
MOTIV TILL FUSIONER
- En jämförelse mellan branscher

utifrån tre perspektiv

Joakim Ketonen & Daniel Walldén





Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2002-01-17

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN Företagsekonomi 2002/06

C-uppsats
X D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/fek/006/

Titel
Title

Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv

Författare
Author

Joakim Ketonen & Daniel Walldén

Sammanfattning
Abstract
Under 1900-talet har företagsfusioner förekommit i vågformade mönster där tider med lugnare
aktivitet har avlösts av tider med något som närmast kan beskrivas som fusionsyra.
Fusionsvågornas antal och storlek har efterhand ökat och vågtopparna har vuxit sig allt högre,
något som inte minst varit tydligt under de senaste 6-7 åren

Vilka är de motiv som har gjort fusioner till ett så vanligt förekommande strategiskt agerande?
Finns det likheter inom och mellan branscher avseende motiven att fusionera?

Det empiriska materialet består av primär- och sekundärdata insamlat från sex fusioner fördelat på
tre branscher; tillverkningsindustrin, bankbranschen och IT-branschen. I analysen används tre
skilda perspektiv, och syftet med detta är att skapa bred förståelse och belysa komplexiteten i
fenomenet.

Resultaten visar på tydliga likheter i motiv inom branscher, samt att det även finns vissa motiv
som är branschöverskridande. Vidare innebär de tre perspektiven ett meningsfullt sätt att skapa
förståelse och belysa komplexiteten kring motiv till fusioner.

Nyckelord
Keyword
strategi, förvärv, fusioner, motiv, Bo Hellgren



Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2002-01-17

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete

ISRN Företagsekonomi 2002/06

C-uppsats
X D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/fek/006/

Titel
Title

Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv

Merger motives – a comparison across industries from three perspectives

Författare
Author

Joakim Ketonen & Daniel Walldén

Sammanfattning
Abstract
During the twentieth century, mergers & acquisitions have occurred in waves where times of low
activity frequently have turned into periods of high activity. M & A:s have been of increasing
numbers and growing size, which was extra evident during the last wave during the 1990:s.

What are the motives that have made M & A such a widely used strategy? Are there similarities
within and across industries regarding merger motives?

The empirical material consists of primary and secondary data collected from two mergers in three
industries respectively; manufacturing, banking and IT. The analysis makes use of three different
perspectives, the reason for this being to create understanding and furthermore illuminate the
complexity of the problem.

The results clearly demonstrate similarities in merger motives within the industries, but also give
some support for similarities across the industries. Furthermore, using a multi perspective
approach has proved to be a good way of illuminating the problem.

Nyckelord
Keyword
strategy, merger, acquisition, motive, Bo Hellgren





FÖRORD
Under arbetet med denna uppsats har vi fått värdefull hjälp av ett antal

personer som vi här skulle vilja tacka.

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som

trots pressade scheman tagit sig tid att svara på frågor och bistå med

information. Dessa är Jesper Berggren vid FöreningsSparbanken, Claes

Nordqvist vid Nordea, Ulf Söderström vid Scania, Staffan Ternby vid

AstraZeneca, Eric Östberg vid TietoEnator och Robert Karlsson vid Cell

Network.

Dessutom vill vi tacka vår handledare Bo Hellgren som under arbetets gång

bistått med kloka råd och inspirerande idéer, samt alla andra personer vid

ekonomiska institutionen som varit oss behjälpliga.

Linköping, januari 2002

Joakim & Daniel





INNEHÅLL

KAPITEL 1 – INLEDNING .................................................. 1

1 FÖRVÄRV & FUSIONER – INLEDANDE DISKUSSION.......... 2
1.1 VÅRT FOKUS ...................................................................................................4
1.2 SYFTE ............................................................................................................5
1.3 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................5
1.4 TRE BRANSCHER, SEX FUSIONER......................................................................6

1.4.1 Banksektorn .............................................................................................................7
1.4.2 Traditionell tillverkningsindustri ................................................................................7
1.4.3 IT-branschen ............................................................................................................8

1.5 DISPOSITION ...................................................................................................9

KAPITEL 2 – UNDERSÖKNINGSMETOD ....................... 11

1 VETENSKAPLIG ANSATS ..................................................... 12
1.1 VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR...............................................................................12
1.2 UPPSATSENS UPPLÄGG UR EN METODSYNVINKEL ............................................14
1.3 EN NY INFALLSVINKEL ....................................................................................15
1.4 VÅRT BIDRAG ................................................................................................16

2 METOD ................................................................................... 18
2.1 VÅR FÖRFÖRSTÅELSE....................................................................................18
2.2 FOKUS PÅ DET KVALITATIVA............................................................................19
2.3 MED EMPIRIN SOM UTGÅNGSPUNKT ................................................................20

2.3.3 Skriftliga källor........................................................................................................21
2.3.4 Intervjuer ................................................................................................................23

2.4 TROVÄRDIGHET OCH ANVÄNDBARHET .............................................................25
2.5 STRÄVAN EFTER OBJEKTIVITET.......................................................................27
2.6 KÄLLKRITIK ...................................................................................................28
2.7 METODKRITIK ................................................................................................29

KAPITEL 3 – OM FUSIONER........................................... 33

1 FUSIONER I ETT SAMMANHANG ......................................... 34

2 FUSIONER – EN DEFINITION ................................................ 37

3 MOTIV TILL FUSIONER ......................................................... 38
3.1 SYNERGIER...................................................................................................39
3.2 ÖKAD MARKNADSANDEL.................................................................................41
3.3 TILLGODOGÖRANDET AV NYA PRODUKTER.......................................................41
3.4 FÖRSVARA MARKNADER.................................................................................42
3.5 INTERNATIONELL ETABLERING ........................................................................42



3.6 FÖRSTÄRKNING AV KÄRNKOMPETENS .............................................................43
3.7 UPPNÅ KRITISK MASSA...................................................................................44

KAPITEL 4 – SYNSÄTT PÅ BRANSCHER ..................... 46

1 ETT OMVÄRLDSPERSPEKTIV.............................................. 48
1.1 DEN EXTERNA MILJÖN SOM EN CENTRAL FAKTOR.............................................48

1.1.1 Anpassning för överlevnad ....................................................................................49
1.1.2 Beskrivningar av ett företags miljö .........................................................................51

1.2 BRANSCHERS UTVECKLING ............................................................................54
1.2.1 Produktlivscykeln ...................................................................................................55
1.2.2 Trender i branschegenskaper ................................................................................56

1.3 BRANSCHERS OMFATTNING............................................................................57

2 ETT INDIVIDBASERAT PERSPEKTIV ................................... 58
2.1 SKAPANDET AV BESLUT..................................................................................59

2.1.1 Individens betydelse ..............................................................................................60

3 INDUSTRIAL WISDOM PERSPEKTIVET ............................... 63
3.1 ETT FÖRETAGS BEGRÄNSADE VALFRIHET ........................................................63

3.1.1 Kollektiva tänkesätt – finns det branschrecept för framgång?...............................64
3.1.2 Strategiska handlingsmönster utifrån syn på omvärlden.......................................66

4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER............................................ 68

KAPITEL 5 –DE STUDERADE BRANSCHERNA ........... 71

1 BANKSEKTORN..................................................................... 72
1.1 BANKAKTIEBOLAG OCH SPARBANKER..............................................................72
1.2 EN BRANSCH I FÖRÄNDRING ...........................................................................72
1.3 EMU OCH EURON..........................................................................................73
1.4 TEKNIK OCH UTVECKLING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER ................................73

2 TILLVERKNINGSINDUSTRIN ................................................ 74
2.1 INDUSTRINS UTVECKLING ...............................................................................74
2.2 EN FÖRÄNDRING MOT KUNSKAPSINTENSIV TILLVERKNING.................................75

3 IT-BRANSCHEN ..................................................................... 76
3.1 DÅ… ............................................................................................................77
3.2 NU…............................................................................................................77

KAPITEL 6– DE 6 FUSIONERNA .................................... 79

1 BANKSEKTORN..................................................................... 80
1.1 FÖRENINGSSPARBANKEN ..............................................................................80



1.1.1 Bakgrund till fusionen.............................................................................................81
1.1.2 Motiv.......................................................................................................................82

1.2 MERITANORDBANKEN....................................................................................86
1.2.1 Bakgrund till fusionen.............................................................................................87
1.2.2 Motiv.......................................................................................................................89

2 TILLVERKNINGSINDUSTRIN ................................................ 92
2.1 ASTRAZENECA ..............................................................................................93

2.1.1 Bakgrunden till fusionen.........................................................................................94
2.1.2 Motiv.......................................................................................................................95

2.2 VOLVO-SCANIA ...........................................................................................100
2.2.1 Bakgrunden till fusionen.......................................................................................102
2.2.2 Motiv.....................................................................................................................103

3 IT-BRANSCHEN ................................................................... 107
3.1 TIETOENATOR.............................................................................................108

3.1.1 Motiv.....................................................................................................................109
3.2 CELL-MANDATOR ........................................................................................114

3.2.1 Motiv.....................................................................................................................115

KAPITEL 7 – ANALYS ................................................... 120

1 MOTIVBILDEN...................................................................... 121
1.1 IDENTIFIERING AV CENTRALA MOTIV ..............................................................121
1.2 RANGORDNING AV CENTRALA MOTIV .............................................................123

2 INLEDANDE TOLKNINGAR ................................................. 124
2.1 INOM BRANSCHER........................................................................................125

2.1.1 Motivbild bankbranschen .....................................................................................125
2.1.2 Motivbild tillverkningsbranschen ..........................................................................126
2.1.3 Motivbild i IT-branschen.......................................................................................126

2.2 MELLAN BRANSCHER ...................................................................................127

3 MOTIVEN I RELATION TILL TEORIN .................................. 128
3.1 INOM BRANSCHER........................................................................................128

3.1.1 Banksektorn .........................................................................................................129
3.1.2 Tillverkningsindustrin ...........................................................................................136
3.1.3 IT-branschen ........................................................................................................142

3.2 MELLAN BRANSCHER ...................................................................................147
3.2.1 Likheter ................................................................................................................148
3.2.2 Olikheter...............................................................................................................150

3.3 SAMMANFATTAT ..........................................................................................153

4 DE TRE PERSPEKTIVEN I SAMSPEL................................. 154
4.1 HUR PERSPEKTIVEN KOMPLETTERAR OCH SAMSPELAR...................................154
4.2 EN FÖRKLARING TILL FUSIONSTRENDEN? ......................................................155

4.2.1 Den nya ekonomin som förklaring? .....................................................................156
4.2.2 Nya föreställningar om ekonomin som förklaring?...............................................156
4.2.3 En hype som förklaring? ......................................................................................157



KAPITEL 8 – SLUTSATSER .......................................... 158

KAPITEL 9 – AVSLUTANDE REFLEKTIONER ............ 162
1 AVSLUTANDE REFLEKTIONER........................................................................163
2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ...........................................................164

APPENDIX ...................................................................... 165

A1 FUSIONER I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV ..................... 166
FUSIONSAKTIVITET 1900-1990 ................................................................................166
DEN FEMTE VÅGEN – FUSIONSAKTIVITET UNDER 1990-TALET.....................................168

A2 OLIKA TYPER AV FUSIONER.............................................. 170
RELATERADE RESPEKTIVE ORELATERADE FUSIONER .................................................170
HORISONTELLA, VERTIKALA OCH DIVERSIFIERADE FUSIONER......................................171
FUSIONENS STORLEK ..............................................................................................172

A3 MILES & SNOW, ETT EMPIRISKT EXEMPEL...................... 174

A4 OMVÄRLDSPERSPEKTIVET, ALTERNATIV TOLKNING.... 176

A5 INTERVJUGUIDE .................................................................. 177

KÄLLFÖRTECKNING..................................................... 180



FIGURER

FIGUR 1.1 DE UNDERSÖKTA BRANSCHERNA, SAMT RESPEKTIVE UNDERSÖKT FUSION (EGEN) . 6

FIGUR 1.2 UPPSATSENS DISPOSITION (EGEN) ....................................................................... 9

FIGUR 2.1 SAMMANSTÄLLNING AV DE TIDSSKRIFTER SOM ANVÄNTS (EGEN) ......................... 23

FIGUR 2.2 SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENTERNA (EGEN) ............................................. 25

FIGUR 2.3 REFERENSRAMENS UPPBYGGNAD (EGEN)........................................................... 31

FIGUR 3.1 STRATEGISKA VALMÖJLIGHETER......................................................................... 35

FIGUR 3.2 MODELL SOM PLACERAR IN FUSIONER I ETT STRATEGISKT SAMMANHANG............. 37

FIGUR 4.1 MODELL FÖR ATT ÅSKÅDLIGGÖRA DE TRE DISKUTERADE PERSPEKTIVEN (EGEN) .. 48

FIGUR 4.2 PORTERS FEMFAKTORMODELL............................................................................ 53

FIGUR 4.3 PORTERS PRODUKTLIVSCYKEL ........................................................................... 55

FIGUR 4.4 MELANDERS HANDLINGSMÖNSTER I RELATION TILL STRATEGISK FÖRÄNDRING...... 68

FIGUR 7.1 DE TRE HUVUDSAKLIGA MOTIVEN INOM RESPEKTIVE FUSION (EGEN) ..................122

FIGUR 7.2 DE TRE VIKTIGASTE MOTIVEN INOM RESPEKTIVE FUSION VIKTADE (EGEN) ..........124

FIGUR 7.3 DE TRE VIKTIGASTE MOTIVEN INOM BANKSEKTORN, VIKTADE (EGEN)..................129

FIGUR 7.4 DE TRE VIKTIGASTE MOTIVEN INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN, VIKTADE (EGEN) 136

FIGUR 7.5 DE TRE VIKTIGASTE MOTIVEN INOM IT-BRANSCHEN, VIKTADE (EGEN).................142

FIGUR 7.6 MODELL SOM VISAR HUR PERSPEKTIVEN SAMSPELAR (EGEN)............................155

FIGUR 8.1 MOTIVEN RANGORDNADE (EGEN) .....................................................................159

FIGUR A1 EXEMPEL PÅ FUSIONER OCH FÖRVÄRV DÄR SVENSKA FÖRETAG INGÅR (EGEN)...169

FIGUR A2 MODELL FÖR DE TRE DISKUTERADE PERSPEKTIVEN, KOMPLETTERAD (EGEN).....176



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 1
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-1-

KAPITEL 1
Inledning



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 1
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-2-

I detta inledande kapitel kommer vi först att presentera en introduktion till

den utveckling som skett med avseende på området förvärv och fusioner.

Vidare för vi en problemdiskussion vilken sedermera leder fram till

uppsatsens syfte. Därefter förs ett resonemang kring de avgränsningar som

är aktuella för uppsatsen, och en kort inledande beskrivning av de

undersökta branscherna. Slutligen presenteras uppsatsens disposition.

1 FÖRVÄRV & FUSIONER – INLEDANDE
DISKUSSION

Under en helt vanlig dag i april uppdaterade Mergerstat, ett Los Angeles-

baserat företag som kartlägger fusioner och förvärv, sin dagliga lista över

M & A1. Listan visade sig den dagen dock vara allt annat än vanlig, den

indikerade 42 nya amerikanska fusioner var och en värda runt en miljard

kronor. Alla tillkännagavs inom loppet av 24 timmar, vilket ökade det

sammanlagda värdet på fusioner som tillkännagavs under det andra

kvartalet år 2000 till närmare 11 660 miljarder kronor.2

Aprildagens händelse var ingen isolerad företeelse, men kanske

representerade den kulmen av den fusionstrend som inleddes under 90-

talet. Hur kan man förstå en sådan till synes plötslig trend inom i stort sett

samtliga branscher? Självfallet, fusioner och förvärv är mycket

betydelsefulla beslut och händelser för individer, organisationer och

branschers utveckling, men hur kan de gå från att vara betydelsefulla till att

bli nära nog dominerande under loppet av några år?

Fenomenet är inte nytt, utan liknande perioder av massiv fusionsaktivitet

har tagit form fyra gånger tidigare i historien. Under 1900-talet har

företagsfusioner förekommit i vågformade mönster där tider med lugnare

aktivitet har avlösts av tider med något som närmast kan beskrivas som

1 M & A står för Mergers & Acquisitions, vilket är synonymt med fusioner och förvärv
2 NACM (National Association of Credit Management), www.nacm.com, Global Mergers and

Acquisitions Explode, 2001-06; 2002-01-09
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fusionsyra. Fusionsvågornas antal och storlek har efterhand ökat och

vågtopparna har vuxit sig allt högre, något som inte minst varit tydligt

under de senaste 6-7 åren.3

Kan dessa perioder av stor fusionsaktivitet förstås enbart utifrån strikta

rationella ekonomiska motiv, såsom synergieffekter för att sänka

kostnaderna och på så sätt uppnå bättre konkurrenskraft? Kanske finns det

tvärtom mer svårtolkade motiv som antyder att det finns andra förklaringar

till fenomenet? Samtidigt som många fusioner kritiseras och av bedömare

stämplas som dömda att misslyckas4 verkar inte detta påverka företagens

långtgående optimism kring fusioner och deras betydelse för företagens

framtida utveckling.

Hur kan man förstå en utveckling mot allt fler fusioner trots att en majoritet

av dessa enligt många bedömare misslyckas? Går det att finna förklaringar

i resonemangen kring den nya ekonomi, d v s den tidsepok som flera

forskare hävdar att vi är på väg in i? I denna tradition lyfts tänkesätt kring

en konvergerande världsbild fram, där människor, kulturer, företag och

länder knyts allt närmare varandra. Detta betyder att i takt med att

företagen börjar se allt mer lika ut kommer de så småningom även att

uppvisa liknande beteenden. Handlar således alla företag likadant eftersom

de börjar likna varandra och styrs av gemensamma värderingar, eller skiljer

sig tvärtom företagens motiv åt då de fortfarande har individuell

handlingskraft?

