och de anställda har svårt

att ”se” det nya vilket de skall knyta till sig. Det nya kan också innebära en

annorlunda kultur vilket kan leda till kulturkrockar.55

3.6.3 Trögrörlighet

Något tvetydigt kan det anses vara att så många företag fusioneras då

många marknader kännetecknas av snabba förändringar och stor

komplexitet.56 Det skulle eventuellt inte underlätta att klara av dessa

förändringar genom att fusionera då detta innebär att företagen växer i

omfång och därmed kan bli mer trögrörliga. Desto större ett företag blir,

desto mer troligt är det att företaget erhåller en ökad komplexitet och

formalisering. Med komplexitet i detta fall menas tex. ökat antal arbetstitlar

och divisioner. Med formalisering menas bla. ökat antal regler och

föreskrifter och mindre frihet för anställda vid beslutsfattande.57

3.6.4 Lönsamheten tveksam

Det kan vara svårt att se positiva effekter av fusioner då är omöjligt att

exakt veta hur det skulle ha gått för de enskilda företagen om en fusion inte

hade kommit till stånd. Detta gör det svårt att bedöma lönsamheten dvs.

lönsamheten ses som tveksam.58

                                                          
55 Kleppestø, 1993
56 Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998
57 Nahavandi & Malekzadeh, 1993
58 Bild, 1998
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3.7 Sammanfattande diskussion

För att underlätta för läsaren att följa med i uppsatsen sammanfattar jag vad

som hittills har tagits upp.

Figur 2. Sammanfattande modell

Källa: egen, 2000

I ovanstående figur visas den generella diskursen kring fusioner vilken kan

sägas bestå av den populära, den akademiska, den praktiska och den

politiska del-diskursen. Gränsen mellan dessa del-diskurser kan ses som

otydlig vilket speglas av att ellipserna ovan flyter in i varandra. Det skulle

kunna vara på det viset att dessa påverkar varandra tex. att den populära

diskursen i mångt och mycket präglas av vad den akademiska diskursen

förespråkar.

För att kunna analysera de utvalda artiklarna i kap 2.4 och besvara mina

problemfrågeställningar i kap 1.2 använde jag mig av olika teorier i

referensramen vilka behandlade diskursanalys, retorik, argumentationens

Den generella diskursen kring fusioner

AkademiskaPraktiska

Politiska

Populära
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betydelse samt teorier kring fusioner. Innan analysen presenteras redogör

jag dock för resultatet som återfinns i kap 4.
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4 Resultat av de studerade artiklarna
I detta kapitel redovisas resultaten från de artiklar som jag valde att

undersöka. Jag har valt att presentera resultatet av undersökningen med

utgångspunkt från de problemfrågeställningar som jag nämnde i kap 1.2.

4.1 Hur ser diskursen kring fusioner ut?

Det görs mycket sällan några definitioner av begreppen fusion, förvärv,

uppköp samgående och övertagande (se kap 4.2). Detta gör att det ofta

framstår som att innebörden av dessa tas för given.

Generaliseringar förekommer bland artiklarna. Ett exempel på detta visas

nedan:

”Hur kan man sköta en fusion på rätt sätt? En metod är att göra som den

amerikanska storbanken Chase Manhattan. Bankens informationssystem

har en inbyggd funktion som kan hantera strukturaffärer”.59

Ovan pekar journalisten på hur en fusion kan skötas på rätt sätt genom att

endast tillämpa ett fall vilket kan tydas som en generalisering.

                                                          
59 ”Den stora fusionshetsen”, Affärsvärlden, 1999-01-13 sid 7
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Även andra generaliseringar förekommer som tex. nedanstående citat visar:

”En annan slutsats som har bäring på till exempel Astra-Zenecafallet är

hur svårt det är att behålla nyckelpersoner inom forskning och på

marknads- och säljsidan när man fusionerar”.60

Specificeringar uttrycks i artiklarna. Dessa uttrycks ibland tex. efter att

affärspressjournalisten har redogjort för tex. motiv till fusioner och då i

form av exemplifieringar med företag som har haft sådana motiv som

författaren tagit upp. Mera detaljerade beskrivningar förekommer också där

affärspressjournalisten tar upp olika aktörer såsom bidragande till motiv

sett ur ett institutionellt perspektiv (se 4.4.3).

Metaforer går lätt att hitta i de studerade artiklarna. Främst är det dock ord,

fraser eller satser som har att göra med giftermål som används. Nedan

exemplifieras detta med ett antal citat:

”Koncentrera er på äktenskapet, inte bröllopet. Det är rådet till alla

fusionerande jättar just nu, både från konsulter och kommentatorer”.61

”Satsa på äktenskapet, inte vigselakten. Fusioner kräver mycket psykisk

energi”.62

”På ytan är det ett äktenskap utan gnissel. Smekmånaden är över och de

unga tu är nöjda med sitt val av partner. Men bakom den präktiga fasaden

                                                          
60 ”Allvar efter bröllop”, Affärsvärlden, 1999-01-13 sid 10
61 ”Allvar efter bröllop”, Affärsvärlden, 1999-01-13 sid 10
62 ”Krav på dramatik driver fram fusioner: satsa på äktenskapet, inte vigselakten”, Personal och
Ledarskap, 1999-06-10 sid 6
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har fusionsarbetet mellan Astra och Zeneca förmörkats av nepotism,

maktstrider och kulturkrockar som ibland satt ledningen på hårda prov”.63

Det finns även en artikel som använder sig av barnafödande som metafor

vid fusioner vilket kan se ut på detta viset:

”Företagen förlorar kunder, kompetens och marknadsandelar då de ger

andra chansen att visa vad de kan i det vakuum som öppnas under

fusionsvärkarna och förlossningen”.64

Plattityder verkar förekomma sällan bland de studerade artiklarna. Tex.

använder sig journalisterna sällan av påståenden som inte kan beläggas.