En sådan frågeställning antyder att det går att anlägga olika perspektiv på

förståelse kring vad som påverkar företags agerande. Är företagen tvingade

till att ständigt söka anpassa sig till en omgivning som anger villkoren för

deras existens, eller är de tvärtom fria aktörer som själva tolkar sin omvärld

och aktivt väljer handlingar för att nå framgång? Ett tredje alternativ är att

3 Dagens Nyheter, Fri marknad föder fusioner, 1999-05-14; 2002-01-05
4 I en undersökning fann KPMG (revisions- och konsultfirma) att 80 procent av alla fusioner

och förvärv misslyckas. www.kpmg.com, The New Art of the Deal: How Leading

Organizations Realize Value from Transactions, sid 3, 2001-03-13; 2001-12-17
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företagen är styrda av rådande föreställningar inom branschen gällande

vilken typ av handlande som leder till framgång?

1.1 Vårt fokus

Fusionsmotiv kan förstås utifrån tre nivåer, generella, branschgemensamma

och företagsspecifika. Generella motiv är motiv som är giltiga för alla

företag oavsett bransch, t ex kostnadssynergier. Att sänka kostnader är en

ständig strävan i de flesta företag då lönsamheten är direkt relaterad till

kostnaderna. Likaså erbjuder en omgivning av ökad konkurrens allt färre

möjligheter till unika konkurrensfördelar, och därmed är företagen

hänvisade till att konkurrera på samma basis. Vidare innebär

branschgemensamma motiv sådana motiv som endast förekommer i en

enskild bransch. Dessa sammanhänger med i branschen unika

förutsättningarna eller strukturer som gör att konkurrensfördelar uppnås

genom resurser eller agerande som skiljer sig från de i andra branscher.

Slutligen är de företagsspecifika motiven unika för det enskilda företaget

och finns i övrigt varken representerade inom eller utanför branschen. Det

kan således handla om behov som inte identifierats hos andra företag, eller

som innebär att hantera unika förutsättningar i det aktuella företaget.

Det sagt, börjar vi närma oss essensen av uppsatsen. Hur kan man förstå

dessa olika typer av motiv och hur ger de sig tillkänna? Skiljer sig

argumenten i en ung bransch, såsom IT-branschen, från äldre mer

etablerade branscher som tillverkningsindustrin? Faktum är att det inom

båda branscherna, trots att de är i grunden olika, under senare tid har skett

en kraftig ökning av antalet fusioner. Dessa tankegångar har lett fram till att

vi i uppsatsen undersöker hur motiven att fusionera kan tänkas variera eller

sammanfalla mellan branscher.

Efter att ha skapat någon form av klarhet i detta vill vi analysera hur

resultaten kan förstås utifrån tre perspektiv, ett omvärldsperspektiv, ett

individbaserat och ett industrial wisdom-perspektiv. Med utgångspunkt i

fusioner kan dessa perspektiv sammanfattas i frågan om företag fusionerar
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för att de blir tvingade därtill av en extern miljö, för att de själva vill, eller

om de blir påverkade av rådande gemensamma värderingar? Dessa olika

tänkesätt representerar av forskare konflikterande perspektiv som vi i

uppsatsen valt att använda för att bidra till att skapa förståelse och belysa

problematiken kring motiv till fusioner.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att, utifrån en studie av två fusioner i respektive

tre branscher, bidra till att skapa förståelse kring likheter och olikheter

inom och mellan branscher avseende motiven att fusionera.

Vi har valt att precisera syftet i följande frågeställningar:

• Vilka är motiven till de studerade fusionerna?

• Skiljer sig motiven inom och mellan de studerade branscherna eller

finns det branschöverskridande motiv till fusioner?

• Hur kan likheter eller olikheter inom och mellan branscher avseende

motiv att fusionera förstås i ljuset av en diskussion med utgångspunkt i

ett omvärlds-, ett individbaserat och ett industrial wisdom-perspektiv?

• Innebär dessa tre perspektiv ett meningsfullt sätt att skapa förståelse

kring motiven att fusionera?

1.3 Avgränsningar

Som tidigare nämnts är begreppet fusion tämligen mångfacetterat. Denna

uppsats gör inte anspråk på att belysa alla aspekter av begreppet, utan

kommer att fokusera på fusioner i betydelsen sammanslagningar där två

företag tillsammans bildar en ny gemensam enhet. Vidare kommer vi att

lämna den tekniska processen därhän, likaså kommer inte heller

genomförandefasen av fusioner att behandlas i någon större omfattning.

Våra empiriska undersökningar kommer att avgränsas till fusioner där

svenska storföretag inom tre olika branscher varit involverade och
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tidsramen begränsas till fusioner gjorda under 1990-talet. Undersökningen

kommer dock inte att omfatta alla fusioner i dessa branscher under denna

tidsperiod, utan två horisontella fusioner5 ur respektive bransch kommer att

utgöra den grund vi ämnar bygga vårt resonemang på.

Vidare vill vi poängtera att vi inte är intresserade av frekvensen av fusioner

inom en bransch, utan endast av motiv och tolkningar kring dessa i de

studerade fallen. Likaså är det viktigt att påpeka att uppsatsen inte ämnar

beröra dolda motiv, utan att motiven såsom de presenteras i intervjuer och

sekundärdata är den grund som analysen kommer att byggas kring.

1.4 Tre branscher, sex fusioner

Studien kommer att begränsas till tre branscher med två fusioner i vardera

enligt följande:

Banksektorn Tillverkningsindustrin IT-branschen

Föreningsbanken/Sparbanken Volvo/Scania Tieto/Enator

Merita/Nordbanken Astra/Zeneca Cell Network/Mandator

Figur 1.1 De undersökta branscherna, samt respektive undersökt fusion (Egen)

För att våra slutsatser skall vara trovärdiga krävs att de studerade

branscherna i grunden är olika. Ett eventuellt resultat som tyder på att

motiven är branschöverskridande skulle annars alltför lätt kunna avfärdas

med att förklaringen går att finna i likheter hos branscherna. Vi har här fäst

särskild vikt vid att åtminstone två branscher ska skilja sig i ålder för att på

så sätt även kunna involvera branschers mognad i en diskussion.

Vidare har ett kriterium varit att fallföretagen ska vara relativt stora. Detta

sammanhänger med en önskan att minska icke branschrelaterade olikheter

samt att säkerställa tillgänglighet till information och lämpliga

5 För en förklaring av en horisontell fusion, se appendix 2, sid 118
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intervjupersoner. I övrigt har vi naturligtvis strävat efter att fallföretagen

skall vara representativa för sin bransch. Vi hoppas dessutom att valet av

stora, välkända företag som figurerat i media kan bidra till att göra arbetet

intressant.

1.4.1 Banksektorn

Banksektorn har under framförallt senare år sett sin beskärda del av

fusioner. Fram till 1980-talet var den finansiella sektorn i de flesta EU-

länder verksam i en starkt reglerad marknad och statligt ägande spelade en

betydande roll, något som hämmade möjligheterna till skapandet av

effektiva fusioner. Under perioden 1988-1992 ökade takten av fusioner i

Europa markant, en period som allmänt brukar betecknas som ”1992-

effekten”6. Den här perioden i Sverige såg framväxten av två av landets

större banker; Nordbanken och Föreningsbanken. Dessa och flera andra

banker har sedermera vuxit ännu mer genom ytterligare fusioner. 1997

fusionerades Föreningsbanken och Sparbanken för att bilda landets största

bank, FöreningsSparbanken. Nordbanken å sin sida gick samman med

finska Merita 1998 och bildade därmed Nordens största bank.

Vi har valt att undersöka fusioner inom banksektorn därför att branschen är

etablerad och mogen, huvudsakligen kännetecknandes av ett mindre antal

stora, välkända företag med anor långt tillbaka i tiden. Även om branschen

inte på något sätt varit främmande för fusioner tidigare, saknas den

koncentrerade fusionsrikedom som vi upplevt under de två senaste

decennierna i bankbranschens historia.

1.4.2 Traditionell tillverkningsindustri

Stommen i svenskt näringsliv, såväl som i de flesta industrialiserade länder

består av traditionell tillverkningsindustri. En bransch som i likhet med

6 van der Vennet, The effect of mergers and acquisitions on the efficiency and profitability of

EC credit institutions i Journal of Banking & Finance, (1996), sid 1532
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banksektorn i många fall har anor långt tillbaka i svensk historia; man kan

till och med tala om fall där industriföretag varit med och skapat svensk

historia. Vissa av dessa företag, exempelvis Volvo, Alfa Laval och ABB,

har kommit att bli nationella symboler som vi gärna identifierar oss med.

Om, och då, det cirkulerar fusionsrykten kring dessa företag är det inte

förvånande att många har en åsikt.

Tillverkningsindustrin skiljer sig framförallt från de båda andra

branscherna genom att kräva mycket stora investeringar, vara mer

forsknings- och utvecklingsintensiv och ha större fasta kostnader.

Dessutom har den existerat länge och är därmed en mycket mogen bransch.

Likafullt har den varit del av den fusionstrend som var stark under slutet av

1990-talet där alltså AstraZeneca respektive fusionsförsöket mellan Volvo

och Scania är de exempel som får illustrera tillverkningsindustrin i denna

uppsats.

1.4.3 IT-branschen

IT-branschen är en bransch som under hela sin livstid har kännetecknats av

kontinuerliga förvärv och fusioner. IT-företag har varit synnerligen

expansiva och präglas fortfarande, trots den senaste tidens kärvare klimat,

av en stark framtidstro där en hög tillväxttakt räknas som en förutsättning

för fortsatt överlevnad och lönsamhet. Aktieägarna har höga förväntningar

på att företagens tillväxttakt håller i sig, och för att kunna leva upp till

förväntningarna har många IT-företag valt att växa genom förvärv och

fusioner.

Under slutet av 1990-talet skedde två fusioner med några av Nordens

största IT-bolag inblandade; dels fusionen mellan Tieto och Enator och dels

fusionen Cell – Mandator. Branschen är fortfarande mycket ung, och

frågan är vilka karaktäristika som kan tillskrivas dess ålder och vilka som

sammanhänger med speciella förhållanden såsom låga fasta kostnader,

starkt kunskapsbaserad, kort produktlivslängd, låg genomsnittsålder o s v.

Detta i kombination med att branschen fortfarande är omogen och under
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tillväxt gör att IT-branschen är extra intressant att undersöka och passar väl

in i denna uppsats.

1.5 Disposition

Kapitel 1

Inledning

Kapitel 4

Synsätt
på branscher

Kapitel 7

Analys

Kapitel 2

Undersökningsmetod

Kapitel 5

Om de studerade
branscherna

Kapitel 8

Slutsatser

Kapitel 3

Om fusioner

Kapitel 6

De sex fusionerna

Kapitel 9

Avslutande
reflektioner

Figur 1.2 Uppsatsens disposition (Egen)

Kapitel 1

Här introduceras läsaren till uppsatsens bakgrund och innehåll samt det

syfte och de frågeställningar som avses besvaras.

Kapitel 2

Här redovisas utgångspunkter för val av undersökningsmetod och hur det

empiriska materialet har tagits fram. Dessutom återfinns här en diskussion

kring trovärdighet, användbarhet och objektivitet.

Kapitel 3

Inledningsvis beskrivs fusioner i sitt strategiska sammanhang. Därefter

diskuteras för studien relevanta motiv.

Kapitel 4

I detta kapitel beskrivs tre perspektiv utifrån vilka man kan förstå och

analysera branscher. Dessa kallas här ett omvärldsperspektiv, ett

individbaserat perspektiv och ett industrial wisdom-perspektiv. Dessa
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skiljer sig i hur de betonar olikhet respektive likhet samt i vilken

utsträckning de fäster vikt vid individen, branschen eller dess omgivning.

Kapitel 5

Här beskrivs bankbranschens, tillverkningsindustrins och IT-branschens

utveckling och karaktäristika. Detta sker utan att beröra de i föregående

kapitel beskrivna perspektiven.

Kapitel 6

I detta kapitel återfinns en sammanställning över det insamlade empiriska

materialet. Detta består av intervjuer och sekundärdata och är i möjligaste

mån indelat efter motiv till att fusionera i samma kategorisering som

beskrevs i kapitel 3.

Kapitel 7

Inledningsvis återfinns en sammanställning över det som i det empiriska

materialet identifierats som de viktigaste motiven till att fusionera. Först

beskrivs sambanden för att sedan analyseras i relation till det teoretiska

materialet. Således diskuteras här hur motiven, utifrån de tre perspektiven

på branscher, kan förstås med avseende på likheter och olikheter inom och

mellan branscher. Kapitlet följs av Kapitel 8 – slutsatser och Kapitel 9 –

reflektioner och förslag på fortsatt forskning.
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KAPITEL 2
Undersökningsmetod
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I detta kapitel redovisas våra utgångspunkter inför val av

undersökningsmetod. Vi redovisar även hur generering, presentation och

analys av vårt empiriska material har gått till. Kapitlet avslutas med en

diskussion av begreppen trovärdighet, objektivitet och kritik mot både

metod och källor.

Vilken undersökningsmetod som vi som forskare väljer kan ytterst härledas

till våra egna tankar om världen och människan. Daudi7 menar att

undersökningsmetoden inte väljs såsom man ”väljer ett vykort”, utan

snarare att den växer fram som en konsekvens av en mognadsprocess.

”Efterhand som jag fördjupade mig i metodfrågor insåg jag ’peu à

peu’ att dessa i första hand gällde en markering av en livsåskådning,

av en ideologi och en grundläggande filosofisk syn. Det blev

efterhand klarare för mig att man inte går ut och väljer en metod

som man väljer ett vykort, utan ett metodval på något sätt är en

långsam mognadsprocess.”8

Även i vårt fall har metoden vuxit fram dels genom våra tidigare studier vid

Linköpings universitet och dels har det slutliga valet av metod och dess

presentation vuxit fram ur denna uppsats.

1 VETENSKAPLIG ANSATS

1.1 Våra förutsättningar

Om vi utgår från de förutsättningar vi hade då vi påbörjade studierna kring

fusioner, så var dessa givetvis påverkade av en redan existerande

uppfattning om det undersökta området. Denna bild av det man ämnar

undersöka kan sägas motsvara en forskares övergripande syn på ett

7 Daudi, Makt, diskurs och handling, (1984)
8 Ibid, sid 151
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undersökt område.9 Vår kunskap kring fusioner och de företag som

genomför dessa var inledningsvis tämligen skör och bristfällig, då vi

tidigare inte hade studerat fusioner något närmare.

Vi inser att de människor som vi har varit i kontakt med, samt våra

respondenter verksamma på de företag vi undersökt, i många fall har en

helt annan syn än den vi delar. Att vara medveten om, och vara förberedd

på, att verkligheten i själva verket består av ett mångfald olika verkligheter

är något vi hållit i tankarna under våra möten med andra personer och deras

åsikter under arbetets gång. Att delvis kategorisera och undersöka dessa

olika verkligheter gällande fusioner och motiven bakom dessa är delvis

avsikten med denna magisteruppsats.

En av frågorna vi ställde oss i inledningen var om företaget själv kan

påverka sitt val av strategier, i det här fallet fusioner, eller om det av sin

omgivning är tvingat till anpassning. Det vill säga kan de individer som

utgör företaget aktivt vara med och producera sin verklighet, eller blir de en

produkt av densamma? I vår världsbild är individen både produkt och

producent. Som individer producerar vi själva vår historia, samtidigt som vi

är en del i densamma. En sådan syn på verkligheten brukar kallas ”non-

dualistic”, där det inte finns någon tydligen skiljelinje mellan objekt och

subjekt.10 Detta resonemang finner vi även i Arbnor och Bjerkes

resonemang kring subjektivisering, objektivering och internalisering.11

Subjektivisering avser den process genom vilken vi skapar våra egna

upplevelser. Dessa subjektiva upplevelser kan sedan i sin tur förmedlas till

våra medmänniskor genom en externaliseringsprocess. På så sätt skapar vi

vår omgivande verklighet, vårt samhälle, som sålunda blir en mänsklig

produkt.

Vår omgivande verklighet, vårt samhälle, har alltså socialt konstruerats

genom våra egna värderingar, en objektiveringsprocess, och kan sålunda

9 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, (1977)
10 Norén, Tolkande företagsekonomisk forskning – En metodbok, (1995)
11 Arbnor & Bjerke, (1977)
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inte existera oberoende av oss. I och med att vi individer skapat denna

process, denna verklighet vi lever i, medför att verkligheten är

objektiverad, något som sedan påverkar och förändrar oss. In i denna

objektiverade verklighet, som objektiveringsprocessen skapat, blir vi

individer internaliserade genom födseln. Vi övertar sålunda en värld som

andra skapat.

1.2 Uppsatsens upplägg ur en metodsynvinkel

Uppsatsens behandlingsprocess omfattar, förutom vårt metodsynsätt, även

forskningsobjektets empiriska avbildning samt våra undersökningsmetoder.

Undersökningar, intervjuer och dokumentanalyser utgör här den

undersökningsmetod och den grund, som valts för att på att ett så riktigt

och utförligt sätt återge den empiriska verkligheten bakom fenomenet vi

ämnar undersöka. Detta innefattar, förutom vår studie, även de sätt vi valt

för att generera och presentera vårt empiriska material.

Vår utgångspunkt kommer utifrån de tre metodsynsätt (det analytiska

synsättet, systemsynsättet och aktörsynsättet), som Arbnor och Bjerke12

diskuterar, att ligga på aktörnivån. Detta synsätt bygger på antagandena om

en socialt konstruerad verklighet. Detta har sin utgångspunkt i vår

världsbild som bygger på en samtidighet mellan det subjektiva och det

objektiverade som tillsammans formar den sociala verklighet vi lever och

verkar i. Denna verklighet både påverkar och påverkas av individen.

Detta avklarat, kommer vårt resultat att presenteras i sin slutgiltiga form.

Våra förutsättningar inför arbetet kan sägas ha varit förberedande för

resultatets slutredovisning. Slutredovisningen kommer att bestå i

presentation av empiri, analyser och tolkningar därav. Det är i detta skede

mycket viktigt att söka upprätthålla en vetenskaplig nivå på arbetet med

kriterier såsom trovärdighet, användbarhet och objektivitet.