Ofta refereras det istället till specifika forskare och ibland även

konsultbyråer och företagsledare. Ett exempel på detta är följande där

affärspressjournalisten resonerar kring om fusioner är lyckade med hjälp av

att stödja sig på forskaren Magnus Bild, Handelshögskolan i Stockholm:

”Magnus Bild säger att det inte går att ange någon formel för en lyckad

fusion. Varje fusion har sin egen dynamik”.65

En annan viktigt aspekt som kan ses i artiklarna är att

affärspressjournalister som redogör för en ståndpunkt, tex. att de har ett

kritiskt förhållningssätt till fusioner, både uttrycker motiv samt argument

mot fusioner. Ett exempel på detta är då en artikel, precis innan

nedanstående citat, har redogjort för motiv för att sedan börja att

argumentera för motsatsen:

                                                          
63 ”Hårda maktstrider bakom lyckad fusion”, Finanstidningen, 2000-03-03
64 ”Fusioner: Experter kritiska till fusionsvågen”, Dagens Nyheter, 1999-04-30
65 ”Fusioner är inte lönsamma”, Fri köpenskap, 1999-10-15 sid 12
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”Men det finns anledning att inta en kritisk attityd till fusionsfebern. Vad

talar för att bolagen just nu ska gå upp i storlek och under sådan

brådska?”.66

Trots en negativ inställning redogörs alltså för positiva inslag som fusioner

anses kunna uppnå. Detta är vanligt vilket innebär att motsatsen dvs. ett

ensidigt förhållningssätt är ganska sällsynt i artiklarna.

4.2 Vad är en fusion?

I enstaka artiklar har något ”luddiga” begrepp använts för att definiera vad

en fusion är. Ett exempel på detta är följande där rubriken på artikeln var

”När fusioner går åt pipan”:

”Warwick Business School i Storbritannien har analyserat alla större

samgåenden i Europa under åren 1993-96. Affärerna har delats in i fyra

kategorier: bevarande (det köpta bolaget lämnas ifred), absorbering (helt

integrerad verksamhet), symbios (ömsesidigt beroende mellan köparen och

förvärvsobjektet) och håll på avstånd (det köpta bolaget hålls på

armslängds avstånd)”.67

Ett annat kort exempel är följande:

”En fusion är inte bara två företag som går samman för att öka tillväxten

och förbättra resultaten”68

                                                          
66 ”Den stora fusionshetsen”, Affärsvärlden, 1999-01-13 sid 6
67 ”När fusioner går åt pipan”, Affärsvärlden, 1999-03-03 sid 24
68 ”När mattan rycks undan dyker de stora frågorna upp”, Svenska Dagbladet, 2000-03-27
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Trots att det är svårt att hitta en definition så gör journalisterna ändå en

åtskillnad, åtminstone genom användandet av de olika begreppen i språket,

mellan fusion och samgående och förvärv, uppköp och övertagande.

Exempel på detta är följande:

”Det går knappast en dag på finansmarknaden utan någon stor

uppköpsaffär eller fusion”.69

Det kan också se ut på detta viset:

”Det är fest på fusionsmarknaden och alla är bjudna. Företag köps, går

samman eller ingår joint ventures som aldrig tidigare”.70

”En fusion är vanligtvis också svårare att genomföra än ett köp.

Sammanslagningen skapar en rad frågetecken och det är inte alltid

självklart vem som ska ta kommandot i det nya företaget”.71

Vanligt är att affärspressjournalisten har använt sig av ett begrepp tex.

fusion i rubriken på artikeln men att de sedan använder flera av de olika

begreppen löpande i texten. Följande rubrik ”Fusionsfebern bara stiger”

åtföljs lite längre fram i artikeln av både företagssammanslagningar och

förvärv.72 Någon definition av vad dessa begrepp står för görs dock inte.

Endast en artikel har en rubrik ”Fusioner ett större problem än förvärv”73,

där det görs en distinktion mellan två begrepp.

                                                          
69 ”Snabba fusioner i global ekonomi”, Affärsvärlden, 1998-12-09 sid 20
70 ”Den stora fusionsfesten”, Finanstidningen, 1998-06-04
71 ”Den stora fusionsfesten”, Finanstidningen, 1998-06-04
72 ”Fusionsfebern bara stiger”, Dagens Nyheter, 2000-01-25
73 ”Fusioner ett större problem än förvärv”, Fri Köpenskap, 1999-10-22 sid 18
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Denna rubrik åtföljs också av ett ganska tydligt definitionsförsök vilket

innebär att mottagaren (läsaren) av artikeln tydligt får det klarlagt att

sändaren (affärspressjournalisten) vill göra en åtskillnad mellan de två

begreppen och således inte likställer dem. Detta följer nedan:

”Fusioner innebär större problem än förvärv. I fusioner är det två

jämbördiga parter som ska jämka samman praktiskt taget allt: frågan om

var huvudkontoret ska ligga, policyfrågor, varumärken, organisation och

ledning samt företagskulturer. Det är svårt att hitta en bra jämvikt. När ett

företag köper ett annat kan i många fall det uppköpta företaget fortsätta

som dotterbolag”.74

Sammantaget kan det dock sägas att en definition av vad en fusion är inte

är helt enkel att hitta i diskursen.

4.3 När uppstår en fusion?

Resultatet av denna fråga är att det finns en tendens bland en del av de

studerade artiklarna att de verkar behandla fusioner som inte ännu är helt

genomförda som om de vore det. Ett citat ur en artikel får stå som exempel

där rubriken på artikeln löd, ”Snabba fusioner i global ekonomi”75:

”Bara i måndags, när detta skrevs, var följande affärer på tapeten: Scottish

Power köpte amerikanska elbolaget PacifiCorp för 60 miljarder kronor,

schweiziska storbanken UBS satte sin enhet för handelsfinansiering på

säljlistan och försvarsindustrierna British Aerospace och Daimler-

                                                          
74 ”Fusioner ett större problem än förvärv”, Fri Köpenskap, 1999-10-22 sid 18
75 ”Snabba fusioner i global ekonomi”, Affärsvärlden, 1998-12-09 sid 20
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Chrysler Aerospace kom allt närmare en fusion. Här hemma köpte

dessutom amerikanska Blyth Industries en kontrollpost i Liljeholmens”.76

Ovan ser vi alltså att affärspressjournalisten har tagit med exempel dels där

köp har aktualiserats samt där ett företag bjuder ut sin enhet till försäljning

och dels när två företag håller på att förhandla i detta fallet British

Aerospace och Daimler-Chrysler Aerospace. Att ett företag har satt ut sig

på försäljning behöver inte nödvändigtvis betyda att en fusion kommer att

göras.

Dessutom leder rubriken på artikeln till att känslan fås av att journalisten

menar att ovanstående kan ses som i stort sett redan avklarade fusioner. De

är så att säga redan med i statistiken på gjorda fusioner.

En annan artikel kan få stå som ytterligare exempel på när en fusion

uppstår. Artikeln behandlar fallet Telia-Telenor som var väldigt

uppmärksammat för ett tag sedan och benämns ”Telia-chefen väljer att

gilla läget”.77 I artikeln framkommer att ett huvudavtal är undertecknat och

offentliggjort. Således har ganska många punkter avverkats om hjälp tas av

kategoriseringen i kap 3.4. Att se det som att en fusion har uppstått först

när genomförandet har bekantgjorts (sista punkten 3.4) verkar dock inte

vara fallet här. En fråga som ställs till Telia-chefen av journalisten avslöjar

också detta vilken lyder: ”När räknar du med att ni kommer att kunna

uppträda som ett helintegrerat och offensivt företag?”.

                                                          
76 ”Snabba fusioner i global ekonomi”, Affärsvärlden, 1998-12-09 sid 20

77 ”Telia-chefen väljer att gilla läget”, Veckans Affärer, 1999-04-26 sid 41



54

Kanske är det så att det inte heller räcker med att påstå att en fusion uppstår

när ett undertecknande av ett avtal har offentliggjorts. Detta verkar i alla

fall vara ett rimligt antagande när det gäller fallet mellan Telia-Telenor där

det som bekant inte blev någon fusion pga. olika anledningar.

4.4 Vilka motiv uttrycks?

I många artiklar uttrycks det åtminstone någon gång för motiv till att

företag fusioneras. Nedan kommer en redogörelse att göras för dessa motiv

vilket jag delat upp i finansiella motiv, ledningsmotiv samt motiv sett ur ett

institutionellt perspektiv.

4.4.1 Finansiella motiv som uttrycks

I en artikel uttrycks motiven på detta sätt:

”Kostnadsbesparingar är inte det enda skälet till att företagen ökar sina

dimensioner. Globaliseringen är också ett viktigt motiv. Bolagen måste ha

stor räckvidd för att kunna utnyttja alla de möjligheter till sänkta

insatsvaru- och produktionskostnader som den nya öppna världsekonomin

ger”.78

Globalisering nämns följaktligen som ett motiv förutom operativ synergi

dvs. den kostnadsreduktion som inträffar då företag fusioneras och då

främst i form av stordriftsfördelar.

                                                          
78 ”Den stora fusionshetsen”, Affärsvärlden, 1999-01-13 sid 7
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Det finns ytterligare artiklar vilka lyfter fram liknande motiv :

”Den tilltagande globaliseringen har lett till ett ökat konkurrenstryck och

pressade priser i många branscher. Det tvingar i sin tur företagen att

sänka sina kostnader. Ett sätt att göra det är naturligtvis att gå samman i

större enheter och fördela kostnaderna………Genom en fusion kan företag

bli mer dominerande genom att effektivisera och samordna verksamheten

exempelvis vad gäller distributionskanaler och marknadsföring”.79

”Ökad konkurrens, aktieägarvärde, stordriftsfördelar, synergier och global

närvaro brukar lyftas fram av företagsledningarna när det är dags att

presentera ett samgående eller förvärv vid den välbesökta och tumultartade

presskonferensen”.80

”Det finns många motiv till varför företag genomgår en fusion trots att det

oftast är en smärtsam och komplicerad process. Några vanliga orsaker är

att företaget vill komma in på en ny marknad, få nytt kundunderlag och ny

kunskap, blir mer kostnadseffektiv och att uppnå synergieffekter”.81

Som det visas ovan är alla citaten som är tagna ur artiklarna relativt lika

varandra. De är alla exempel på uttryck som pekar på att kostnadssidan är

viktig och även globalisering.

                                                          
79 ”Den stora fusionsfesten”, Finanstidningen, 1998-06-04
80 ”Fusionsvågen har nått Sverige”, Sydsvenska Dagbladet, 1999-07-25
81 ”Fusioner sällan lyckade”, Svenska Dagbladet, 2000-03-27
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En annan artikel pekar på följande motiv:

”Starka krafter som avreglering, teknisk utveckling, globalisering och

betydelsen av varumärken driver idag storföretagen att se över sin struktur.

Ofta ryms inte mer än tre eller fyra framgångsrika konkurrenter inom ett

marknadssegment. Och eftersom avregleringen och den tekniska

utvecklingen leder till att marknaderna blir allt större, måste bolagen blir

färre. Om det finns två konkurrenter i Sverige inom en bransch, finns det

kanske 50 eller 100 i hela världen. Då leder avreglering och globalisering

av marknaden naturligt till att bolagen slås ihop. Det handlar om stora

besparingar”.82

Här tas en rad olika motiv upp. Avregleringar behandlas dock under

institutionaliserade motiv. Det som skiljer denna artikel mot de övriga är att

den också lyfter fram åtkomsten av varumärken som ett motiv. Även att det

uttrycks att konkurrensen minskar genom en fusion kan tyda på att

uttalandet syftar till horisontella fusioner.

I övrigt är det som uttrycks i artikeln ungefär detsamma som citaten

tidigare dvs. att det handlar om stora besparingar dvs. kostnadsreduktion

samt globalisering.

Ett annat motiv, EU och EMU, nämns också i ett flertal artiklar vilket

skulle kunna sägas höra ihop med globalisering:

                                                          
82 ”Fusionsexperten: Krafterna bakom fusionsfebern”, Affärsvärlden, 1998-04-16 sid 8
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”EU och euron gör hela Västeuropa till en enda marknad. Valutaunionen

gör det lättare att finansiera företagsköp – kapital kan sökas över hela

Europa, utan valutarisker!”.83

Ytterligare motiv nämns i andra artiklar. Dessa kan dock inte riktigt

kopplas ihop med vare sig globalisering eller kostnadsreduktion.