12 Arbnor & Bjerke, (1977)
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1.3 En ny infallsvinkel

Efter denna inledning med beskrivning av förutsättningar och upplägg vill

vi föra en diskussion kring kunskap med hjälp av en intressant metafor,

inspirerad av Latours13 exempel om medeltida sjöfarare.

”När Columbus återkom från sin oplanerade resa till Amerika,

berättade han för den gamla världen att han hade funnit en kust och

ett land som ingen annan hade känt till tidigare. Detta var självklart

en nyhet för Europas befolkning, men kan det sägas vara ny kunskap?

Eftersom Columbus trodde att han funnit Indien, namngav han folket

’Indians’, enligt engelsk översättning. Dessa människor hade bott där

i hundratals år, och för dem hade ’Amerika’ alltid existerat. För dessa

var den nya kusten Columbus funnit, ingen ny kunskap, de gick ju där

varenda dag!”14

Med detta exempel som grund, hur kan vi avgöra om kunskap är ny eller

inte, eller om Columbus erhöll en bättre förståelse av världen genom sin

upptäckt? Är kunskap beroende av vilka du delar den med, eller kan

kunskap existera på ”egen hand”, såsom den gjorde hos indianerna?

Som vi tidigare redogjort anser vi att vårt samhälle, och sålunda också vi

själva, är produkter av den socialt konstruerade verklighet vi lever i,

samtidigt som vi också är med och skapar densamma. När det gäller

kunskap hävdar Berger och Luckman att även denna är en social

konstruktion15. Kunskap liksom verklighet skapas genom diskussioner

mellan olika aktörer och därigenom etableras standarder för vad som anses

vara kunskap.

Vi tror metaforen kring Columbus kan bidra med en nyttig infallsvinkel när

vi diskuterar fusioner och motiv bakom dessa. Ekonomi är ett område där

författare menar att ”kunskap” måste arbeta med etablerade metoder för att

13 Latour, Science in Action, (1987)
14 Ibid, kapitel 6
15 Berger & Luckman, The Social Construction of Reality, (1966)
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kunna anses trovärdig.16 Då många forskare tidigare angripit

fusionsfenomenet ur traditionella infallsvinklar, med fokus enbart på det

enskilda företaget och deras specifika motiv, tror vi att vi kan lämna ett

intressant bidrag till diskussionen ur vår multi-branschsynvinkel. Vi hoppas

kunna klargöra huruvida motiven till fusionerna skiljer sig åt inom och

mellan branscher, och hur detta kan förstås mot bakgrund av

branschtillhörighet. Således kunna bidra med ny kunskap ur ett annat

perspektiv. För att kunna förstå helheten måste man först förstå delarna är

ett gammalt ordstäv, men saknar man en överblick av det man ämnar

undersöka så får man svårt att placera in delarnas bidrag. Vi håller därför

med om följande resonemang framförda av bland andra Hellgren och

Löwstedt:

”Mångfacetterade fenomen som företag kräver en mer sammansatt

ansats än analyser på endast en nivå, antingen inom ramen för en

studie eller genom kombinationer av olika studier med fokus på olika

nivåer.”17

”Samtidigt som fragmentiseringen tilltar ökar behovet av

översikt.”18

Det finns alltså en avsaknad av en överblick inom många ämnesområden

idag, då tendenser inom forskningen går mot att bli alltmer specialiserad

och fokuserad på delaspekter av ett fenomen.19

1.4 Vårt bidrag

Om vi fortsätter på resonemanget kring att en ny infallsvinkel skulle kunna

sprida nytt ljus över ett ämnesområde som orsakat mycket huvudbry under

16 McCloskey, The Rhetorics of Economics, (1986)
17 Hellgren & Löwstedt, Tankens företag, (1997), sid 18
18 Ibid
19 Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 19
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det närmaste århundradet, så ser vi risker med att låsa sig vid ett företag

eller en fusion. Wigblad med flera menar att man inför en ny uppgift tar

ställning antingen medvetet eller omedvetet.20 Det vill säga, antingen för

man en öppen, ärlig diskussion kring ämnet, eller så för man med sig

värderingar och synsätt in i arbetet som sedermera kommer att påverka

slutresultatet. Ambitionen i denna studie är att ur en mera distanserad,

mångfacetterad synvinkel iaktta samma fenomen som tidigare studerats

under mikroskop, och jämföra det vi ser med tidigare forskning kring

ämnet. Ur ett distanserat perspektiv siktar vi på att erhålla en övergripande

förståelse för motiven bakom fusioner, istället för de som gäller i det

specifika, enskilda fallet.

Mer än fyra år av ekonomistudier vid Linköpings universitet har självfallet

påverkat vår utgångspunkt, och de kunskaper som vi fört med oss in i

arbetet är influerade utav de kurser vi läst. Genom våra studier har vi

oupphörligen förväntats byta verklighetsuppfattning beroende på vilket

ämne som just då studerats. Inom ämnen såsom statistik och finansiering

skapar vi oss bestämda uppfattningar om den värld vi lever och interagerar

i. Inom andra ämnen såsom strategi och organisationsteori skapar vi oss

helt andra, ofta motsägande, uppfattningar. Inte sällan ses olika synsätt som

ömsesidigt uteslutande, men vi ser dem som kompletterande synsätt för att

söka förstå ett fenomen. Denna ambition att närma sig det nya

ämnesområdet med en viss ödmjukhet, samtidigt med en strävan att hålla

sinnena öppna under arbetets gång tror vi har varit värdefullt under vår

mognadsprocess. Med ett sådant synsätt som grund är förhoppningen att

kunna bidra med ny kunskap till ett omdiskuterat ämnesområde.

20 Wigblad, Karta över vetenskapliga samband – Orientering i den samhällsvetenskapliga

metoddjungeln, (1995)



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 2
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-18-

2 METOD

2.1 Vår förförståelse

Vi bär alla med oss en viss förförståelse inför en ny uppgift, vare sig den

kommer från information vi tagit till oss genom massmedia, läroböcker

eller arbete spelar den en betydande roll för vår tolkning av situationen.

Under uppsatsskrivandets gång har våra inledande tankegångar till viss del

kommit att ändrats, vilket är en naturlig del i den mognadsprocess som

sker. Den lärdom som vi inhämtat i takt med att vi blivit mer insatta i

ämnet, samtidigt som vi kommit att avfärda tidigare uppfattningar är

kännetecknen för en iterativ process.21 Detta medför att

undersökningsprocessen ständigt formas om under arbetets gång. Teori och

empiriska studier kommer att med tiden ses ur ett annat, nytt perspektiv

som inte var möjligt i arbetets början. Ur denna synvinkel tar vi avstånd

ifrån den positivistiska synen22, då vi anser dess stegvisa metod med

formulerandet av en hypotes utifrån existerande teorier, prövandet av denna

genom faktiska iakttagelser, som slutligen leder fram till antingen

bekräftelse eller falsifikation av hypotesen, vara för enkelspårig får vår

undersökning.

Istället ser vi den hermeneutiska synen, vars målsättning är att genom

ständig tolkning uppnå en förståelse av det studerade fenomenet23, som mer

tillämpbar på vår studie. Genom att omväxlande betrakta helheten och

studieobjektet ger en mera detaljerad och förfinad tolkning, vilket kallas

den hermeneutiska cirkeln.24 Den leder slutligen fram till en förståelse av

innebörden i en viss handling, slutprodukt eller text. Studieobjektet är alltså

beroende av kontexten och...

21 Miles & Huberman, Qualitative Data Analysis, (1999), sid 25
22 Bjereld, Demker & Hinnfors, Varför vetenskap?, (1999)
23 Johansson, Introduktion till vetenskapsteorin, (2000)
24 Molander, Vetenskapsfilosofi, (1998)
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”det är i detta förhållande, i en språklig och social gemenskap, som

innebörder samt ting och händelser med innebörder existerar”.25

Hermeneutiken innebär således att det inte finns några allmängiltiga lagar

utan allt måste förstås i sin kontext.26

2.2 Fokus på det kvalitativa

Val av undersökningsmetod hänger nära samman med studiens syfte.27 I

vår studie ämnar vi undersöka sex stycken fusioner för att mot bakgrund av

bransch försöka förstå motiven till dessa. Företagens motiv antas i sin tur

ha beröringspunkter med företagens syn på sin omvärld, samt omvärldens

påverkan på företaget.

Motiven är inte kvantifierbara i en mängd ja- och nej-svar som sedan skulle

samlas in genom kvantitativa metoder med hög precision och sedan kläs i

siffror för att bearbetas statistiskt. Detta är inte heller förenligt med den

huvudsakligen hermeneutiska ansatsen som valts för arbetet.

Då det inte är intresserant ”hur många” utan snarare av ”vad för slags

karaktär” något har, som i vårt fall, är kvalitativa undersökningsmetoder

mer tillämpbara på studien. Genom att studera de kvaliteter eller

egenskaper som ett studieobjekt har, kan man nå en djupare och bättre

förförståelse för den underliggande meningen och innebörden.

Sammanhanget och helhetsförståelsen är för den här studien således

viktigare än de enskilda delarna.

Huruvida en kvantitativ eller en kvalitativ metod är bäst lämpad att

använda i ett visst sammanhang beror på vad det är som ska undersökas.

Enligt Johansson finns det inget som säger att man ska sträva mot en

25 Molander, Vetenskapsfilosofi, (1998)
26 Ibid
27 Alvesson, Ledning av kunskapsföretag, (1989) och Ödman, Tolkning, förståelse, vetande,

(1979)
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kvantitativ metod för att den skulle vara mer ”vetenskaplig”.28 Det bör

avgöras i varje enskilt fall om informationen kan kläs i kvantitativa data

och om det är någon poäng att göra det. Då denna studie innebär att dels

undersöka men framförallt tolka de involverade företagens motiv och

tänkesätt på ett sätt som inte låter sig kvantifieras anser vi kvalitativa

studier vara det mest lämpliga för detta ändamål. I uppsatsen kommer

sålunda endast kvalitativa metoder att användas.

2.3 Med empirin som utgångspunkt

Empiriskt material som samlas in genom kvalitativa metoder för att sedan

ligga till grund för en undersökning kan vara av två slag. Är det data som

samlats in för första gången är det primärdata, medan redan existerande

data benämns sekundärdata.

Som tidigare nämnts så är och har fusioner varit ett hett debattämne i

pressen och i forskarvärlden varför det lätt tillgängligt fanns mycket av det

material som vi behövde för studien via artikeldatabaser, press, prospekt,

avhandlingar och andra forskningsrapporter; med andra ord via

sekundärdata. I de fall man tvingas till att helt lita på ett material som andra

presenterat och sammanställt är det särskilt viktigt att uppmärksamma det

perspektiv, som medvetet eller omedvetet kan ha styrt rapportören i fråga.

Att göra detta fullt ut kan vara svårt vilket är en bidragande orsak till att vi

även valt att genomföra kompletterande och bekräftande intervjuer.

Information som erhållits genom intervjuer är exempel på primärdata. I

studien har sex intervjuer genomförts, vilka redogörs för närmare i 2.3.4. I

samband med att vi letade sekundärdata fann vi att få studier fokuserade på

och jämförde motiv till fusioner inom och mellan olika branscher. Vi fann i

vårt letande inte en enda. I och med insikten om detta kunde vi ange en mer

precis riktning för uppsatsen och även bygga en grund för meningsfulla

intervjuer. En insamling i form av primärdata var viktig för att komplettera

28 Johansson, (2000)
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sekundärdata samt att underlätta identifieringen av de mest betydelsefulla

motiven. Därefter kunde vi med en förstärkt empirisk kunskap återigen gå

tillbaks till arbetet att finna relevant litteratur att tolka empirin mot.

Ur denna diskussion kan man härleda att vi haft ett abduktivt synsätt i vårt

sätt att dra slutsatser. Till skillnad från det deduktiva29 och det induktiva30

synsätten erbjuder abduktionen möjligheten att variera mellan litteratur och

empiri. Denna går ut på att först tolka ett enskilt fall med ett övergripande

mönster och sedan testa tolkningen med nya fall. Man ser exempelvis ett

problemområde, studerar därefter litteratur för att skapa sig en grund att stå

på inför de empiriska undersökningar och återgår slutligen till

litteraturstudier med erfarenheter från empirin.31 Uppsatsens

tillvägagångssätt kan sålunda närmast karaktäriseras som abduktivt, då vi

innan våra empiriska undersökningar skapade oss en förankring i teorin.

Därefter sammanställdes primär- och sekundärdata och sedan kartlades

olika faktorers samspel och samband, varefter vi återgick till teorin för att

kunna tolka dessa resultat mot bakgrund av vedertagna teorier. Metoden

erbjuder god möjlighet att fokusera på de underliggande mönstren och

utgår från att skapa en förståelse för det undersökta.

2.3.3 Skriftliga källor

När vi letat material har vi inledningsvis använt oss av erkända författare

inom ämnet företagsekonomi, exempelvis Porter med flera. Dessa har

många gånger endast kunnat ge en övergripande bild av det vi varit

intresserade av, varför vi med utgångspunkt i dessa källor kunnat gräva

djupare för att hitta för oss väsentliga författare. Vi har vidare erhållit

29 Utgångspunkten i teorin, det vill säga att slutsatsen är resultatet av en logisk slutledning

utifrån bestämda premisser
30 Utgångspunkten i empirin, och utifrån detta sker en systematisk jämförelse av hur olika

faktorers närvaro och frånvaro varierar tillsammans
31 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod,

(1994)
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hänvisningar från vår handledare, samt anställda på ekonomiska

institutionen vid Linköpings universitet.

För att nå en djupare kunskap har vi många gånger använt oss av

vetenskapliga artiklar publicerade i erkända tidsskrifter vilka alla är

lättåtkomliga via Linköpings Humanistiska biblioteks databaser. Vi har

främst använt oss av EBSCO, men även mer traditionella sökverktyg såsom

Internetsökmotorn Google. Dessa artiklar har flera gånger visat sig kunna

erbjuda relevanta bidrag till vår studie tack vare att de många gånger

förenar teori med empiri inom vårt område. I andra fall har dessa artiklar

lyft fram intressanta aspekter hos, eller väckt kritik mot, existerande

värderingar inom litteratur på området, som visat sig vara värdefullt för vår

studie.

Vidare har även en stor del av sekundärdata hämtats från källor som mer är

att betrakta som daglig press. Dessa har uteslutande funnits genom

databasen Affärsdata, vilket är en databas som även den finns länkad

genom Linköpings Humanistiska biblioteks hemsida. Dessa artiklar har i

större utsträckning fått bidra med fakta kring fusionerna istället för

teoribildningar och problematiseringar.

Exempel på sökord i dessa databaser har i diverse svenska och engelska

konstellationer varit fusioner, förvärv, motiv, synergi o s v i kombination

med aktuella bransch- eller företagsnamn. Ambitionen har varit att använda

så färsk information som möjligt men att samtidigt inte förbise äldre

artiklar av betydelse. För att göra detta hanterbart satte vi en gräns att inte

söka artiklar längre tillbaks i tiden än 1980.
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VETENSKAPLIGA TIDSSKRIFTER TIDNINGAR

Academy of Management Journal Affärsvärlden

Academy of Management Review Computer Sweden

Ekonomisk debatt Dagens Industri

International Studies of Management and Organization Dagens Nyheter

Harvard Business Review Finanstidningen

Journal of Banking & Finance IDG.se

Journal of Management Studies IT.branschen

Journal of Political Economy Nyhetsbyrån Direkt

RAND Journal of Economics Svenska Dagbladet

Strategic Management Journal Veckans Affärer

South African Journal of Business Management

The Journal of World Affairs & Technology

Figur 2.1 Sammanställning av de tidsskrifter som använts (Egen)

2.3.4 Intervjuer

För att komplettera våra sekundärdata valde vi att genomföra en intervju

för respektive fusion, sammanlagt alltså sex intervjuer. Informationen från

intervjuerna var alltså först och främst tänkt att komplettera det redan

insamlade materialet, men även att utgöra ett stöd för viktningarna av

motiven.32 Vidare ville vi även få en inblick i om det fanns orsaker och

motiv till fusionerna som inte lyfts fram av företag och/eller press av

diverse orsaker. Enligt Christensen et al är det lämpligt att genomföra

intervjuer då ”[...] du vill lyfta fram och identifiera de bakomliggande

orsakerna till respondenternas syn på det som undersöks.”33.

Valet av personer att intervjua föll i första hand på respektive press- eller

informationschef, detta då dessa genom karaktären av sina arbetssysslor har

en ingående kunskap i företagets strategier, samt ofta ingår i

32 I analysen identifieras de tyngst vägande motiven i varje fusion.
33 Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, Marknadsundersökning – En handbok, (1998)
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koncernledningen som fattar besluten. MeritaNordbankens, nuvarande

Nordeas, informationschef kunde dock tyvärr inte medverka i en intervju,

men han rekommenderade en anställd på deras investoravdelning som var

väl insatt. Vi tror inte att detta påverkat kvaliteten på svaren då

respondenten var insatt i fusionen, och i egenskap av position var van att

svara på liknande frågor. På grund av den knappa tid som stått oss till

förfogande, samt våra intervjupersoners späckade tidsschema bestämde vi

oss för att genomföra samtliga intervjuer över telefon. Då vi inte hade

tillgång till en högtalartelefon kunde vi inte båda vara närvarande då

intervjuerna genomfördes, utan vi blev tvungna att dela upp arbetet. Vi är

medvetna om att detta kan ha påverkat på hur diskussionen med

respondenten genomfördes. För att minimera denna risk såg vi till att

noggrant diskutera igenom frågorna innan intervjuerna och strävade till att

lägga upp intervjuerna på samma sätt.