Nedanstående citat får stå som exempel på detta:

”Företag köper andra företag för att blockera andra förvärv, helt enkelt

därför att man inte själv vill bli en outsider”.84

”En nervositet sprider sig: om inte vi köper, gör någon annan det. Tempot

drivs upp”.85

En annan artikel tar upp själva tillväxten som ett motiv:

”Kan ett företag med en hyfsat trovärdig förvärvsstrategi bli betraktad som

ett tillväxtföretag istället för ett konjunkturkänsligt verkstadsbolag på en

mogen marknad, är det naturligtvis ett vägval som lockar allt fler, oavsett

om företagen verkligen har den ledningsmässiga förmågan att

framgångsrikt hantera en sådan strategi”.86

                                                          
83 ”Fri marknad föder fusioner”, Dagens Nyheter, 1999-05-14
84 ”Outsiderrädsla driver på fusioner”, Svenska Dagbladet, 1999-04-01
85 ”Fri marknad föder fusioner”, Dagens Nyheter, 1999-05-14
86 ”Den uppköpstid nu kommer”, Affärsvärlden, 1999-06-02 sid 10
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Slutligen menar en annan artikel att det endast handlar om pengar när

företag fusioneras vilket i och för sig kan tyckas höra ihop med att skära

ned på kostnader:

”Allehanda argument lyfts fram: stordrift, synergier eller

samordningsvinster, aktieägarvärde och allt vad man kallar det. Men

bakom dessa fasader finns ett väldigt enkelt och rakt argument: Pengar”.87

4.4.2 Ledningsmotiv som uttrycks

Några artiklar pekar på personliga skäl som motiv till en fusion tex.:

”Varför envisas då företagen med att gå samman, när oddsen är så dåliga?

Därför att de flesta storföretagschefer är tävlingsmänniskor och är

övertygade om att de kan klara en fusion bättre än konkurrenterna”88

Ovanstående tar tex. upp att storföretagscheferna är tävlingsmänniskor

vilket skulle kunna leda till en fusion.

Även att de har en övertro på sig själva tas upp och utgör motiv till en

fusion enligt nedan:

”Det är även vanligt med en överdriven optimism hos företagsledningar,

särkilt efter en lång period av börsuppgång, som den vi har upplevt under

större delen av 90-talet. VD:arna blir lätt fartblinda och tror att allt de tar

i blir succé”.89

                                                          
87 ”Många jobbar för fusioner”, Finanstidningen, 1999-03-12
88 ”När fusioner går åt pipan”, Affärsvärlden, 1999-03-03 sid 24
89 ”Den stora fusionsfesten”, Finanstidningen, 1998-06-04
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”En övertygelse om att göra en lysande affär kan vara en drivkraft när två

företagsledningar bestämmer sig för att fusionera”.90

Det finns även artiklar som tar upp andra personliga skäl än de som har

nämnts ovan tex.:

”Fusioner innebär att företagsledarna kontrollerar processen. Tillsammans

löper två medelstora bolag mindre risk att bli uppköpta än var och en för

sig. De inblandande företagsledarna kan själva bestämma villkoren. De

kan dela upp chefsposterna mellan sig. Delvis handlar det om prestige, om

att behålla makten”.91

”Man ska ha klart för sig att VD:s roll i sådana här affärer ofta är mycket

stor. Inslaget av prestige är betydande. Det finns flera exempel på affärer

som har genomförts bara för att en VD inte accepterar att vara nummer två

i en bransch efter att två konkurrenter har gått samman”.92

Ovanstående två citat menar på att det handlar om prestige för

företagsledningen vilket kan ses som ett mycket betydande personligt skäl

till att en fusion görs.

                                                          
90 ”Fusioner är inte lönsamma”, Fri Köpenskap, 1999-10-15 sid 12
91 ”Fusionsexperten: krafterna bakom fusionsfebern”, Affärsvärlden, 1998-04-16 sid 8
92 ”Den stora fusionsfesten”, Finanstidningen, 1998-06-04
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Även att det kan ses som handlingskraft att genomföra en fusion tas upp i

en artikel enligt nedan:

”Ett motiv är också att cheferna i företagen ser det som en personlig merit.

De vill tillfredställa sina egna behov. Att driva igenom en fusion ses som ett

tecken på handlingskraft”.93

Ingen av artiklarna tar upp byte av företagsledning som ett motiv till att

fusionera utan det är endast personliga skäl, vilka har exemplifierats ovan,

som artikelförfattarna tar upp.

4.4.3 Motiv som uttrycks sett ur ett institutionellt perspektiv

Artiklar som kan ses som bidragande till likriktning har hittats. Det skulle

kunna gå att dela in dessa i två kategorier dels då journalisterna själva är

medvetna om att det föreligger ett tryck på företag att fusioneras vilket

olika aktörer bidrar till och dels då journalisterna inte verkar vara medvetna

om att de faktiskt själva bidrar till likriktning genom att uppmana och

skriva på ett visst sätt.

Följande är exempel på artiklar där affärspressjournalisterna verkar vara

medvetna om att det föreligger motiv till att företag fusioneras som kan ses

som institutionaliserade:

”Det hela liknar ett gigantiskt fusions- och förvärvsparty som attraherar

allt fler, inslaget av följa-John-mentalitet är tydlig”.94

                                                          
93 ”Fusioner sällan lyckade”, Svenska Dagbladet, 2000-03-27

94 ”Den stora fusionsfesten”, Finanstidningen, 1998-06-04
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”Ytterligare orsaker till fusionsfebern är kravet att ständigt ligga ett steg

före konkurrenterna, i kombination med en förflugen följa-john-mentalitet.

Det leder till spekulationer som bygger på rykten och antaganden. Är A

verkligen på väg att köpa upp B, då måste vi hinna före”.95

I ovanstående uttrycker alltså affärsjournalisterna bla. att en följa-john-

mentalitet finns vilket de menar leder till spekulationer som bygger på

rykten och antaganden.

Även andra artiklar tar upp rykten och också tryck från tex. affärspress

enligt nedan:

”Det ligger stora pengar i såväl själva fusionerna som ryktesfloran kring

dessa. Det driver på företagsledningar, mäklare samt banker och

fondkommissionärer att föreslå och spekulera kring kommande

storaffärer”.96

”En övertygelse om att göra en lysande affär kan vara en drivkraft när två

företagsledningar bestämmer sig för att fusionera. En viss hets i

affärspress och annat tryck utifrån kan också inverka”.97

                                                          
95 ”Krav på dramatik driver fram fusioner: satsa på äktenskapet, inte vigselakten”, Personal och
Ledarskap, 1999-06-10 sid 7
96 ”Fusionsvågen har nått Sverige”, Sydsvenska Dagbladet, 1999-07-25
97 ”Fusioner är inte lönsamma”, Fri Köpenskap, 1999-10-15 sid 12
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Mera detaljerade beskrivningar förekommer också där en artikel tar upp

olika aktörer såsom investerare, förvaltare, mäklare och journalister vilka

anses bidra till att företag fusioneras. Investerare vilka ställer upp med det

kapital som arbetar i företag och förvaltare som hjälper investerare att

placera sina pengar.