För att ge våra respondenter möjlighet att förbereda sig på lämpligt sätt,

särskilt med tanke på att vissa fusioner låg flera år bakåt i tiden, följde alla

intervjuer ett i förväg utskickat frågeformulär. Frågorna var till större del

öppna och besvarades genom en öppen dialog. Diskussionerna blev snabbt

självgående, där respondenterna spontant tog initiativet och på så sätt ”tog

frågorna ur munnen på oss”. På så sätt tror vi oss ha undvikit en eventuell

intervjuareffekt34. Alla intervjuer dokumenterades med hjälp av

ljudinspelning och varade överlag i cirka 30 minuter. Intervjuerna inleddes

på ett sätt som avsåg att väcka respondentens intresse och stimulera hans

eller hennes vilja att svara. För att erhålla så riktiga och tydliga svar som

möjligt ansåg vi det av vikt att presentera studien på ett sådant sätt att

respondenten såg sin roll i det hela. Intervjuerna inleddes således med

konkreta frågor kring respondenten och fusionen till mer svårtolkade

frågeställningar, som exempelvis kring personliga motiv.35 Intervjun

byggdes därefter upp enligt det Miles och Huberman kallar ”heart”, det vill

34 Det vill säga när intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar respondenten att svara på ett

visst sätt
35 Enligt ett föreslaget upplägg av Miles & Huberman, (1999), sid 25



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 2
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-25-

säga utifrån vårt fokus.36 I slutet av intervjuerna såg vi till att förbehålla oss

rätten att återkomma med kompletterande frågor om oklarheter skulle

uppstå under arbetets gång. Anonymitet erbjöds, men i samtliga fall gav de

intervjuade oss tillåtelse att citera dem med namn och position i uppsatsen.

Frågeformuläret återfinns i sin helhet i appendix 4, sid 122.

Här följer en sammanfattning över de personer vi valt att intervjua på
respektive företag:

Företag Namn Position Anställd vid
fusionen

Föreningssparbanken Berggren, J Presschef Ja

MeritaNordbanken Nordqvist, C Investor relations Nej

Scania Söderström, U Informationschef Ja

AstraZeneca Tornby, S Informationschef Ja

TietoEnator Österberg, E Informationsdirektör Nej

Cell Network Karlsson, R Chef Corp. Communications Ja

Figur 2.2 Sammanställning av respondenterna (Egen)

2.4 Trovärdighet och användbarhet

Trovärdighet brukar relateras till begreppen reliabilitet och validitet.

Reliabiliteten beskriver en mätnings slumpmässiga variation. Om en viss

mätning skulle genomföras upprepade gånger, under samma förutsättningar

och med samma metod, är variationen i mätresultatet ett mått på

mätningens reliabilitet.37 Som man kan tyda ur detta brukar reliabilitet ofta

kopplas till kvantitativa undersökningar, där man undersöker ett stort antal

variabler och försöker uppnå ett rättvisande resultat; det vill säga uppnå

precision vid mätningar, således icke förenligt med vår

undersökningsmetod.

36 Miles & Huberman, (1999), sid 27
37 Bjereld, Demker & Hinnfors, (1999)
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Validitet betyder kort och gott ”giltighet”38 och innebär i detta

sammanhang om det som avsågs undersökas verkligen undersökts. För att

få en akademisk version lämpar sig det uttryckssätt som Bjereld med flera

använder när de definierar validitet som ”graden av överensstämmelse

mellan den teoretiska och den operationella definitionen”39. I vår

undersökning rör validiteten närmast den dialog vi fört med våra

undersökningsobjekt, för att erhålla respons och således validera studiens

korrekthet. Eftersom vi i vår undersökning använt oss en hel del av de

motiv till fusioner som pressen lyft fram, utan att för den skull veta om

dessa verkligen varit rättmätiga motiv för de ingående parterna, var våra

intervjuer ett sätt att validera och kontrollera pressens uppgifter.

En studies trovärdighet kan även diskuteras utifrån dess prövbarhet.40 Här

betonas vikten av att tydligt klargöra de grunder som forskningsresultaten

har sitt ursprung ifrån. Arbnor och Bjerke kallar detta för en ”logisk

validitet” där logiken i beskrivningar och analyser klart måste framgå för

att resultaten ska kunna bedömas och värderas.41 Således ska alltså

resultaten, givet samma teoretiska och metodologiska förutsättningar,

överensstämma med en annan fristående undersökning.

Utifrån den antagna föreställningen om en socialt konstruerad verklighet är

vi väl medvetna om att den enda sanna beskrivningen av denna verklighet

inte kommer att presenteras i detta arbete. För att använda en analogi av

Berger & Luckman, så skriver de att:

”Vad som är ’verkligt’ för en tibetansk munk behöver inte vara

’verkligt’ för en amerikansk affärsman.”42

38 sökord: ”validitet”, Bonniers Stora Lexikon, (1985)
39 Bjereld, Demker & Hinnfors, (1999)
40 Arbnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, (1977), sid 220
41 Ibid
42 Berger & Luckman, (1966), sid 15
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Att således kunna presentera ett forskningsresultat med absolut

sanningsvärde får anses vara omöjligt. Och detta är kanske inte heller

önskvärt, utan istället är det av större vikt att forskningsresultatet skall

kunna bedömas utifrån dess användbarhet och även testbarhet.

2.5 Strävan efter objektivitet

Under arbetets gång har vi strävat efter att se neutralt på vårt

undersökningsobjekt, samt föra ett logiskt resonemang i den genomförda

analysen och i de slutsatser vi dragit. Samtidigt har vi försökt vara öppna

för olika perspektiv, det vill säga i möjligaste mån försökt vara objektiva.

Förhoppningsvis har en sådan strävan hjälpt oss att ta ett steg ifrån en

upplevd tendens av att tidigare studier inom ämnet varit tämligen smala.

Problematiken kring objektivitet är dock omfattande. Trots att vi har strävat

efter objektivitet är vi medvetna om att vi bär med oss vissa värderingar

som gör att vi knappast kan göra anspråk på att vara objektiva i betydelsen

värderingsfria och fullständiga. Varje person som genomför en studie på

vilken nivå det än må vara väljer relevanta tillvägagångssätt,

undersökningsmetod, litteratur och gör val utifrån sina preferenser.

Beroende på vem som gör undersökningen kommer således

tillvägagångssätten att blandas och anpassas till dennes specifika

förutsättningar och värderingar. Såsom Daudi påpekar:

”Vi är inte några ’forskningsmaskiner’ som producerar

värderingsfri och objektiv kunskap.”43

Föreställningen om en socialt konstruerad och interaktiv människosyn, som

vi antagit tidigare i metodkapitlet gör således att vi hävdar individens rätt

att välja metod för hennes vetenskapliga arbete.44

43 Daudi, (1984), sid 45
44 Till skillnad från positivismens ideal gällande de exakta naturvetenskaperna.
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Objektivitet, i ordets strikta betydelse, tror vi inte kan uppnås i

verkligheten, utan det är snarare ett ideal som, det så långt det går och är

lämpligt, bör eftersträvas.

2.6 Källkritik

Till viss del har tillgänglighet och knappa tidsramar styrt valet av skriftliga

källor. Ibland hade det kanske varit önskvärt att kunna gå tillbaks till

originalkällorna, något som vid vissa tillfällen ej varit möjligt på grund av

uppsatsens tidsram. Likaså har en ambition varit att i den teoretiska

bakgrunden använda ”etablerade” författare. Etablerade författare är nu inte

i per automatik de som kan erbjuda den mest intressanta och kompletta

bakgrunden. Med andra ord kanske viss mångfald har gått förlorad i och

med valet att i första hand sätta tilltron till auktoriteter inom respektive

område.

Vad gäller intervjuerna innebär valet att huvudsakligen använda

informationschefer som intervjupersoner skenbart en fara i att de erhållna

svaren skulle bli ”politiskt korrekta” till sin karaktär, eller med andra ord

tillrättalagda för att tjäna företagens syften. Emellertid tas i uppsatsen inte

hänsyn till eventuella dolda motiv då det är motiven såsom de presenteras i

artiklar och av intervjupersonerna som utgör det empiriska materialet.

Således kan vi inte utesluta att vissa av de svar vi fick, eller kanske snarare

inte fick, byggde på politisk korrekthet. Dock menar vi att detta inte är

relevant för uppsatsen såsom syfte och avgränsningar formulerats.

Vidare uppger alla respondenter, utom en, att de är mycket nöjda med

fusionen. Vissa intervjupersoner menar även att de blivit mer positiva

under processens gång. Undantaget var intervjun med Scanias

informationschef som uttryckte en belåtenhet med att affären stoppades av

EU:s konkurrensråd. Kan det vara så att intervjupersonerna, i synnerhet i

egenskap av företagets ansikte utåt, söker rättfärdiga den situation de

befinner sig i? Kanske är det en form av omedveten anpassning som måste

ske för att företaget ska vara framgångsrikt och präglas av en god anda?
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Med andra ord, trots att vi undersöker motiven såsom de presenterades vid

tidpunkten för samgåendet verkar det inte orimligt att informationen från

just denna intervju hade varit något annorlunda om fusionen inte hade

stoppats.

2.7 Metodkritik

I detta arbete spelar företagens branschtillhörighet en avgörande roll, och i

inledningen diskuterades urvalskriterierna för studerade branscher och

företag. Både bank och IT är ganska snävt definierade branscher, medan

tillverkningsbranschen innebär en mer grovkornig klassificering. Vi har

under arbetets gång förstått att skillnaderna mellan AstraZeneca och Volvo-

Scania är ganska stora, trots att både läkemedelsföretag och

lastbilstillverkare sorterar under tillverkningsindustrin. Möjligen påverkar

detta faktum överhuvudtaget inte trovärdigheten och värdet av tolkningarna

i detta arbete, men det kan även vara så att validiteten naggas en aning i

kanten på grund av detta.

En annan kritisk variabel i samband med detta är generaliserbarheten.

Eftersom vi inte tar hänsyn till frekvensen av fusioner inom de studerade

branscherna kan det ifrågasättas huruvida slutsatserna kan anses ha generell

giltighet. Å andra sidan har urvalet i övrigt gjorts för att i möjligaste mån

kunna generalisera resultaten, t ex genom att välja branschrepresentativa

företag som i viktiga avseenden bär gemensamma drag med övriga

studerade företag. Avsikten med denna uppsats är dock inte att finna

generella stabila lagar, då vi utifrån vår begränsade undersökning knappast

kan dra så stora växlar. Trots det hoppas vi kunna bidra med en förståelse

som sträcker sig utanför de studerade företagen och som kan kasta visst ljus

även över de motiv som lyfts fram i samband med andra fusioner under

senare år.

Vad avser intervjuerna så kan det diskuteras huruvida användandet av

bandspelare medfört en risk att respondenterna hämmats och inte varit

öppna i sina svar. Trots att det säkert kan finnas en motvilja mot att få ord
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och åsikter registrerade på band anser vi att denna dokumentationsmetod

under de givna förutsättningarna var den bästa. Detta främst eftersom det

annars skulle finnas en risk för att information skulle gå förlorad samt att vi

nu även fick möjlighet att återge exakta citat. Vid intervjutillfället

förklarades anledningen till varför vi ville använda oss av bandspelare och

ingen av respondenterna uttryckte några invändningar mot detta. Vi menar

därför att användandet av bandspelare knappast torde ha påverkat

intervjusvaren i någon nämnvärd utsträckning.

Det kan även finnas vissa nackdelar med att genomföra intervjuer över

telefon istället för öga mot öga. Till exempel kan den närmare relation till

intervjupersonen, som skulle kunna vara en fördel med en personlig

intervju, aldrig etableras. Likaså kan det innebära att intervjuaren går miste

om icke-verbal information, såsom exempelvis kroppsspråk. Även här

anser vi dock att den valda metoden var den bästa som stod till buds.
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TEORIRAMENS UPPLÄGG

För att underlätta för läsaren ämnar vi här ge en kort förklaring och

disposition till följande två teorikapitel.

Vi inleder kapitel 3 med att försöka placera fusioner i ett större strategiskt

sammanhang; fusioner är inte en strategi i sig, utan snarare ett verktyg.

Exempelvis om ett företags målsättning är att bli en global aktör, så är en

fusion ett medel för att uppnå detta.

Efter att ha beskrivit detta övergår vi till själva kärnan i uppsatsen. En

diskussion av de i litteraturen förekommande motiven till fusioner ges, det

vill säga de motiv som företag oftast anger som förklaring till vad de vill

uppnå med fusionen. Är dessa motiv liknande mellan de fusioner vi valt att

undersöka, eller skiljer de sig från varandra? Går trenden mot att företag

vill komma åt samma saker, och anser de att fusioner är ett lämpligt

verktyg för detta? Frågeställningen mynnar ut i en väldigt dagsaktuell

diskussion som förs kring globalisering och den nya ekonomin; går vi mot

ökad likhet eller existerar fortfarande olikheter i företags tänkesätt?

Resonemanget utreds i kapitel 4 där vi diskuterar dessa två motpoler och

vad dessa kan antas bero på.

Omvärldsperspektiv
- utifrån externa ekonomiska och andra

faktorer framtvingad anpassning -

Likhet

Motiv
Industrial wisdom

- gemensamma styrande värderingar inom
en bransch -

?

Olikhet
Individbaserat synsätt

- enskilda individers möjligheter att påverka -

Figur 2.3 Referensramens uppbyggnad (Egen)

Kapitel 4 struktureras upp efter dessa i figuren nämnda perspektiv. Ett

omvärldsperspektiv förordat av Porter med flera hävdar de externa
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krafternas påverkan och styrande av branschen. För att säkra sin överlevnad

blir sålunda branschen, och även företaget, tvingade till anpassning av

rationella ekonomiska och andra faktorer i deras omvärld. Industrial

wisdom-perspektivet hävdar likartade synsätt inom en bransch, men att

branscher sinsemellan fortfarande skiljer sig åt. Här menar man att det

skapas en sorts gemensam visdom mellan de företag som finns inom en

bransch, man delar alltså kognitiva tankemönster för handling. Slutligen ett

individbaserat perspektiv, som menar att även företag inom en bransch ser

olika ut på grund av att inget företag är sig likt då det är uppbyggt av

individer, alla med olika syn på sin omvärld. Utifrån dessa tre perspektiv

kommer analysen av det empiriska materialet att byggas.
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KAPITEL 3
Om fusioner
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Utifrån syfte och frågeställningar är följande kapitel dels avsett att ge

läsaren en överblick över det samlade vetande som redan finns inom det

studerade området, dels att tillsammans med kapitel 4, 5 och 6 bilda den

ram inom vilken den avslutande analysen kommer att ta form.

Inledningsvis sker en summarisk genomgång av strategiområdet där

ambitionen är att placera in fusioner i ett större sammanhang. Kanske kan

läsaren därmed få en föraning om hur val av strategier kan tänkas vara

mer eller mindre lämpliga beroende på branschkontext. Därefter nås

kapitlets kärna, en genomgång av motiv till att fusionera, som tillika

avslutar kapitlet.

1 FUSIONER I ETT SAMMANHANG

Syftet med detta avsnitt är att placera in fusioner i ett större strategiskt

sammanhang. Det mycket kortfattade sätt som området beskrivs på skulle

av vissa säkert betecknas som att våldföra sig på strategiområdet, men vi

tror att förenklingen här är nödvändig. Fusioner beskrivs i detta avsnitt som

ett medel att genomföra strategier och uppnå delmål. Dessa delmål kanske

skulle ha kunnat uppnås genom att agera på andra sätt, till exempel genom

organisk tillväxt, men strategiskt val av tillväxt bottnar i sin tur i andra

förhållanden, där inte minst branschtillhörighet spelar in.

Strategiområdet är synnerligen mångfacetterat och förekomsten av ett

flertal olika synsätt bidrar till att en fullständig förståelse av området är få

förunnat. Det perspektiv som anläggs vid en studie är avgörande för hur ett

fenomen kan förstås och beskrivas. Emellertid verkar det finnas en relativt

bred uppslutning kring Porters tankar om hur ett företag, för att vara

framgångsrikt, måste vara konsekvent i sitt strategiska handlande och vilka

typer av strategier som rent generellt kan tillämpas.

Utifrån ett antagande om att företaget uppnår en konkurrensfördel genom

att förse kunderna med det de vill ha på ett bättre sätt än konkurrenterna,
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finns det i huvudsak tre sätt som detta kan ske på. Det första är att genom

låga priser tillfredsställa kundernas behov, trots att värdet av produkten

eller tjänsten i sig kanske inte är särskilt högt. Det andra är att

tillhandahålla produkter som uppfattas ha mer värde än konkurrenternas, en

differentieringsstrategi. Slutligen kan ett företag arbeta med en fokuserad

differentierad strategi, något som normalt innebär produkter med ett av

kunden högre uppfattat produktvärde avsett för ett visst segment på

marknaden.45

Om ett företag lyckas genomföra en av dessa strategier på ett framgångsrikt

sätt står det i princip inför valet att antingen försvara eller utöka marknaden

och produktutbudet. Detta kan åskådliggöras på följande sätt:

PRODUKTER

existerande nya

existerande

skydda/stärka

• avveckling

• fördjupad närvaro

produktutveckling

• genom befintlig
kompetens

• genom ny
kompetens

M
A
R
K
N
A
D
E
R

nya

marknadsutveckling

• nya segment

• nya områden

diversifiering

• genom befintlig
kompetens

• genom ny
kompetens

Figur 3.1 Strategiska valmöjligheter46

Utifrån en analys av företagets resurser och miljö uppstår således fyra

möjliga riktningar som verksamheten kan ta. Utan att gå in i detalj på dessa

kan nämnas att alternativet ”skydda/stärka” inte nödvändigtvis behöver

vara en passiv strategi, tvärtom krävs det ofta kontinuerliga förbättringar

för att bibehålla eller stärka den nuvarande positionen på en

konkurrensutsatt marknad. Övriga handlingsalternativ innebär i något

45 Johnson & Scholes, Exploring corporate strategy, (1999), sid 269-284
46 Johnson & Scholes, (1999), sid 308
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avseende en mer aggressiv inriktning där nya produkter lanseras och/eller

marknader erövras.47

Nya marknader kan antingen handla om en utökad geografisk spridning

eller nya segment. Nya produkter kan antingen utvecklas inom ramen för

den gamla verksamheten, det vill säga med existerande resurser, eller med

nya resurser.48

Vägval och alternativ i en strategisk inriktning som är i enlighet med någon

av dessa fyra är oändliga beroende på specifika förutsättningar i det

enskilda fallet. Vare sig man vill försvara sin marknad och produkt eller

genom mer aggressiva strategier utöka verksamheten kan detta kräva

förändringar i organisationens omfattning och resurser. Detta kan antingen

ske genom organisk tillväxt eller genom att bilda strategiska allianser.49

Organisk tillväxt är en intern utveckling där organisationens egna resurser

och kompetenser används för att utveckla verksamheten. Detta sätt att växa

förekommer i första hand i organisationer som tillverkar högteknologiska

produkter som är beroende av vissa speciella kompetenser som enbart kan

utvecklas genom företaget, men naturligtvis förekommer även en mängd

andra skäl.50

Strategiska allianser å andra sidan finns, i en bred definition av begreppet,

från lågt till högt integrerade och formaliserade varianter. Spännvidden i

detta begrepp framgår av modellen nedan:

47 Johnson & Scholes, (1999), sid 307-329
48 Ibid
49 Ibid, sid 336-337
50 Ibid
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GRAD AV FORMALISERING OCH INTEGRATION

låg hög

Imaginära
organisationer

Industriella
nätverk

Formella
strategiska
allianser

Företagsköp
och fusioner

Figur 3.2 Modell som placerar in fusioner i ett strategiskt sammanhang51

I den högst formaliserade och integrerade formen av strategisk allians

återfinns förvärv och fusioner. Som ett viktigt skäl till att använda

strategiska allianser istället för organisk tillväxt brukar tidsaspekten

nämnas. Till exempel är en fusion normalt ett mycket snabbare sätt att

komma över önskade resurser än att utveckla dessa själva. Utöver detta är

det naturligtvis vanligt att resurserna för att utveckla en sådan strategi

internt saknas helt.52

Förhoppningsvis har det nu tydligt framgått hur fusioner ofta är en del av

en större strategi, samt att fusionen i sig endast är ett av flera verktyg som

står till förfogande för företaget att uppnå ett önskat strategiskt mål.