Förvaltare får hjälp av fusionerna att öka avkastningen på kapitalet och får

en nöjd kund. Dessutom erhålls ibland även en bonus när kurserna stiger.

Mäklare som genomför och föreslår affärer samt journalister som verkligen

sprider rykten och vill se till att fylla spalterna.98

En del artiklar tar till och med upp och namnger specifika konsulter som de

anser bidrar till fusionering av företag enligt följande:

”Stora internationella finanskonsulter (J P Morgan, Merrill Lynch,

Goldman-Sachs, Morgan Stanley m fl. lever på företagsfusioner och bidrar

aktivt till att de kommer till stånd”.99

Dessutom har andra artiklar där omedvetenhet om att dessa kan leda till

likriktning hittats. Här är det tex. uppmaningar eller förslag på företag som

kan köpas upp som bidrar till detta enligt nedan:

”Lägg bud på ett börsbolag, låna upp hela köpesumman, betala räntorna

med vinsten och få en massa pengar över. På dagens börs är den affären

möjlig”.100

                                                          
98 ”Många jobbar för fusioner”, Finanstidningen, 1999-03-12
99 ”Fri marknad föder fusioner”, Dagens Nyheter, 1999-05-14
100 ”Uppköpskanditaterna – 25 heta uppköpsobjekt”, Veckans Affärer, 2000-01-17 sid 31
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”Räkna med flera uppköp. Affärsvärlden har sammanställt listan på de

bolag som ligger närmast till att bli uppköpta”.101

I samband med ett resonemang kring fusioner finns ytterligare ett exempel

där affärsjournalisten likställer strukturaffär med fusion enligt nedan:

”Vilka strukturaffärer är då att vänta på Stockholmsbörsen under de

närmaste åren? Ett gott tips är nog att titta i vårt närområde”.102

Förutom de nämnda kategorierna i inledningen till detta kapitel kan även en

del av de finansiella motiven och ledningsmotiven tänkas ses som

institutionaliserade. Kostnadsreducering, globalisering och personliga skäl

är alla motiv som upprepas ofta vilket kan tänkas leda till en vanemässighet

vid användandet av dem.

4.5 Vilka argument mot fusioner uttrycks?

I en av de undersökta artiklarna framkommer att de synergieffekter som

företagen räknar med att erhålla alltid bör ifrågasättas.103 Med detta menas

att det inte alltid är säkert att synergieffekterna verkligen erhålls vilket i så

fall talar mot en fusion.

I en annan artikel är tongången lite hårdare där det uttrycks att utlovade

synergieffekter och kostnadsbesparingar sällan når upp till

förväntningarna.104 Detta stöds också av en annan artikel enligt följande:
                                                          
101 ”Den uppköpstid nu kommer”, Affärsvärlden, 1999-06-02 sid 10
102 ”Den stora fusionshetsen”, Affärsvärlden, 1999-01-13 sid 7
103 ”När fusioner går åt pipan”, Affärsvärlden, 1999-03-03 sid 24
104 ”Två av tre fusioner misslyckas”, Veckans Affärer, 1999-02-08 sid 34
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”Resultatet visar att fusioner ofta slutar med plus minus noll. Med en

dragning åt minus”.105

Även argument som att aktieägarna förlorar på en fusion uttrycks tex.:

”Majoriteten av alla fusioner är en dålig affär för aktieägarna.

Kursutvecklingen i de flesta fusionerade bolagen är betydligt sämre än

andra företag i samma bransch”.106

Den mänskliga aspekten vid en fusion ifrågasätts också enligt följande:

”Juridik, teknik, finansiering ges större utrymme än frågeställningar kring

det som företaget kan tänkas skapa. Och frågan om hur människor i

organisationen kan tänka sig att ta på sig nya uppgifter, nya mål, nya

rutiner, ställs helt enkelt inte”.107

”Kulturskillnader är ytterligare en faktor. När två olika företagskulturer

ska fogas samman blir det lätt problem”.108

Även att förutsättningarna ändras genom tex. ny teknik menar en av

artiklarna talar mot fusioner. Internet ses som en mycket stor potential att

bli ett verktyg för att inte behöva fusioneras. Följande uttrycks:

”Internet ger möjligheter både på marknadsföringssidan och på

kostnadssidan, i form av lägre kostnader för exempelvis inköp och

                                                          
105 ”Det finns skäl att vara kritisk till fusioner”, Personal och Ledarskap, 1999-06-10 sid 8
106 ”Fusioner ofta negativt för aktieägarna”, Finanstidningen, 1998-11-03
107 ”Krav på dramatik driver fram fusioner: satsa på äktenskapet, inte vigselakten”, Personal och
Ledarskap, 1999-06-10 sid 7
108 ”När fusioner går åt pipan”, Affärsvärlden, 1999-03-03 sid 24
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distribution. Men ingen säger att man måste äga varandra för att arbeta

ihop inom områden som exempelvis inköp……Om inköpssamarbeten kan

skapas utan att blanda in ägande är frågan varför företagsledningar ska

dra fram det argumentet i samband med företagsförvärv. Kan kunder,

oavsett om de är privatpersoner, butiker, sjukhus, läkare eller företag, nås

via nätet istället för att ha gigantiska säljkårer faller nästa argument. Kan

man dessutom köpa produktionsresurser där de är billigast efter

upphandling via nätet har ytterligare ett argument fallit”.109

Ytterligare argument mot fusioner uttrycks i samma artikel:

”All erfarenhet visar att samordning av företag är dyr. Det interna och

externa informationsbehovet ökar, det är resurskrävande att smälta

samman företagskulturer, uppmärksamheten riktas lätt mer inåt än utåt,

kreativitet hämmas av stora, tungrodda organisationer, konkurrenter kan

locka både kompetens och kunder under samordningsfasen och mycket

annat”.110

                                                          
109 ”Fusioner är inte den enda vägen”, Finanstidningen, 2000-01-14
110 ”Fusioner är inte den enda vägen”, Finanstidningen, 2000-01-14
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5 Betydelseangivelse
I detta kapitel analyseras resultaten från de artiklar som jag valde att

undersöka. Liksom resultatet i kap 4 har jag valt att presentera analysen av

undersökningen med utgångspunkt från de problemfrågeställningar som

jag nämnde i kap 1.2.