2 FUSIONER – EN DEFINITION

Fusioner är, som vi redan diskuterat, mycket betydelsefulla aktiviteter i

dagens företagsvärld, och forskningen kring ämnet under de senaste

årtiondena har fullkomligen exploderat. En historik över 1900-talets

svenska fusioner i egenskap av fusionsvågor ges i appendix 1, sid 115.

Ordet fusion har emellertid kommit att bli ett samlingsbegrepp för olika

former av sammanslagningar. Ett exempel på detta är att i den engelska

51 Bengtsson, Holmqvist & Larsson, (1998) Strategiska allianser: från marknadsmisslyckande

till lärande samarbete, Liber, Malmö.
52 Johnson & Scholes, (1999), sid 336-337
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affärsvärlden har orden merger (samgående) och acquisition (förvärv)

slagits ihop till begreppet M & A, som sedan används synonymt.53

Gaughan beskriver fusioner som en kombination av två företag där endast

det ena företaget överlever, medan den andra parten upplöses.54 I en fusion

övertar det övertagandet företaget det överlåtande företagets tillgångar och

eventuella skulder. Sudarsanam ger en liknande förklaring,

”In a merger, the corporations come together to combine and share

their resources to achieve common objectives.”55

Fusioner kan vidare delas in i olika typer, närmare bestämt horisontella,

vertikala och diversifierade fusioner.56 Beroende på karaktär delas fusioner

in de i ovannämnda tre kategorierna. Då uppsatsen inte kommer att

diskutera olika typer av fusioner, nöjer vi oss med detta konstaterande Den

intresserade kan fördjupa sig i diskussionen kring olika kategoriseringar av

fusioner och deras olika karaktäristika som förs i appendix 2, sid 118.

3 MOTIV TILL FUSIONER

Motiven till fusioner kan kategoriseras på ett flertal sätt. I samband med

denna uppsats verkar det mest ändamålsenliga sättet representeras av

McDonagh Bengtsson57. Tänkbara motiv som inte explicit täcks in i denna

indelning har framförallt att göra med ägarintressen och irrationella motiv.

Dessa aspekter finns med i teorier av bland annat Knabe (1989), Levy &

Sarnat (1990), Cartwright & Cooper (1992).

53 Något som vi även sett i svenska sammanhang. Statens industriverk (SIND 1986:5) använder

begreppen fusion och förvärv som liktydiga, vilket också Statens Pris- och Konkurrensverk

(SPK, 1988) gör
54 Gaughan, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, (1996), sid 7
55 Sudarnsanam, The essence of mergers and acquisitions, (1995), sid 2
56 Lindvall, Svenska industriföretagsinternationella företagsförvärv, (1991), sid 27-28
57 McDonagh Bengtsson, Managing mergers and acquisitions. A European perspective, (1992)
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I nästan varje närmare studerat fall avspeglas en fusions grad av framgång i

hur mycket möda som lagts ner vid själva planeringen. I planeringen av en

fusion ingår att ställa upp tydliga mål och motiv som styr hur de inblandade

företagen måste handla i varje steg under processens gång.58

Självklart krävs det mer än bara klara motiv för att fusionera framgångsrikt,

men de vanligast återkommande motiven som kan bidra till detta kan

hänföras till följande kategorier:59

3.1 Synergier

Olika former av synergieffekter är traditionellt det vanligast förekommande

motivet till att fusionera. Synergi syftar på en reaktion där två faktorer

kombineras för att producera en gemensam effekt som är större än de

bägge individuella delarna tillsammans.

”Simply stated, synergy refers to the phenomenon of 2 +2 = 5”60

Bakom begreppet synergi döljer sig dock ett stort antal former som i

praktiken gör att två fusioner, som båda huvudsakligen motiveras med

synergier, kan i grunden se helt olika ut. Det kan röra sig om teknologisk

överföring, kunskapsöverföring, forskning och utveckling,

kostnadsbesparingar, bättre resursutnyttjande, produktharmonisering o s v.

Således måste organisationen vara noggrann med att specificera de önskade

synergierna och dessutom ställa upp mål mot vilka resultaten kan mätas.61

Rydén väljer istället att dela in synergieffekter med avseende på vad som

uppnås istället för vilket område synergierna uppträder inom.62 En aspekt

som faller inom ramen för McDonagh Bengtssons kategorier och som

58 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
59 Ibid
60 Gaughan, (1996), sid 104
61 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
62 Rydén, Fusioner i svensk industri, (1971)
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dessutom är intressant är effektivitetsförbättringar. Dessa kan i princip

uppstå inom alla företagsfunktioner. I detta ingår även att misskötta företag

kan kraftigt förbättra sina resultat genom att hamna under en ny, bättre

ledning. Vidare kan de hopslagna företagens enheter utnyttjas effektivare

genom att möjligheterna till att hantera problem med överkapacitet ökar.

Likaså kan stabilitetsfördelar uppnås genom att riskerna sprids ut på flera

verksamhetsgrenar och säsonger. Även det faktum att den finansiella basen

blir större gör att företaget tål längre perioder av ekonomisk motgång.63

Det sätt som synergier hittills beskrivits på kallas av Trautwein för

operationella synergier. Denna typ av synergier kan sänka kostnaden för

företagets enheter eller göra det möjligt att erbjuda unika produkter och

tjänster.64

En annan synergivinst, i definitionens vida bemärkelse, är möjligheten att

göra förlustutjämning mellan moder- och dotterbolag. Därigenom kan

annars icke avdragbara historiska eller förväntade förluster utnyttjas.65

Ett kritiserat men likväl vanligt förekommande motiv är även finansiella

synergier. Den minst kritiserade tanken går ut på att företaget, i takt med att

det växer, får ökad tillgång till billigt kapital. De mer kritiserade motiven

handlar om att genom fusioner minska den systematiska risken i

placerarens portfölj samt att skapa en egen kapitalmarknad som fördelar

kapitalet mer effektivt. Kritiken bygger på argumentet att finansiella

synergier inte går att uppnå i en effektiv kapitalmarknad.66

Förutom alla de problem som är förknippade med att realisera synergierna

tillkommer även övriga integrationsproblem. Fördelarna måste helt enkelt

vägas mot kostnaderna för att kombinera eller överföra tillgångarna.67 Det

63 Rydén, (1971), sid 101-112
64 Trautwein, Merger motives and merger prescriptions i Strategic Management Journal,

(1990), Vol 11, sid 284
65 Rydén, (1971), sid 120
66 Trautwein, (1990), sid 283
67 Ibid, sid 284
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är heller inte särskilt ovanligt att t ex administrativa och

marknadsföringsmässiga synergier uppnås, men att själva produkten och

dess marknad är alltför komplex för att det ska gå att hämta hem några

vinster inom området.68

3.2 Ökad marknadsandel

Ett annat mycket vanligt motiv till att fusionera är att öka

marknadsandelen. Dock på blir resultatet emellertid ofta kort sikt en

besvikelse. Det som förväntades bli en marknadsandel större än de separata

enheternas visar sig inte sällan bli en mindre marknadsdel än tidigare.69

Problemet ligger i att verksamheterna ofta överlappar varandra och att

bristande samordning istället gör att konkurrenterna kan öka sin andel.

Organisk tillväxt kan i många fall vara en bättre strategi om huvudmålet är

ökad marknadsandelen.70

3.3 Tillgodogörandet av nya produkter

Nya produkter är attraktiva och inte sällan nödvändiga för överlevnad.

Därför är ett tydligt urskiljbart mönster hur små, högteknologiska företag

köps upp för att tjäna som en teknologisk resurs. Det lilla företaget saknar

ofta kapaciteten att på egen hand marknadsföra och sälja sin produkt i den

skala som är nödvändig för att uppnå lönsamhet.71 Emellertid uppstår ofta

ett problem med att anpassa produktionen till de nya förhållandena, och

särskilt storskaligheten kan orsaka problem.72

Dessa problem kan bli betydande, varför man även här bör överväga andra

lösningar. Sådana alternativ kan vara licenstillverkning, joint ventures eller

68 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
69 Ibid
70 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
71 Brealey & Myers, Principles of corporate finance, 6th edition, (1996), sid 918-919
72 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
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helt enkelt samarbete i de aktuella projekten. I likhet med att förvärva ett

företag är emellertid även gemensam produktutveckling förknippat med

risker.73

3.4 Försvara marknader

Förvärv sker ofta med avsikten att eliminera en konkurrent från marknaden.

I likhet med andra motiv är framgången blandad, och dessutom finns det i

många länder lagstiftning som förbjuder vissa former av denna typ av

förvärv. En uppenbar risk är i övrigt att personalen i det förvärvade

företaget helt enkelt slutar och startar en konkurrerande verksamhet. I de

fall personerna besitter nyckelkompetens, samt då de erfordrade

investeringarna för att starta upp en konkurrerande verksamhet är relativt

låga, ökar denna risk.74

En dylik strategi torde vara mer effektiv ju större etableringshindren och

koncentrationsgraden är. Omvänt gäller att marknader där det råder en

bristfällig konkurrenssituation borde ha en relativt hög fusionsbenägenhet

med försvar av marknaden som motiv.75

Genom att diversifiera sig in på andra marknader kan ett företag även

korssubventionera produkter. Därigenom kan en produkt vara olönsam en

längre tid, men tack vare finansiella tillskott från andra enheter försvara

eller öka marknadsandelen.76

3.5 Internationell etablering

Ett välskött internationellt förvärv kan ha stora fördelar, men i en tidig fas

kan det ofta vara klokt att undersöka andra alternativ. Till dessa hör andra

73 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
74 Ibid
75 Rydén, (1971), sid 115
76 Trautwein, (1990), sid 286
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former av strategiska allianser liksom joint ventures och

minoritetsägande.77 Internationella etableringar har dock blivit allt

vanligare under senare år och Gaughan lyfter fram fusioner som ett möjligt

sätt att etablera sig på nya marknader.78 Detta kan bli nödvändigt om

företaget tror sig ha mättat den marknad man nuvarande är verksamma på

och upplever minskade intäkter i samband med ökade utgifter.79 En

internationell fusion kan för övrigt kopplas till horisontella integrationer, se

vidare appendix 2, sid 118.

Skräckexempel på internationella fusioner har ofta drivits av

prestigemotiv80, eller något som i vardagligt tal skulle beskrivas som att

skaffa företaget en internationell profil. Ett förvånansvärt stort antal

Skandinaviska företag fusionerade sig in på den Amerikanska marknaden i

början av 1980-talet, men endast ett fåtal är fortfarande kvar.81

3.6 Förstärkning av kärnkompetens

Särskilt under 1980-talet var diversifierande fusioner vanliga, och trots att

dessa fortfarande förekommer verkar det idag finnas ett allt bredare stöd för

att det är lättare att generera och bibehålla vinster genom att bedriva

verksamhet inom områden där företaget har gedigen kunskap.82

I enlighet med detta söker många företag förstärka sin kärnkompetens

genom att fusionera. Guinness Breweries PLC är exempel på ett sådant,

som i början av 1990-talet sålde ut sina spretande verksamheter och

investerade i kärnverksamheter, närmare bestämt öl- och sprittillverkning

77 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
78 Gaughan, (1996), sid 131
79 Ibid
80 Prestigemotiv lyfts även fram genom hybris hypoteser, vilket syftar på att ledare inom företag

söker fusionera med avsikt att tillfredsställa personliga motiv, såsom just prestige. Gaughan,

(1996), sid 136
81 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
82 Ibid
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på tillväxtmarknader. I samband med detta lyckades företaget även

förändra sin image och förlusterna vändes efterhand till vinster.83

3.7 Uppnå kritisk massa

Framförallt kapitalintensiva företag, t ex elkraftföretag, måste sörja för att

vara tillräckligt stora för att kunna hantera internationella megaprojekt.

Likaså behöver även kapitalintensiva företag uppnå stora

produktionsvolymer för att kunna sprida ut investeringarna på ett stort antal

producerade enheter, men inte sällan är hemmamarknaden alltför liten för

att kunna uppfylla dessa krav. Internationella fusioner kan då bli lösningen

som gör att företaget når upp till den kritiska massan. I likhet med de andra

motiven måste naturligtvis andra vägar att uppnå målen beaktas, men

förespråkarna för fusionsalternativet pekar på tidsaspekten som en

avgörande faktor då det är nödvändigt att fort uppnå önskvärd storlek.84 Ett

liknande resonemang torde även vara applicerbart på kunskapsintensiva

företag som måste uppnå tröskelinvesteringar i t ex utbildning eller

forskning.

Det gäller inte bara att uppnå den kritiska massan, utan även att inte växa

sig för stor. Risken med att växa bortom den optimala storleken är

framförallt att administrativa system blir för omfattande och att det

därigenom skapas ett stort byråkratiskt maskineri som slukar pengar.85

En annan tolkning av motivet till att företaget vill växa har förts fram av

Sudarsanam. I denna tappning har tillväxt inte att göra med att uppnå

kritisk massa utan snarare att tillgodose ledarnas behov. I takt med att ett

företag blir större ökar makt, status och diverse förmåner för dessa

personer. Dessutom minskar risken att själv bli förvärvade och därmed

83 McDonagh Bengtsson, (1992), sid 9-14
84 Ibid
85 Ibid
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kanske förlora arbetet.86 Det skulle således finnas rent personliga motiv till

att genomföra fusioner som syftar till att öka företagets storlek.

86 Sudarsanam, (1995), sid 16-17
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KAPITEL 4
Synsätt på branscher
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I inledningen berördes frågan huruvida företag tvingas till att fusionera av

sin externa miljö, om de agerar i kraft av en egen vilja eller om de är

styrda av inom branschen rådande gemensamma värderingar? Detta

kapitel kommer att ta sin utgångspunkt i denna frågeställning där tre olika

perspektiv kommer att användas för att föra diskussionen vidare.

- ett omvärldsperspektiv som menar på att likheter uppstår då

företaget och branschen måste anpassa sig till den omvärld de

verkar i. Perspektivet slår an en rationell ton och berör framförallt

ekonomiska faktorer.

- ett individbaserat perspektiv, som hävdar den enskilde individens

betydelse för vilka strategiska vägar ett företag väljer att ta.

- och slutligen ett perspektiv som brukar benämnas industrial

wisdom87, eller branschvisdom88, vilket betonar vikten av

gemensamma kognitiva strukturer inom en bransch.

Dessa tre ansatser utgör även den grund uppsatsen kommer att falla

tillbaka på vid analysen av hur motiven till att fusionera kan förstås mot

branschtillhörighet. För att åskådliggöra denna diskussion väljer vi att

först redogöra och kontrastera de två motpolerna, ett omvärldsperspektiv

kontra ett individbaserat, för att sedan diskutera begreppet industrial

wisdom som lägger sig någonstans mitt emellan dessa.

I ett analytiskt syfte har vi valt att renodla perspektiven och undviker

därmed medvetet en diskussion som skulle kunna argumentera för att

likheterna mellan perspektiven i själva verket är fler.89 Sammanfattningsvis

kan perspektiven såsom de används här åskådliggöras enligt nedanstående

figur där de används för att förstå likheter eller olikheter inom och mellan

branscher.

87 Hellgren & Melin, Business System, Industrial Wisdom and Corporate Strategies i Whitleys

European Business Systems: Firms and markets in their national contexts, (1992)
88 Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 101
89 För en diskussion kring hur perspektiven kan tänkas ha större likheter, se appendix 4, sid 121
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Perspektiv Likhet Olikhet

Inom

bransch

Mellan

bransch

Inom

bransch

Mellan

bransch

Omvärldsperspektiv X X

Individbaserat X X

Industrial wisdom X X

Figur 4.1 Modell för att åskådliggöra de tre diskuterade perspektiven (Egen)

1 ETT OMVÄRLDSPERSPEKTIV

Enligt resonemanget kring de tre perspektiven på sidan 26, så inleds här

diskussionen kring dessa tre nivåer av likhet respektive olikhet i motiv

inom och mellan branscher. Detta första perspektiv kan bidra med

förklaringar kring likheter både inom och mellan branscher. Företagen blir

således av sin externa omvärld tvingade till vissa tänkesätt och handlingar.

Enligt dess strikta tolkning finns det egentligen inget annat val, antingen

anpassar man sig eller så åker man ut.

1.1 Den externa miljön som en central faktor

Att diskutera i termer av branscher förskjuter enligt omvärldsperspektivet

fokus från själva företaget till något som forskare i någon mening brukar

betecknas extern miljö.90

I all sin komplexitet finns det en mycket enkel definition på miljö; allt som

inte är organisation. I en uppdelning av förespråkare av ett internt kontra ett

externt fokus anser de senare att ett företags miljö, vanligtvis beskrivet som

ett antal krafter, spelar en huvudroll i processen att skapa en strategi. Om

företaget inte lyckas anpassa sig till dessa krafter kommer det inte att

överleva.91 Dessa krafter som verkar i alla riktningar inom branscher är

90 Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, Strategy safari, (1998), sid 286
91 Ibid, sid 286-288
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alldeles för komplexa system för att enskilda företag, möjligen undantaget

mycket dominerande branschledare, ska kunna utöva reellt inflytande. För

företagets del handlar det således om anpassning snarare än möjligheten att

påverka sin egen och branschens utveckling.92 Möjligen medger liberala

tolkningar att de kan sätta vissa spår i utvecklingen, men inte på något

avgörande sätt påverka utvecklingens riktning.93

1.1.1 Anpassning för överlevnad

Den process där de mest lämpade företagen överlever har liknats vid en

sorts evolution; ett biologiskt tänkande som utvecklades av Darwin på

1800-talet. Det som driver utvecklingen framåt är i ett branschsammanhang

är innovativ förmåga och förmåga till kontinuerlig förbättring. Det som i

sin tur pressar företagen till att vara innovativa är enligt Klepper och

Graddy det potentiella antalet nyetableringar på marknaden, företagens

tillväxttakt samt hur lätt det är att imitera konkurrenterna.94

I vissa delar av tankegångarna kring denna teoribildning är parallellerna till

den biologiska evolutionsteorin tydlig, i andra delar saknas de. Likheterna

bygger på hur överlevnad och tillväxt är avhängig förmågan till anpassning

till miljön. Precis som i naturen förändras företagens miljö med jämna

mellanrum, och företag som mycket väl kan ha blomstrat under stabila

förhållanden slås ut om de inte kan anpassa sig till de nya förhållandena.

De som inom denna forskartradition inte ställer upp på de biologiska

parallellerna hänvisar till att företag, till skillnad från djur och växter inte

förändras slumpmässigt och att de dessutom kan anpassa sig under en

miljöförändring.95 Således skulle det inte enbart vara naturlig selektion som

driver utvecklingen framåt i företagsvärlden då företag, till skillnad från

djur och växter, kan förändras under sin livstid.

92 Porter, Competitive strategy. (1980), sid 4
93 de Wit &. Meyer, (2001), sid 592
94 Klepper & Graddy, The evolution of new industries and the determinants of market structure i

Journal of Economics, (1990), Vol. 21, Nr 1, sid 27-28 och 41-42
95 de Wit &. Meyer, (2001), sid 593



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 4
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-50-

Vidare fäster detta perspektiv måttlig vikt vid ledarens betydelse i en

organisation och reducerar dennes roll till att ”avläsa och tolka” miljön på

ett sådant sätt att företaget kan anpassa sig på bästa sätt. Förespråkare av

denna syn hävdar således en stelbent syn på företagets livscykel, de kan

inte påverka sin omgivning något nämnvärt, de blir av sin omgivning

tvingade till anpassning vilket medför att de grupperar sig i nischer där de

förblir tills dess att resurserna blir knappa och de dör.96 Om det inte redan

framgått kommer det förhoppningsvis snart att bli tydligt hur denna

teoribildning utgår ifrån att branschen och miljön formar företaget, och inte

tvärtom.97

Imitation som en strategi

I linje med ovanstående har Nelson och Winter beskrivit hur imitation kan

vara en strategi som under vissa förutsättningar kan ha viss framgång.

Kopplingen till ovanstående är att den har beskrivits som en evolutionär

teori med kopplingar till strukturella koncept om etableringsbarriärer och

begränsad rörlighet inom branschen. I korthet handlar det om att kortsiktigt

uppnå vinster genom att kopiera beteendet hos branschens mest lönsamma

företag. Normalt sett uppstår dock problem som grundar sig i det faktum att

det kopierade beteendet endast avser ytan och inte den osynliga stommen

som är den djupgående förklaringen till framgång. Om sedan branschens

förutsättningar förändras finns inte den grundläggande förståelsen hos det

imiterande företaget och risken är stor att även mindre förändringar i

förutsättningarna kan förorsaka stora problem. I evolutionära termer har

detta beskrivits som att kopian utgör en undermålig mutation av originalet.

I det extrema fallet kan en organisation ha så mycket dold kunskap och

oklara skäl till framgång att det inte ens skulle kunna kopiera sig själv på

ett framgångsrikt sätt.98

96 Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, (1998), sid 286-288
97 de Wit &. Meyer, (2001), sid 593
98 Teece & Pennings, Organizational strategy and change, (1987), sid 61-62
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1.1.2 Beskrivningar av ett företags miljö

Mintzbergs beskrivning

Om nu ett företags miljö är så avgörande, på vilka sätt påverkas då

företaget av den miljö det befinner sig i? Nedanstående beskriver en

begreppsapparat där utgångspunkten är ett yttre fokus. Med hjälp av denna

teori kan analyseras hur olika situationer ger upphov till olika handlingar,

och den gör även anspråk på att vara ett verktyg med vilket man kan

systematisera beskrivningar av omgivningen. Mintzberg har sammanfattat

fyra grupper i vilka inryms de dimensioner som kan förklara varför företag

skiljer sig åt.

Grad av stabilitet. Ett företags miljö löper över spannet från stabil till

dynamisk. En mängd faktorer kan påverka ett företags miljö i detta

avseende; hur staten agerar, stabilitet ifråga om kunder och leverantörer,

teknologiska svängningar, klimat etcetera. Det svåraste att hantera är dock

när oväntade förändringar uppstår, sådant som inte går att förutsäga.99

Grad av komplexitet. En organisations miljö kan vara såväl enkel som

komplex. En komplex miljö kräver att företaget har mycket och

långtgående kunskaper om kunder, produkter eller vad det nu är som är

källan till komplexiteten. Omvänt gäller att en enkel miljö kan hanteras

med förenklade och enkelt fattbara komponenter. Av detta följer att samma

miljö som tidigt ansågs som komplex efterhand kan beskrivas som enkel i

takt med att kunskap eller teknik att hantera denna utvecklas.100

Grad av mångfald. Ett företag skapar sin egen miljö då det väljer vilka det

ska serva. Om ett företag levererar ett stort antal olika produkter eller

tjänster är mångfalden större än om man endast tillverkar en produkt

avsedd för en kund. I det senare fallet använder Mintzberg ordet

integration.101

99 Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, (1998), sid 289
100 Ibid
101 Ibid, sid 290
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Grad av fientlighet. Slutligen kan ett företags miljö variera från att vara

fientligt till rent frikostig. Detta beror i sin tur på hur hård konkurrensen är

samt relationer till diverse intressegrupper såsom fackföreningar och

staten.102

I samband med fusioner kan det tänkas att det sätt som omgivningen här

beskrivs på påverkar fusionsbeteendet. Om en bransch till exempel

karaktäriseras av hög komplexitet kan ett sätt att hantera detta på vara att

köpa upp andra företag, och därigenom reducera komplexiteten. Således

torde miljöns karaktäristika ha beröringspunkter med fusionsbeteendet.

Femkraftsmodellen

Vidare har Porter utvecklat en modell som beskriver ett företags miljö och

hur ett företag med måste anpassa sig till denna miljö för att överleva,

något som han väljer att beteckna evolutionära processer103. Han menar att

en branschs utseende och struktur bygger på de yttre förutsättningar som

råder i det utvecklingsskede där branschen för närvarande befinner sig. I

synnerhet Porters tidiga resonemang kan sägas tillhöra detta tänkesätt där

branschen växer fram ur dess omedelbara omgivning. Branscher ses här

som komplexa system där ett antal krafter samverkar och ingen är

tillräckligt stark för att själv kunna avgöra riktningen på utvecklingen.

Företagen utövar förhållandevis liten påverkan och de som inte är

följsamma eller framsynta nog att anpassa sig till branschens utveckling

kommer obönhörligen att slås ut. Teorin har starka inslag av Darwinistiskt

tänkande där de minst anpassade företagen slås ut och kvarvarande växer

sig starkare på de utslagna företagens bekostnad.104

I denna föränderliga verklighet syftar Porters affärsstrategiska modell,

femkraftsmodellen, till att upptäcka nya strategiska möjligheter. Detta

genom att kontinuerligt analysera omgivningen med avseende på hot och

102 Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, (1998), sid 290
103 Porter, Towards a dynamic theory of strategy i Strategic Management Journal, (1991), Vol.

12, sid
104 de Wit &. Meyer, (2001), sid 592-593
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möjligheter och sedan utvärdera detta mot tidigare bilder. Modellen skall

sedan ligga till grund för strategiska beslut.

Denna modell syftar således till att analysera omvärlden, undersöka vilka

faktorer som finns runt omkring branschen och sedan söka finna vägar för

företaget att på bästa sätt anpassa sig till dessa. Den som bäst lyckas

anpassa sig blir mest framgångsrik. De fem krafterna består av rivalitet

mellan existerande konkurrenter, potentiella nyetableringar, köpares

förhandlingsstryka, leverantörers förhandlingsstyrka och substitut. Dessa

formare av branschen brukar åskådliggöras enligt följande figur.105

Nyetablerare

Leverantörer Intensiv konkurrens
och rivalitet Köpare

Substitut

Figur 4.2 Porters femfaktormodell106

En studerad aktör befinner sig alltså i mitten, där konkurrens och rivalitet

mellan företaget och dess omedelbara konkurrenter utgör en av krafterna.

Till detta kopplas sedan den påverkan som utövas av kunder, leverantörer,

substitut och tänkbara etableringar av nya aktörer. En bransch kan

analyseras utifrån hur stark påverkan var och en av dessa krafter utövar.107

105 Porter (1980), sid 4-5
106 Ibid, sid 4
107 Ibid, sid 4-5
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Utifrån ett fusionsperspektiv skulle dessa faktorer kunna användas för att

försöka förstå varför det finns likheter i motiv till att fusioner i och mellan

branscher. Hot från nyetableringar gör att företagen i branschen vidtar

åtgärder för att göra det svårt och olönsamt för nya aktörer att träda in på

marknaden. Likaså kan substitut utgöra hot, då de ämnar tillfredsställa

samma behov hos kunder som de nuvarande produkterna. Företag

verksamma inom en bransch ser ofta skapandet av inträdesbarriärer som

betydelsefullt för att upprätthålla sin marknadsposition. Att förstärka sin

position genom en fusion med en kompletterande partner, tidigare

konkurrent, för att ytterligare försvåra inträde för intressenter kan vara en

strategi framtvingad av marknaden enligt detta externa perspektiv.

Sammanfattningsvis gör Porters modell anspråk på att på ett generellt plan

beskriva alla branscher, men den kan tänkas vara mer applicerbar på någon

av de av oss studerade branscherna. Strukturen i olika branscher kan vara

mycket olika, men i grunden är det alltså samma typ av krafter som anger

förutsättningarna menar Porter. Utifrån en förståelse för variationer i

styrkeförhållanden och hur dessa krafter samverkar går det att analysera

motiv till fusioner och skapa en förståelse kring vilka strategier som kan

vara ändamålsenliga i en viss bransch.

1.2 Branschers utveckling

I valet av studerade branscher utmärker sig IT-branschen genom att var den

klart yngsta. Hur spelar åldern in som en faktor som påverkar

fusionsbeteendet? Med detta i åtanke finns det andledning att närmare syna

de teorier som beskriver hur branscher förändras över tiden.

Utgångspunkten i ett resonemang om branschers utveckling är att det finns

en tidpunkt där branschen föds, att den i någon mån sedan följer en

utveckling som kan beskrivas i generella termer, och att branschen slutligen

försvinner. Centrala inslag för att förstå denna process verkar vara hur
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företag nyetablerar eller försvinner, hur koncentrerade företagen är på

marknaden samt hur innovativa de är.108

1.2.1 Produktlivscykeln109

Ett traditionellt sätt att beskriva utvecklingen inom en bransch är i termer

av en produktlivscykel. Enligt denna går en bransch igenom ett antal faser

som definieras av produktens tillväxttakt, se följande figur (figur 4.3).

Modellen är till en början tänkt att beskriva utvecklingen för en produkt,

men möjlighet finns att överföra resonemanget på utvecklingen av en hel

bransch110.

Branschens
utveckling

Utveckling Tillväxt Mognad Nedgång

Figur 4.3 Porters produktlivscykel111

I det inledande stadiet har produkten inte fått fäste på marknaden, utan det

krävs först att den erhåller kundernas uppmärksamhet. Om detta lyckas

träder den in i en fas av snabb tillväxt men där framtiden fortfarande är

oviss. När produkten slutligen nått ut till alla potentiella köpare avmattas

tillväxten och branschen träder in i en fas av mognad. I den sista fasen har

produkten antingen blivit obsolet eller konkurrerats ut av substitut. I och

med att produkten passerar dessa faser förändras förutsättningarna att

konkurrera på marknaden.

Teoribildningen har även stött på en del kritik. I huvudsak avser den det

faktum att det ofta kan vara svårt att avgöra i vilken fas branschen

verkligen befinner sig, i synnerhet som olika branschers faser är olika

108 Klepper, Industry Life Cycles – Industrial and Corporate Change, (1997)
109 Avsnittet om produktens livscykel återkommer i flera litteraturkällor. Vi har utgått ifrån

Michael Porters Konkurrensstrategi, (1991) och Philip Kotlers Principle of Marketing, (1996)
110 Porter nämner i sin bok Konkurrensstrategi, (1991) att det råder viss oenighet om

möjligheten att överföra modellen till en bransch men förespråkar det själv
111 Porter, (1980), sid 158
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långa, och därigenom uppstår svårigheter att använda modellen som

planeringsredskap. Vidare har det visat sig att företag kan påverka

produktens utveckling på ett sådant sätt att den inte nödvändigtvis måste

följa modellens faser, och det är inte ovanligt att särskilt det första steget

uteblir. Slutligen har man pekat på att villkoren i olika branscher kan skilja

sig åt även när produkten befinner sig i samma fas.

Modellens bidrag

Även om modellen i första hand syftar till att fungera som ett verktyg för

strategisk planering tjänar den i denna uppsats syftet att visa på hur

branscher kan tänkas förändras över tiden, att villkoren för aktörerna

därmed förändras och att strategierna därför måste anpassas. Det finns,

menar Porter, ett visst underlag för att påstå att företag tenderar att gå

samman i större utsträckning ju längre tiden går. Ett sådant beteende menar

han bör diskuteras utifrån konkurrensförhållanden, branschens barriärer till

rörlighet och barriärer till utträde.112

1.2.2 Trender i branschegenskaper
Porter pekar på en utvecklingsprocess inom alla branscher som drivs framåt
av förändrade förutsättningar och förändrade styrkeförhållanden.

Den struktur som råder i den tidiga fasen av en branschs livstid är beroende

av de fem krafterna som formar branschen. Inledningsvis kan dessa krafter

styra branschen åt ett visst håll, för att senare på grund av förändrade

förhållanden byta riktning. Sålunda kan en ung bransch se helt annorlunda

ut än en mogen bransch. Till en början sätter branschspecifika ekonomiska

och tekniska egenskaper en stark prägel. Vidare kan de enskilda företagen

oaktat bransch ha särskilda kunskaper och resurser som påverkar

förhållandena. Som exempel kan ges bilindustrin som, trots stora

möjligheter till skalfördelar, till en början var en mycket

arbetskraftsintensiv verksamhet. Efterhand utvecklas en bransch i riktning

112 Porter (1980), sid 185-186
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mot dess potentiella struktur, något som emellertid sällan kan förutsägas

under utvecklingens gång. Det finns nämligen ingen given utveckling då

denna bestäms av bakomliggande teknik, produktens egenskaper samt

nuvarande och potentiella kunder. Dessa förändrade förhållanden kommer

genomgående att sätta sin prägel på branschen.113

Jovanovic och MacDonald har dock, utifrån studier av däckindustrin i

USA, funnit att antalet företag i en bransch minskar i takt med att denna

utvecklas. En ung bransch karaktäriseras av ett relativt litet antal små

företag där vinstmarginalerna är höga. Fler företag går in på marknaden,

den totala produktionsvolymen ökar och därmed sjunker produktens pris.

Det som möjliggör ökad produktion till ett lägre pris är innovationer av

olika slag. Till slut har denna utveckling gått så långt att vinstmarginalerna

i branschen inte längre är attraktiva och de minst lönsamma företagen

upphör med verksamheten. Efter denna fas där antalet företag minskar

kraftigt kommer en sista fas där antalet företag återigen ökar, men i en

mycket låg takt. Enligt studien är det de företag som tidigt visar prov på

innovativ förmåga och som även i någon mån förmår at ha ett fortlöpande

nytänkande som har störst chans till överlevnad. I undersökningen har

fusioner behandlats som om ett företag har överlevt och ett har

försvunnit.114

1.3 Branschers omfattning

Nu är det inte bara branschers karaktäristika som förändras över tiden, utan

även branschers omfattning. Inte minst fusioner kan förändra

gränsdragningar mellan branscher. Till exempel brukar som ett motiv till

att fusionera nämnas att gå in på nya marknader, något som under vissa

omständigheter alltså kan förändra omfattningen av den nya branschen.

Med omfattning avses således inte det antal företag som agerar i branschen,

113 Porter (1980), sid 163
114 Jovanovic & MacDonald - The lifecycle of a competitive industry i Journal of Political

Economy, (1994), Vol. 102, Nr 2, sid 322-347
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utan de produkter och tjänster som definierar branschen. Även en

förändring av en branschs geografiska spridning innebär att dess

omfattning förändras.