5.1 Hur ser diskursen kring fusioner ut?

När det gäller karaktärsdragen på diskursen kring fusioner verkar det vara

så att det inte finns någon riktig definition på vad en fusion är. Detta leder

tanken till att affärspressjournalisterna använder begreppen fusion, förvärv,

uppköp, samgående och övertagande på ett sätt där innebörden av dessa tas

för given. Således verkar det alltså vara på det sättet att dessa begrepp kan

ses som etiketter där de utan vidare eftertanke nyttjas frekvent. Det kan

också vara på det viset att affärspressjournalisterna anser att den läsekrets

de vänder sig mot redan har en uppfattning om vad dessa begrepp innebär.

Detta skulle betyda att en definition inte behöver anges utan att just

innebörden av dessa kan tas för given utan att större risk för

missuppfattningar föreligger.

En annan tänkbar möjlighet är att journalisterna helt enkelt inte vet vad

man pratar om. De vet inte vad begreppen står för och således är det lättast

att undvika att göra definitioner som kan vara felaktiga. Detta skulle också

leda till att deras resonemang ibland inte skulle kunna ses som trovärdigt.

Denna möjlighet anser jag dock vara mycket liten då de verkar ”pålästa”

och ofta refererar till tex. forskare.
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Att generaliseringar förekommer kan ses som att journalisterna vill försöka

få en större bäring åt sina antaganden. Det kan vara ett försök att göra ett

visst påstående eller råd mer allmängiltigt, som om det alltid kan användas.

Kanske är det också ett försök att få påståendet eller rådet att bli taget för

givet. Till exempel försöker en journalist att ge en bra lösning på hur en

fusion kan skötas på rätt sätt med hjälp av att endast ta ett fall som

exempel. Då det är möjligt att kategorisera och dra slutsatser med hjälp av

detta underlättar det också en diskussion.

Specificeringar uttrycks i artiklarna vilket styrker journalisternas

påståenden då de dels vågar sig på detaljerade förklaringar och dels ger

exempel. Det journalisterna vill säga eller vad de faktiskt påstår blir med

hjälp av specificeringar mer trovärdigt då det finns exempel som liknar det

som har tagits upp. Specificeringar kan också vara ett sätt att undvika att

behöva veta mycket om allt, istället räcker det med att studera ett fall och

redogöra för detta.

Genom användandet av metaforer i artiklarna och då speciellt ord, fraser

eller satser som har att göra med giftermål reduceras osäkerhet genom att

relatera det okända till någonting som är mer välkänt. Det kan alltså ses

som att affärspressjournalisterna tex. skriver ”äktenskap” istället för fusion

för att de är osäkra på begreppet fusion. Äktenskap kan dessutom ses som

något mer välkänt än en fusion då de allra flesta torde veta vad detta är.

Det behöver dock inte endast vara så att metaforer används för att reducera

osäkerhet. Det kan tex. vara så att journalisterna helt enkelt vill spetsa till

poängen eller argumenten genom att använda sig av en metafor vilket jag

snarare tror är fallet många gånger. Giftermålsrelaterade ord kan vara
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mycket goda metaforer då tex. äktenskap även handlar om att ha god

kommunikation med varandra liksom det gör vid en fusion.

Uttryckssätt som kan tydas som plattityder förekommer sällan. Det kan

tolkas som att det som uttrycks i artiklarna inte är något trivialt och

intetsägande utan att det faktiskt finns en poäng med det som sägs. Något

som också kan tas upp i anknytning till detta är att det refereras till forskare

i stor utsträckning och till viss del även företagsledare och konsulter. Detta

pekar på att dessa aktörer aktivt är med och bidrar till vad som faktiskt

uttrycks i den populära diskursen. Kanske är det till och med på det viset att

dessa aktörer faktiskt indirekt styr vad som skall skrivas. Således kanske

den populära diskursen inte är så populär utan snarare akademisk eller

möjligen praktisk då den kan påverkas av vad forskare och företagsledare

inom den akademiska diskursen respektive den praktiska kommer fram till

när det gäller fusioner.

I och med att sändarna (affärspressjournalisterna) refererar till forskare,

företagsledare och konsulter i artiklarna skaffar de sig en stor tillit och

pålitlighet gentemot mottagaren då dessa ändå får anses som trovärdiga

källor dvs. källor som är välinformerade och inte för någon bakom ljuset.

Att skaffa sig tillit hos mottagaren är viktigt för att kunna påverka tex. en

företagsledning.

Den påverkan som kan göras på mottagaren med det som skrivs i artiklarna

får anses som god inte bara i och med att trovärdiga källor anges utan även

då argument både för och emot fusioner uttrycks. Detta framförs även fast

artikeln tex. är skeptisk till fusioner. En välbalanserad framställning kan

tex. göra mottagaren motståndskraftig mot ”motståndpunkter”.
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Framställningen kan även vara mer verkningsfull än en ensidig om

mottagaren är av en annan åsikt.

5.2 Vad är en fusion

Begreppen fusion, förvärv, uppköp, samgående och övertagande tas alla

upp i artiklarna. Det är dock sällsynt att det ges någon definition av vad

dessa begrepp står för. I de flesta artiklar verkar det som om dessa används

synonymt med vararandra. Till exempel innehåller många rubriker

begreppet fusion tex. ”fusionsfebern” men sedan används även begrepp

såsom förvärv och samgående utan att det görs någon skillnad. I och med

detta erhålls uppfattningen att det inte verkar som om innebörden av dessa

skiljer sig åt utan att de alla kan dras över en kant.

Frågan är dock om journalisterna verkligen inte skiljer på dessa begrepp?

Det är svårt att svara på denna fråga då det för det första inte ges någon

definition av de olika begreppen. För det andra uttrycks ibland dessa

begrepp direkt efter varandra tex. ”företag köps, slås samman…” vilket i

och för sig tyder på att skillnader med vad som menas kan föreligga. Det

som talar emot detta är dock att begreppen allt som oftast, som sagts

tidigare, verkar användas synonymt i artiklarna dvs. som om innebörden av

dessa inte skiljer sig åt.