Nya innovationer och substitut är typexempel på förändringar som kan

komma att utvidga branschens omfattning. Till exempel har

effektiviseringar av transporter inom skogsindustrin kommit att utöka

denna från en i första hand nationell marknad till att nu vara en bransch

med global omfattning. Att analysera hur en bransch utvecklas innebär

således även att förstå hur branschens omfattning kan komma att

förändras.115

Pfeffer och Salancik fördjupar diskussionen genom att beskriva hur

gränserna för en given organisation kan förändras över tiden. Om till

exempel en leverantör installerar ett system hos en kund kan detta innebära

att leverantörens personal arbetar hos kunden i flera månader. Vilken

organisation tillhör egentligen montörerna under denna fas? Ett sätt att

komma tillrätta med problemet att definiera organisationers och branschers

gränser skulle kunna vara att göra detta utifrån syfte och behändighet. Om

det är ändamålsenligt att räkna in tillfälliga, gränsöverskridande delar kan

detta göras, om det inte är det så kan dessa utelämnas.116

2 ETT INDIVIDBASERAT PERSPEKTIV

I motsats till det perspektiv vi beskrivit ovan, så betonar det

individbaserade perspektivet individens roll, något som Porter inte fäster

någon större betydelse vid. För att spela ut dessa tydliga skillnader mot

varandra väljer vi att först diskutera det individbaserade perspektivet mot

omvärldsperspektivet och lämnar industrial wisdom till efter detta stycke.

Det individbaserade perspektivet och perspektivet industrial wisdom delar

för övrigt vissa likheter, båda är så kallade kognitiva synsätt, vars

115 Porter (1980), sid 186-187
116 Pfeffer & Salancik, The external control of organizations, (1978), sid 29-31
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förklaring underlättas av att diskutera det individbaserade perspektivet

först.

Under 1970-talet fick denna kognitiva syn allt större innebörd och flera

forskare117 skrev böcker som poängterade individens roll i företaget och hur

hennes tankar påverkade beslutsprocessen. Förordare av detta perspektiv

hävdar att det finns regler i samhället som är mycket svåra att ändra, till

och med immuna mot förändring, men däremot är resterande regler

omformbara.

”[…] while rules are rooted in the underlying economics,

technologies, politics and social structures of an industry, it is

perception of the rules that guides firms’ behavior.”118

2.1 Skapandet av beslut

Om omvärldsperspektivet förklarar likheter i och mellan organisationer

genom att lyfta fram externa faktorer, såsom exempelvis Porters

femfaktorteori, fokuserar detta perspektiv mer på individen och vilka

föreställningar den har om dess omvärld. Man skiftar fokus från företaget

som en analyserande och rationell enhet, till att undersöka människors

tänkande och den sociala process som föregår skapandet av mening inom

organisationer.

”Företag är sociala system, betydligt mer komplexa och mångtydiga

än vad tidigare rationella modeller för planering, styrning och

beslutsfattande förespråkade.”119

117 Bland annat Weicks The Social Psychology of Organizing, (1979)
118 de Wit & Meyer, Strategy – Process, Content, Context, (2000), sid 594
119 Hellgren & Löwstedt, Tankens företag – kognitiva kartor och meningsskapande processer i

företag, (1997), sid 10
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Individen har således möjlighet att skapa sin egen omvärld på ett helt annat

sätt, och man betonar snarare valmöjligheter framför anpassning.

2.1.1 Individens betydelse

”Reality is what we have become familiar with, and have learned to

attend to, through our experience.”120

I detta kaos som utgör den verklighet vi lever i måste vi skapa ordning och

kunna skilja det väsentliga från det triviala, finna samband mellan orsak

och verkan och veta vad som hör samman med vad; en process som

McCaskey kallar ”organizing of reality”121. Denna process med att

strukturera upp, skapa ordning och förstå det vi kallar verklighet utgör

kognitionsvetenskapen.

Ordet kognition härstammar från latinets cognitio och betyder kunskap

eller kännedom.122 Kognition är alltså läran om tänkandet, och avser den

process som sker i vår hjärna när vi tolkar och försöker förstå allt som

händer runt omkring oss, exempelvis när vi lär oss saker eller hur vi löser

problem. All den kunskap om hur världen fungerar, våra tankar, idéer och

minnen vi besitter ligger lagrat i något som kallas våra kognitiva kartor.123

Tillsammans utgör dessa vår bild av världen, och speglas i våra värderingar

och påverkar även de beslut vi fattar. Kartorna växer sig större, eller kanske

snarare mer detaljrika, över tiden genom nya upplevelser, erfarenheter,

utbildning och interaktion med andra. Sålunda är också varje individs

kartor unika, då de är formade efter hans/hennes erfarenheter och behov.

Värt att poängtera är att det inte finns en ”rätt” väg, utan samma område

kan kartläggas på många olika sätt.

120 McCaskey i de Wit & Meyer, Strategy – Process, Content, Context, (2000), sid 122
121 Ibid
122 Svenska Akademiens ordbok – SAOB; sökord: kognition
123 McCaskey i de Wit & Meyer, (2000), sid 120
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Således kan varje företag skapa sig en unik karta om hur de uppfattar sin

omvärld och vilka beslut de anser nödvändiga att ta, samt motivera en

fusion.

Individen som meningsskapare

För att återknyta till omvärldsperspektivet så är dess syn på individen mer i

form av en passiv mottagare av information. Vi lever i en verklighet som vi

accepterar; vi ifrågasätter den inte, vi utmanar den inte och vi tror oss inte

kunna ändra den, så vi väljer oss att anpassa oss till den. Ur detta

perspektiv är individens roll begränsad till passivitet och anpassning.

Företaget är således format av sin omvärld, och inte tvärtom.

Denna syn på individen har dock förändrats till en aktiv roll i detta

perspektiv, där vi tillsammans med andra skapar ”verkligheten”. Kognitiva

processer har fått en helt annan innebörd för vår syn på den verklighet som

omger oss. För att använda den klassisk ansatsen S-R (stimuli-respons)124

för att beskriva denna passiva syn på människan, skulle den kognitiva

ansatsen tillföra ett O, S-O-R, där O står för en aktiv organism (individ)

som tolkar stimuli, och vars tolkning sedan formar dennes beteende.125 Med

tiden har individens betydelse vuxit sig allt starkare och idag skulle samma

ansats, enligt Markus och Zajonc, se ut såhär O-S-O-R126. Individens roll

har breddats så att hon inte bara tolkar stimuli och sedan fattar beslut

utifrån sina tolkningar, utan hon väljer också ut vilka stimuli hon väljer att

observera och vilka hon väljer att ignorera.

Individen som beslutsfattare

Som vi tidigare diskuterat, så har individens roll som tolkare av sin

omgivning getts ökad betydelse vid diskussioner kring företagets strategi.

Med denna bakgrund är det intressant att fråga sig vilken roll VD:s eller

toppledningens tänkesätt har för företagets val av strategi? Som läsaren

124 Markus & Zajonc (1985) i Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 24
125 Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 24
126 Markus & Zajonc (1985) i Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 25
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kommer ihåg från omvärldsperspektivet, så reduceras ledarens roll här till

att endast ”avläsa och tolka miljön på ett sådant sätt att företaget kan

anpassa sig på bästa sätt”. I detta andra perspektiv ges ledarens roll

mycket större betydelse.

I en studie av Hellgren och Melin av skogsföretaget Holmens strategiska

utveckling under drygt 20 år drog författarna slutsatser om hur ledares

tänkesätt påverkade val av strategi.127 I undersökningen fann de att

företaget bytt VD två gånger och bytet kom att ”medföra genomgripande

förändringar i företagets agerande”128. Personer i ledande positioners sätt

att tänka är starkt beroende av deras egen personlighet och historia, var en

slutsats Hellgren och Melin drog. Denna slutsats får stöd av bland andra

Mitroff och Mason, som i likhet med resonemanget fört i detta avsnitt

hävdar att vår omvärld tolkas utav individen och dennes värderingar.129

Hellgren och Melin drar, utifrån sin studie, vidare slutsatsen att ”ledarens

strategiska tänkesätt kan dominera över den aktuella

omvärldssituationen”130. Sålunda kan individer i ledande situationer,

exempelvis VD, komma att driva sina egna strategiska tänkesätt vilka de nu

än må vara, som skiljer sig mot etablerade strategier. Samma slutsats drar

även Child och Smith i sin undersökning av den brittiska

konfekttillverkaren Cadbury Ltd, där de hävdar att:

”Individuals and groups may hold diverse opinions about the

organization's objectives, and may have diverse interpretations of

the most appropriate course of action.”131

Individen, och framförallt individer på ledande positioner, kan alltså i

högsta grad påverka företagets, och branschens, utveckling.

127 Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 99
128 Ibid
129 Ibid
130 Ibid
131 Child & Smith – The Context and Process of Organizational Transformation – Cadbury

Limited in it Sector i Journal of Management Studies, (1987), Vol. 24, sid 573
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3 INDUSTRIAL WISDOM PERSPEKTIVET

Till skillnad från ovannämnda perspektiv, som antingen hävdar att likhet

existerar både inom och mellan branscher – och att vi i stort sett går mot

konvergerande branscher, eller hävdar att olikheter existerar då individen

lägger sin prägel på företagets beslutsprocess, lägger sig industrial wisdom

perspektivet mitt emellan. Liksom Porter med flera, betonar förordare av

detta perspektiv att vi inom branscher tenderar gå samma väg, med

skillnaden att vi inte blir tvingade till det, utan att vi däremot skapar en

liknande syn på vår omvärld och sålunda fattar liknande beslut. Det bör

dock poängteras att detta gäller inom branscher, och inte mellan olika

branscher som omvärldsperspektivet avser.

3.1 Ett företags begränsade valfrihet

Även detta perspektiv lyfter således fram individens roll i företaget, och

hur hon skapar sin verklighet genom kognitiva processer. Till skillnad från

det individbaserade perspektivet där det förekom ett flertal olikheter även

inom branscher, sträcker sig de kognitiva kartorna inom industrial wisdom

perspektivet endast till att omfatta branscher och diskuterar inte olikheter

på företagsnivån. Således menar förordare av detta perspektiv snarare att

företag utifrån branschens värderingar, även kallat branschvisdom132,

upplever en begränsad valfrihet vid val av strategi.

Nedan kommer vi att redogöra för hur studier av Spender133 och Miles och

Snow134 med hjälp av andra intressanta inslag bidrar till diskussionen kring

att förklara likheter inom branscher. Dessa studier visar genom sina

undersökningar först och främst på att företag kan fatta egna beslut och är

inte dömda till en ständig anpassning till givna situationer, men de

diskuterar även vidden av denna valfrihet.

132 Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 101
133 Spender, Industry Recipe – An Enquiry into the Nature and Sources of Managerial

Judgement, (1989)
134 Miles & Snow, Organizational Strategy, Structure and Process, (1978)
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Sålunda menar bland annat Spender att företag inom en given bransch är

benägna att skapa sitt eget regelverk baserat på deras syn på branschen,

något som han benämner ”industry recipe”135.

3.1.1 Kollektiva tänkesätt – finns det branschrecept för
framgång?

Med denna rubrik vill vi belysa att strategiskt agerande inte enbart sker på

individnivå utan kognitioner existerar även i högsta grad inom branscher.

Ett stort antal studier har på senare år undersökt vilken effekt delade

meningar inom organisationer har på branschernas utveckling, nedan

kommer vi att diskutera två av de mer betydande för forskningen. Studierna

visar att på att det existerar allmänt vedertagna antaganden inom en

bransch, något som Hellgren och Melin hänvisar till som branschvisdom136,

eller som Spender kallar ”industry recipes” för hur man fattar beslut.

Det perspektiv som Spender kallar industry recipes, eller recept för

framgång inom en bransch, är den kognitiva karta som individer har

gällande en industris struktur och behov. Det vill säga individers allmänt

vedertagna föreställningar gällande en branschs regelverk. Detta regelverk

har vuxit fram över tiden i takt med att branschens aktörer kommit att dela

erfarenheter och interagerat med varandra, på så sätt har en gemensam

uppfattning av spelets regler etablerats. Detta regelverk har således både

möjliggörande och begränsande kvalitéer.137 I sin bok från 1989 menar

Spender att källan till dessa recept alltså är branschen där företaget är

inslutet.138

Spenders diskussion kring industry recipes får stöd av flertalet författare,

bland andra Hellgren & Melin139, samt Porac & Baden-Fuller140 och

135 Miles & Snow, (1978)
136 Hellgren & Löwstedt, (1997), sid 101
137 Hellgren & Melin, (1992)
138 Spender – Organizational Renewal i International Studies of Management and Organization,

Vol. 26, (1996), sid 17-41
139 Hellgren & Melin, (1992)
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Gordon141. Hellgren & Melin utvecklade det närliggande begreppet

branschvisdom, eller industrial wisdom, för att sammanfatta de delade

värderingar som finns inom en bransch:

”[...] a cognitive and interactionist view of reality, describes

collectively shared ideas, beliefs, values and norms about the rules

of the game and possible strategic action in the industrial field.”142

Utifrån en undersökning av tre olika branscher bygger Spender upp sitt

resonemang kring framgångsrecept utifrån antagandet att ”industry

experts”143 strävar efter att reducera osäkerheter inför framtiden inom

företaget.144 Detta påvisar, menar Spender, att det finns framgångsrecept

inom dessa branscher som vägleder experterna.

”The recipe evolves as an accepted rationality. It is effective in that

its guidance is seen as relevant. It is efficient in that it recognizes the

context’s search costs and decision-pressure.”145

Receptet är ingen framgångsformel i sig som är tillämpbar på

företagsnivån. Tvärtom, receptet verkar på branschnivån och bygger på

ledningarnas sammanlagda erfarenheter och kunskapsbas. Receptet kan

således inte appliceras direkt på ett företag, utan erbjuder i första hand

vägledning för framtida strategiskt beteende, utifrån vilket en ledare gör

bedömningar och val. Spender argumenterar för att ledare inom samma

bransch delar tydliga likheter i sina kognitiva bilder av branschen, och att

detta påverkar och formar ledarskapets utövande.

140 Porac & Baden-Fuller – Competitive Groups as Cognitive Communities: The Case of

Scottish Knitware Manufacturers i Journal of Management Studies, 1989, Vol. 26, sid 397-416
141 Gordon – Industry Determinants of Organisational Culture i Academy of Management

Review, (1991), Vol. 16, Nr 3, sid 396-415
142 Hellgren & Melin citerade i Melander, (1997), sid 18
143 Experts i detta sammanhang syftar på personer som sitter på högre positioner inom företaget
144 Melander, (1997), sid 18
145 Spender, (1989), sid 63
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Det resonemang som Spender för är i högsta grad intressant för denna

studie, då man kan fråga sig: Finns det framgångsrecept gällande fusioner?

Delade föreställningar bland ledare för vad som anses vara rätt väg att

vandra kan vara en förklaring till de ökade antalet fusioner under 90-talet,

men också en förklaring till hur man inom företaget väljer att motivera sin

fusion.

3.1.2 Strategiska handlingsmönster utifrån syn på omvärlden

Miles och Snow hävdar, i sin undersökning146 av fyra olika branscher147, att

strategier växte fram ur de många förändringar en organisation gör över

tiden. Detta skiljer sig som sagt från Porters teser om att alla företag följer

samma väg till framgång, för vad Miles och Snow fann var att företag inom

samma bransch hade valt olika strategier och ändå varit framgångsrika.

Miles och Snow fann i sin undersökning att företagens val av strategier

kunde sammanfattas i fyra olika typer av organisationer, som de sedan

följde.148 Defendern ser verkligheten som stabil och säker, och strävar

sålunda efter stabilitet och kontroll för att uppnå maximal effektivitet.

Prospectorn ser verkligheten som dynamisk och väldigt osäker, där de

försöker upprätthålla sin konkurrenskraft genom en hög grad av flexibilitet.

Således tenderar prospectorn att ha en hög innovationsnivå och letar

ständigt efter nya produkter och marknader. Analyzern försöker anamma

det bästa ur de båda ovanstående strategierna. Man betonar stabilitet, men

samtidigt hävdar man behovet att vara flexibel. Analyzers träder in på nya

marknader som först testats av prospectors, och försöker sedan imitera

dessa samtidigt som man försöker upprätthålla effektiviteten inom

organisationen. Den sista kategorin, reactors, representerar misslyckandet.

De saknar helt enkelt en konsekvent strategi, något som författarna kallar

en ”running-blind strategy”149.

146 Miles & Snow, (1978)
147 Elektronik, vårdsektorn, livsmedel och studentlitteratur
148 Macintosh, Management Accounting and Control Systems, (1996), sid 95
149 Ibid, sid 95
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Dessa handlingsmönster utgör fyra olika generiska strategier (egentligen tre

då den fjärde, reactors, inte är en strategi i ordets rätta betydelse, utan

snarare ett okonsekvent handlingsmönster utan en enhetlig tanke bakom)

var och en baserade på det egna skapade handlingsmönstret utifrån företags

gemensamma syner på marknader, produkter, teknologi och preferenser –

synen på den verklighet de är verksamma i.

Hur agerar utövarna av dessa tre handlingsmönster vid strategisk
förändring?

Miles och Snow lyfter genom sin undersökning fram olika karaktäristika

för de ovannämnda tre strategierna när de konfronteras med behov av

strategisk förändring.

När ett behov av strategisk förändring växer fram väljer defenders en

passiv strategi, då de försöker anpassa sig till förändringen genom att

imitera och följa med strömmen.150 Melander menar att defenders följer en

”adaptive approach to strategic change”151, där de varken ifrågasätter eller

sätter sig emot de allmänt vedertagna åsikterna inom branschen. Utan de

anpassar sig till de värderingar som representerar branschens industrial

wisdom. Prospectors väljer att aktivt leta efter nya möjligheter och sålunda

antar en utmanade ställning. Strategiska val tagna av prospectors skapar

ofta situationer där majoriteten av övriga företag måste anpassa sig till

deras exempel. De vågar således ifrågasätta och utmana existerande normer

och tänkesätt. Melander kallar denna syn för en ”challenging approach”152.

Den tredje identifierade typen, analyzers, som läsaren kommer ihåg

försöker anamma det bästa ur de båda andra strategierna, antar även här en

mellanliggande roll. De spelar en aktiv roll med att försöka forma

branschen samtidigt som de anpassar sig till den rådande

branschstrukturen. De utmanar vissa värderingar, men håller sig samtidigt

inom branschens rådande ramverk, eller som Daft och Weick utrycker det

150 Macintosh, (1996), sid 343-344
151 Ibid, sid 344
152 Melander, Industrial Wisdom and Strategic Change (1997), sid 345
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”they manipulate within the rules of the game”153. Denna syn går under

benämningen ”stretching approach”154.