En artikel behandlar dock begreppen på ett sådant sätt att det ganska tydligt

går att se att journalisten gör skillnad mellan dem. Dessutom görs ett

definitionsförsök vilket ytterligare tydliggör att det faktiskt menas att göra

skillnad mellan begreppen. Affärspressjournalister arbetar kontinuerligt
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med frågor där dessa begrepp ständigt återkommer. Kanske är det just det

dagliga arbetet med frågor rörande fusioner som gör att en definition

utelämnas.

Det finns nackdelar med otydlighet och dålig precisering då det kan

innebära en del störningsmoment när läsande av artiklarna görs, är det ett

samgående som har skett eller är det ett uppköp? Definitionslösheten

innebär att kommunikationen mellan sändare(affärspressjournalist) och

mottagare(läsare) kan försvåras då det är svårt att avgöra vad som menas

med det budskap som skall förmedlas. Det finns alltså inte bara ett sätt att

tolka artiklarna på utan tolkningsvariationen kan ibland vara stor vilket

leder till att missuppfattningar lätt kan skapas.

Något som faktiskt stödjer att artiklarna kan vara definitionslösa är att det i

den akademiska litteratur jag använt mig av nämns att det kan vara mycket

svårt att dra en skiljelinje mellan begreppen (se tex. Alarik).111

Sammanfattningsvis verkar det vara mycket svårt att erhålla någon

definition på vad en fusion är genom att undersöka artiklarna vilket kan

leda till oklarhet med vad som menas.

                                                          
111 Alarik, 1982
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5.3 När uppstår en fusion?

I resultatet (kap 4.3) har det tagits upp att affärspressjournalisterna verkar

behandla fusioner som kanske endast är i förhandlingsstadiet som om de

redan har blivit bekantgjorda. Likadant är det då ett bolag sätts ut för

försäljning. Det skrivs på ett sådant sätt att det låter som om dessa redan är

genomförda.

Det finns många hinder på vägen som kan sätta stopp för en fusion tex.

skilda uppfattningar mellan företag vad det gäller ägarfördelning,

chefsposter, huvudkontor och inte minst lagstiftning. Detta tycker jag pekar

på att uttalanden som gäller två företag som endast förhandlar om en

eventuell fusion bör vara ganska vaga. Det är inte alls säkert att en fusion

kommer till stånd även om förhandlingar pågår.

Hur kan det då komma sig att det ligger till på detta viset? En tänkbar

möjlighet är att affärspress i vilket de undersökta artiklarna har hämtats

ifrån är tvungna att komma med nyheter som är både häpnadsväckande och

intressanta, allt för att upplagorna skall hållas uppe och helst även öka. Det

här kan leda till att de vill betrakta fusioner som att de redan har uppstått

klart mycket tidigare än när genomförandet har bekantgjorts. Detta för att

helt enkelt ha något att skriva om och väcka till debatt. Något som lockar är

också att vara först med nyheter.

En annan möjlighet för att öka förståelsen för detta är att

affärspressjournalisterna faktiskt är tvungna att ”leva” med en osäkerhet.

Det är alltid svårt att till 100 procent veta om en fusion kommer att gå i lås

i förväg. Talar dock det mesta för att det kommer att bli så är det något som
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tas upp, chansen att få rätt är då trots allt rätt stor. Positivt är att det kan

vara bättre att göra uttalanden som ibland slår fel än att överhuvudtaget inte

reflektera över det. En negativ aspekt av att sända ett budskap av detta slag

kan vara att sändarens (affärspressjournalisten) tillit påverkas negativt av

detta då det kan ses som uppenbart att detta ligger i sändarens eget intresse.

På detta sättet hjälper alltså affärstidningarna till att både spekulera och

sprida rykten. Genom spekulationer och ryktesspridning kan ett tryck på

företag som tex. förhandlar om en fusion uppstå vilket gör att företagen

faktiskt genomför en fusion.

5.4 Vilka motiv uttrycks?

5.4.1 Finansiella motiv som uttrycks

När det gäller de finansiella motiven verkar det vara på det viset att

operativ synergi och globalisering uttrycks som de främsta motiven till att

företag fusioneras. Det skulle delvis kunna bero på att EU och EMU har

legat i åtanke när motiv av detta slag har tagits upp. EU möjliggör

tankegångar som att se hela Europa som en enda marknad vilket skulle

förenkla en globalisering för företagen. Att motiv såsom operativ synergi

nämns kan hänga ihop med att allt fler marknader avregleras. Genom en

avreglering hårdnar konkurrensen vilket kan göra att allt fler företag

kämpar för att överleva. Att fusionera och därmed kunna utnyttja tex.

stordriftsfördelar och reducera kostnader kan då vara ett sätt att klara sig

kvar på marknaden.
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Andra motiv som tex. åtkomst av varumärke, nämns också men dessa

uttrycks dock inte lika starkt som de båda ovanstående. Anmärkningsvärt är

att globalisering som uttrycks som ett av huvudmotiven inte alls tas upp i

sådan utsträckning i den akademiska litteraturen. Detta då de ofta baserar

sina påståenden på forskning.

Således tas långt ifrån alla motiv upp som jag nämnt i kap 3.5.1. Ett

renodlat värdegap, skattefördelar och de olika typerna av fusion är alla

exempel på motiv som inte alls nämns i stor utsträckning bland de

undersökta artiklarna. Det kan vara så att åtminstone de två första är sådana

till sin karaktär att de är mycket svåra att redogöra för och att de därför

utelämnas. Den svenska skattelagstiftningen förändras tex. årligen vilket

gör att det krävs oerhört mycket för att hålla sig ajour med denna. Hur

sedan reglerna är i andra länder är inte heller helt enkelt att hålla reda på.

5.4.2 Ledningsmotiv som uttrycks

Tydligt är att journalisterna menar på att företagsledningens personliga skäl

utgör ett mycket viktigt motiv till att företag fusioneras. Detta kan vara ett

uttryck för att de helt enkelt inte tror på att det bara är ”hårda” fakta såsom

synergieffekter som utgör motiv. I och med detta kanske det inte är

företagens bästa att fusionera utan företagsledningens stora triumf dvs. mer

inslag av ”egoistiska” motiv som kanske inte framhävs alla gånger av

företagen.
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5.4.3 Motiv som uttrycks sett ur ett institutionellt perspektiv

Det kan ses som mycket tvetydigt att journalisterna både är medvetna och

omedvetna om att de bidrar till att sätta ett tryck på företag. Det kan vara så

att de är medvetna om att affärspress gör detta men att de i skrivandets

stund inte reflekterar över det närmare. Det skulle även kunna vara så att ju

fler fusioner som genomförs desto mer har affärspress och därmed

journalisterna att skriva om. Detta innebär att det som vid en första anblick

verkar omedvetet i själva verket är en högst medveten handling som

genomförs kontinuerligt för att skapa förutsättningar för vidare

spekulationer och rykten.

Vidare verkar det vara så att affärsjournalisterna främst bidrar till den

imiterande likriktning som nämnts i kap 3.5.3 genom att de aktivt ger ut

information om fusioner genom att spekulera och sprida rykten.

5.5 Vilka argument mot fusioner uttrycks

När det gäller argument mot fusioner som uttrycks i artiklarna stämmer

dessa ganska bra överens med de teorier som har tagits upp i akademisk

litteratur (kap 3.6). För det första tas den mänskliga aspekten upp vilket

även innefattar kulturskillnader. Här uttalar sig journalisterna genom att ge

exempel på problem som specifika företag har haft vilket de har erhållit

från intervjuer med företagsledare. Detta stödjer deras argument då

exempel finns i verkligheten och inte bara i teorin.
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Lönsamheten tas upp som en tveksam aspekt, särkilt ifrågasätts de

synergieffekter som tas upp i och med fusioner. En ifrågasättande attityd

finns vilket också är självklart då journalisten arbete till viss del går ut på

att vända och vrida på saker och ting.

Teknisk utveckling och då särkilt internet menar vissa talar emot fusioner.

Här menas att den nya tekniken kan möjliggöra att många fördelar kan

erhållas utan att företag behöver fusioneras. Detta kan vara ett tecken på att

andra samarbetsformer kan ses som alternativ till fusioner.

Slutligen tas även trögrörlighet upp som ett argument mot fusioner. Det är

dock förvånansvärt lite resonemang om detta argument.
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6 Slutsatser
I detta kapitel presenteras de slutsatser och reflektioner jag har kommit

fram till i denna uppsats. Dessa tas upp då jag vill bidra till en bättre

förståelse för fenomenet fusioner. Slutsatserna bygger på teorier, resultat

och analys som redogjorts för tidigare samt även den kunskap och

erfarenhet jag har erhållit under uppsatsens gång.

Det förekommer mycket sällan en klar definition på vad en fusion är i

sammanhanget. Innebörden av begreppet verkar istället tas för given.

Begreppet tas upp ofta samtidigt som det inte ges någon detaljerad

förklaring till det vilket innebär att det kan det ses som att ”fusion” är en

etikett som affärspressjournalisterna använder sig av. Begreppen förvärv,

uppköp, samgående och övertagande verkar dessutom användas synonymt

med fusion.

En annan viktig aspekt som berör frågan när en fusion uppstår är att den

tidsdatering av fusioner som görs verkar ligga betydligt tidigare än då en

fusion blir bekantgjord eller ens börjar genomföras. Det verkar som att det

finns en tendens att fusioner konstrueras av affärspressjournalisterna redan

i ”pratet” kring dem.

De finansiella motiv som uttrycks är främst globalisering samt

synergieffekter som skall leda till kostnadsreduktion. Det finns dock flera

motiv än bara de finansiella som uttrycks tex. ledningsmotiv. Här menas

det att fusioner genomförs pga. att det föreligger personliga skäl för VD

eller företagsledning. Detta väcker tanken att det kanske är på det sättet att

företag inte alltid lutar sig tillbaka på de finansiella motiven när de
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motiverar en fusion utan att det faktiskt föreligger vissa, mer dolda motiv

som egoism, från VD och företagsledning. I och med detta är det kanske

inte alltid företagens bästa som tillgodoses utan snarare VD:s och

företagsledningens bästa.

Även motiv sett ur ett institutionellt perspektiv kan hittas vilket kan bidra

till likriktning. Affärspressjournalisterna bidrar med uttryck i artiklarna

som kan påverka företag att handla på ett visst sätt tex. att fusionera.

Dessutom menar journalisterna själva att det hela tiden föreligger

spekulationer och rykten vilket kan påverka praktikerna dvs.

företagsledning och VD.

De argument mot fusioner som uttrycks är att de inte alltid är säkert att

utfallet av planerade synergieffekter verkligen blir som företagen har tänkt

sig. Dessutom anges att stora problem kan ske då företag skall jämkas

samman särskilt om olika företagskulturer föreligger. Det som är

anmärkningsvärt är att synergieffekter alltså både nämns som motiv och

argument.

Sammantaget tycker jag det mesta pekar på att ett mer positivt än negativt

budskap angående fusioner ges dvs. fusioner förespråkas. Till exempel

uttrycks det betydligt fler motiv till fusioner än vad det uttrycks argument

mot fusioner.

Avslutningsvis refererar affärspressjournalisterna främst till forskare och

även i viss mån till företagsledare och konsulter. I sina antaganden om

fusioner verkar det som om det tas stor hänsyn till vad dessa aktörer har att

säga. Slutsatserna av detta är att den akademiska och till viss mån även den
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praktiska diskursen kan ha ett stort inflytande över den populära diskursen

då dessa aktörer aktivt deltar i denna. Kanske är det till och med på det

viset att den populära diskursen ”dansar” efter den akademiska och även till

viss del den praktiska diskursens pipor.

Detta resonemang skulle kunna leda till att de olika del-diskurserna är än

mer sammanfogade (figur 3) än vad som presenterats tidigare (figur 2) i

uppsatsen.

Figur 3. Sammanfattande modell, omarbetad version.

Källa: egen, 2000

Anledningen till att den politiska del-diskursen inte sammanförts med de

andra är att aktörer från denna inte ”synts” till i de studerade artiklarna.

Ett annat sätt att se på detta är att inte särskilja dessa del-diskurser från

varandra när fusioner studeras utan att helt enkelt betrakta dem som ”den

generella diskursen kring fusioner” vilket skulle betyda att alla del-

diskurser ingår i en enda ellips. Detta med tanke på att det verkar vara en

mycket stor blandning av aktörer som uttrycker sig när det gäller fusioner.

Den generella diskursen kring fusioner

Politiska

Populära
Praktiska

Akademiska
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