Ovanstående resonemang sammanfattas och åskådliggörs i följande figur.

Action

outcome
Defender Analyzer Prospecter

Argumentation

and Justification

Adaptive

approach

Stretching

approach

Challenging

approach

Figur 4.4 Melanders handlingsmönster i relation till strategisk förändring155

För den intresserade ges i appendix 3, sid 120, ett empiriskt exempel av

Miles och Snows typologier utifrån Child och Smiths erkända studie156

kring Cadbury Ltd.

4 AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Ett typiskt mönster i vetenskaplig forskning är att det tidigt bildas

ideologiska motpoler inom ett forskningsområde där beröringspunkterna är

begränsade, i detta sammanhang de ovan diskuterade perspektiven.

Skillnaderna mellan perspektiven accentueras till att konkurrera med

varandra, snarare än att man tar i beaktande hur perspektiven kan

komplettera varandra.

Det som beskrivits i detta kapitel är tre i vissa avseenden mycket olika

perspektiv som egentligen representerar skilda uppfattningar om hur man

kan se på samma verklighet. Hur kan det komma sig att branscher, som vid

153 Melander, (1997), sid 344
154 Ibid
155 Melanders figur för ”Strategy formation in two dimensions”, (1997), sid 345
156 Child & Smith, (1987),
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en ytlig anblick framstår som något tämligen okomplicerat, kan beskrivas i

så skilda termer eller förstås på så olika sätt?

Det har på senare tid dykt upp teorier som gjort anspråk på att vara mer

dynamiska och i enklare modeller ta vara på de främsta förtjänsterna i

respektive perspektiv. Ett tidigt sådant bidrag representeras av Porter som

med hjälp av sin diamantmodell försöker använda likheter mellan de

tidigare diskuterade perspektiv i sitt resonemang kring hur ett företags

hemmamarknad ligger till grund för företagets konkurrenskraft på en

internationell marknad.157

Vidare har även andra författare under senare år börjat diskutera likheter i

de perspektiv som tidigare setts som motpoler. Oosthuizen diskuterar i en

artikel i South African Journal of Business Management om en kongruens

mellan Miles och Snows typologi och Porters konkurrensstrategier.158 Ett

resonemang som även styrks av Shortell och Zajac, då även de hävdar

dessa likheter i en artikel från 1990.159 Vi verkar således gå mot att de

tidigare skilda perspektiven växer samman och att allt fler forskare ser

fördelar med respektive perspektiv som kan bidra till en enklare förståelse

av undersökta fenomen.

157 Porter, (1991), sid 110-113
158 Oosthuizen, An evaluation of the relevance of the Miles & Snow typology under present day

conditions of major environmental uncertainty – The emperor’s new clothes or a paradigm

shift? i South African Journal of Business Management, (1997), Vol. 28, Nr 2, sid 63-74
159 Shortell & Zajac, Perceptual and Archival Measures of Miles & Snow's Strategic Types: a

Comprehensive Assessment of Reliability and Validity i Academy of Management Journal, (1990), Vol.

33, Nr 4, sid 817-832
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Men lyckas verkligen dessa författare genom sina mer kärnfulla teorier

fånga hela det spektra som representeras av våra tre perspektiv. Kan det

trots allt finnas en poäng i att hålla fast vid tre perspektiv, som i sanningens

namn kan verka både komplicerande och förvirrande, eller skulle de

modeller som endast tar vara på beröringspunkterna mellan dessa kunna

tjäna syftet i denna uppsats?
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KAPITEL 5
Om de studerade

branscherna
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I inledningen berördes de aktuella branscherna, och i detta avsnitt beskrivs

dessa mer i detalj. Denna information utgör tillsammans med materialet

om fusionerna (nästa avsnitt) den bakgrund mot vilken fusionsmotiven skall

analyseras, och det verktyg som skall användas för analysen återfinns

alltså i föregående avsnitt.

1 BANKSEKTORN

1.1 Bankaktiebolag och sparbanker160

Den svenska bankbranschen innehåller två typer av banker, bankaktiebolag

(affärsbanker) och sparbanker (stiftelser, självägda). Dessa var tidigare

specialiserade inom varsitt område, där bankaktiebolagen inriktade sig på

korta krediter till näringslivet och sparbankerna på att kanalisera

hushållssparande till bostadssektorn och kommuner. Sedan slutet av 1960-

talet har banker emellertid rätt att bedriva all slags bankrörelse.

1.2 En bransch i förändring161

Genom fusioner har antalet banker under en längre tid minskat kraftigt,

särskilt bland sparbankerna som gått från 450 stycken i början på 1950-talet

till 85 stycken i slutet av 1998. 1994 övertogs Gota Bank av Nordbanken,

1997 slogs Sparbanken Sverige ihop med Föreningsbanken, samma år

köpte Handelsbanken Stadshypotek AB, i slutet av samma år gick SE-

banken och Trygg Hansa samman och 1998 fusionerades Merita och

Nordbanken. De sista åren har dock en omfattande nyetablering av banker

skett.

1986 fick tolv utlandsägda affärsbanker tillstånd att starta verksamhet i

Sverige och därefter har ett flertal tillkommit. De utlandsägda bankerna

160 Svenska Bankföreningen, Den svenska kreditmarknaden, (1999), sid 22-32
161 Ibid
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utgör dock ingen större del av bankmarknaden, i slutet av 1996 uppgick

deras balansomslutning till drygt två procent av branschens totala

balansomslutning. 1990 upphävdes förbudet mot utländskt ägande i

svenska bankaktiebolag. Under 1997 köpte Den Danske Bank upp

Provinsbankerna vilket innebar en viss ökning av de utlandsägda bankernas

andel av balansomslutningen.

Utöver utländska etableringar har det även skett ett antal svenska

nyetableringar av så kallade nischbanker. Namnet nischbank syftar på att

dessa banker vanligtvis inte erbjuder ett fullständigt sortiment av tjänster

utan inriktar sig på ett fåtal. Inom sina respektive nischer utgör de ibland

betydande konkurrenter till de större bankerna, och särskilt Skandiabanken

kan nämnas som en nischaktör som vuxit i betydelse.

1.3 EMU och euron162

Den 1 januari 1999 knöts alla EMU-länders valutor till varandra och euron,

något som gjorde att prisjämförelser mellan dessa länder inte längre

försvårades eller påverkades av valutafluktuationer mellan ländernas

valutor. De svenska bankerna fick därmed en större marknad samtidigt som

det även innebar en ökad konkurrens på den svenska marknaden. I och med

denna utveckling såg sig bankerna tvungna att växa sig starkare genom att

köpa upp eller gå ihop med andra finansinstitut och därigenom anpassa sig

till den nya konkurrenssituationen.

1.4 Teknik och utveckling av produkter och tjänster163

Den utveckling av produkter och tjänster som skett under senare år har

framförallt syftat till att minska kostnaderna samt att hitta nya marknader

och nya konkurrensmedel. Kostnaderna minskas genom att personal

bortrationaliseras från enkla tjänster genom nya tekniska lösningar, till

162 Svenska Bankföreningen, (1999), sid 22-32
163 Ibid



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 5
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-74-

exempel bankautomater, telefonbanker och Internetbanker. De nya tekniska

lösningarna skapar ofta nya bankformer med nya marknader där

konkurrensmedlen skiljer sig från traditionell bankverksamhet.

Tillgänglighet är ett konkurrensmedel som genomsyrar den tekniska

utvecklingen.

Vidare har Internet haft större genomslag i Sverige än på de flesta håll i

världen. Detta har i banksektorn lett till att bankerna fått tillgång till en

teknisk infrastruktur som möjliggjort den nu mycket snabba utvecklingen

av ”online banking”. Till exempel ökar FöreningsSparbankens

Internetanvändande kunder med 9 000 stycken i veckan, något som innebär

såväl kostnadsbesparingar som bättre möjligheter att komma ut med nya

produkter effektivare. Således har de nya tekniska förutsättningarna

inneburit att utvecklingstakten inom banksektorn de senaste åren höjts

betydligt.164

2 TILLVERKNINGSINDUSTRIN

2.1 Industrins utveckling

Industrialismen tog fart i Sverige någon gång i början av 1800-talets andra

hälft. Som grundförutsättningar för denna brukar anges en kombination av

råvarutillgång med en efterfrågan även utanför Sveriges gränser, men även

en ekonomisk tillväxt som under 1800-talet överskred

befolkningstillväxten bidrog till att skapa möjligheter.165 Industrins och

samhällets utveckling i stort påverkades naturligtvis väsentligt av de två

världskrigen, i svenska ekonomiska termer handlade det mycket om ett steg

bort från ekonomisk internationalism och liberal ekonomi med bland annat

ökade regleringar som följd. Självhushållning blev viktigare hos Sveriges

164 Berggren, Jesper; Presschef FöreningsSparbanken, (2001)
165 Samuelsson, Hur vår moderna industri har vuxit fram, (1949), sid 14-15
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handelspartners och exportindustrin andel av den totala produktionen

minskade därför kraftigt.166

Under efterkrigstiden har Sverige karaktäriserats av en stor offentlig sektor

och högt ställda välfärdsambitioner. Under flera decennier uppvisade

Sverige en imponerade tillväxt, ett mönster som dock bröts i mitten av

1970-talet.167 Tillverkningsindustrin har ofta beskrivits som motorn i den

svenska utvecklingen, en utveckling som lade grunden till något som i alla

fall tidigare kallades en välfärdsstat. Utvecklingen har varit i form av en

god cirkel där materiellt välstånd har öppnat möjlighet för mer fritid, något

som i sin tur ytterligare ökat på konsumtionen.168

2.2 En förändring mot kunskapsintensiv tillverkning

Med undantag för några år under 1980-talet minskade efter 1970

tillväxttakten i tillverkningsindustrin, och Sverige hade till exempel svårt

att svara upp mot tillväxten inom de andra OECD-länderna. Under denna

avmattningsfas skedde det en strukturell förändring mot mer

kunskapsintensiv tillverkning. Gradvis skedde det en övergång mot mer

teknik- och kunskapsintensiv verksamhet, något som samtidigt även

innebar färre anställda per producerad enhet. Forskning och välutbildad

arbetskraft blev allt viktigare och man kan därför säga att grunden för

tillväxt inom branschen därigenom ändrades.169

Efter 1990 har utvecklingen i svensk industri varit betydligt bättre än de

föregående tjugo åren. Detta kan främst förklaras med att den beskrivna

strukturförändringen började betala av sig, men även att effektiviteten

ökade betydligt. Av intresse i denna uppsats är att läkemedelsbranschen

stod för den snabbaste tillväxten av alla branscher mellan 1985-1993.

166 Samuelsson, (1949), sid 70-72
167 Braunerhjelm & Carlsson, Industriell dynamik, en jämförelse av utvecklingen i Nya Zeeland,

Ohio och Sverige i Ekonomisk debatt, (1996), Vol. 24, Nr 2, sid 2
168 NUTEK, Swedish industry and industry policy 1996, (1996), sid 32
169 Ibid
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En övergång mot mer kunskapsintensiv tillverkning har även andra följder.

Sådan verksamhet synes nämligen fungera bättre i mindre enheter, varför

utvecklingen gått mot fler och mindre företag.170 De mindre företagen

spelar ofta en strategisk roll med ett väldefinierat tillverknings- och

utvecklingsansvar för olika led i produktionen. Ett tillskott av mindre

företag indikerar också att nya teknologier snabbt förs in på marknaden. I

större företag fördröjs ofta anpassningen på grund av teknologiska

inlåsningseffekter och längre beslutsvägar.171

Förutom kunskapsintensiv tillverkning brukar i tillverkningsindustrin även

ingå kapitalintensiv och arbetskraftsintensiv tillverkning.172 I en sådan

uppdelning kan AstraZeneca sägas tillhöra den kunskapsintensiva delen,

medan Volvo och Scania tillhör kapitalintensiv tillverkning.

3 IT - BRANSCHEN

Redan under 1960-talet började informationsteknologin göra sitt intåg,

dock under helt andra former än dotcom-eran173 under 90-talet. Datorerna

introducerades, affärssystem utvecklades och informationsteknologin blev

livsviktig i en värld beroende av ett ökat informationsflöde. Det är dock av

vikt att skilja de företag som började arbeta med informationsteknologi

innan 90-talet och de som föddes under dotcom-eran. Företag som

exempelvis Tieto grundades 1968, under namnet Tietotehdas, var ett

företag som sålunda arbetat med informationsteknik långt innan Internet,

som vi känner det, lanserades. Likaså Mandator som grundades 1982 är ett

av de så kallade ”riktiga” IT-företagen.

170 NUTEK, (1996), sid 32
171 Braunerhjelm & Carlsson, (1996)
172 NUTEK, (1996), sid 33
173 Med dotcom-eran hänvisas till framväxten av de hypade Internetföretagen under mitten av

90-talet. Typexempel är Framfab, Icon Medialab, Boo.com m fl
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Det är dock under de senaste fem-sex åren som den verkliga förändringen

skett och Internet blivit ett hett begrepp. Det var ungefär runt den tiden som

företagen verkligen började satsa på att omstrukturera sig för att hänga med

i den nya informationsteknologins utveckling.

3.1 Då…
”Ny ekonomi: Hoppet om en ny tid”, rubrik i Affärsvärlden, november 1999

I och med IT-företagens frammarsch under 90-talet förde de med sig en hel

del nytt tänkande, som forskare och press populärt hänvisade till som ”den

nya ekonomin”. Företagen revolterade mot etablerade tänkesätt, de leddes

på nya sätt, man arbetade inte i samma former man gjorde inom övriga

företag och inte heller gjorde man affärer på samma sätt. Den nya

ekonomin som IT-branschen utgjorde följde helt andra lagar än ”den gamla

ekonomin”. Etablerade ekonomiska modeller hade man ingen användning

för inom denna heta industri, riskkapital fanns det gott om och vem hade

hört talas om avkastningskrav? Börsen högvärderade IT-aktierna och

pressen lovordade det svenska IT-undret. Johan Staël von Holstein skrev

boken ”Inget kan stoppa oss nu – En ny generation tar över”, medan Jonas

Birgersson fick näringsminister Björn Rosengren att utlova bredband till

hela Sveriges befolkning.174 Den gamla ekonomin, det vill säga etablerade

industri-, handels- och tjänsteföretag, var helt enkelt dömda att gå under.

3.2 Nu…

”Pinsamma klubben”, rubrik i Veckans Affärer, maj 2001

Men så kom då raset i början av det tjugoförsta århundradet. Många av IT-

företagen fick stora bekymmer, men allt började med Boo.com konkurs i

maj 2000. Den kanske största sagan av dem alla fick ett lika formidabelt

slut som dess storhetsperiod förtjänade. Efter konkursen sällade sig snabbt

174 IT-propositionen, SOU 1999/2000:86



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 5
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-78-

andra portaler, IT-konsulter och e-handelsplatser till skaran. De tidigt så

högt värderade aktierna var snart inte mer värda pappret de var tryckta på.

En annan jätte, Framfab som tidigare haft ett högre börsvärde än Skanska

var i mitten på maj värderat till endast en halv procent av byggjätten.175

Trots det stora antal konkurser och förlorade börsvärde inom branschen

innebär detta ingalunda att IT-branschen skulle vara död, än mindre att de

ovärderliga förbättringar informationstekniken fört med sig skulle vara

bortkastade eller stannat upp i sin utveckling. Som även kommer att

redovisas i denna uppsats har flera IT-företag fortsatt att ha en bra

utveckling under 2001. Den process som branschen genomgått under det

närmaste året och fortfarande genomgår har snarare inneburit en

tillnyktring från ett läge med orimligt uppskruvade förväntningar,

tillsammans med en hälsosam utrensning av företag som inte hållit måttet.

Börsbubblan sprack alltså, men den ekonomiska och tekniska revolutionen

som branschen väckte fortskrider.

175 Johnson, Har IT-bubblan pyst klart?, (2001)
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KAPITEL 6
De sex fusionerna
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I detta avsnitt återges vårt insamlade material. Detta består dels av

sekundär information från tidsskrifter, böcker, artiklar o s v, dels av primär

information i form av intervjuer. Då samstämmigheten mellan primär- och

sekundärinformation var mycket stor har intervjuerna i första hand fått

tjäna som komplement till övrigt material. Dessutom har sådan information

som är extra betydelsefull styrkts upp med t ex citat från intervjuerna.

Generellt kan sägas att kategoriseringen av motiv varit en aning

problematisk, men att de beskrivna motiven i möjligaste mån har fogats in i

den struktur som presenterades under rubriken ”Motiv till fusioner”.

1 BANKSEKTORN

De exempel som valts från denna bransch är horisontella fusioner mellan

stora aktörer som befinner sig i toppskiktet av branschen. Bankväsendet har

historiskt varit utsatt för relativt många fusioner och har därigenom blivit

känd som en bransch där det varit lätt att sammanföra företag i större

enheter. Orsaken till detta har att göra med att de tjänster som utförs är av

snarlik karaktär och att det funnits relativt enkla rationaliseringsbesparingar

att göra. I strävan att söka motiven till att fusionera inom denna bransch har

två sammanslagningar fått tjäna som huvudkälla till informationen;

FöreningsSparbanken och MeritaNordbanken

1.1 FöreningsSparbanken176

Föreningsbanken har funnits i olika former och under olika namn sedan

1915 då den första jordbrukskassan bildades i Stockholm. Föreningsformen

och den lokala förankringen borgade för en stark kundtrohet. Banken kom

att omformas några gånger för att slutligen 1992 ombildas till

Föreningsbanken och börsintroduceras 1994.

176 FöreningsSparbanken, Prospekt om förslag till samgående, (1998)
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Att främja långsiktigt sparande och investeringar och att skapa ekonomisk

trygghet för den enskilde var den ursprungliga sparbanksidén. Sedan den

första sparbanken bildades 1820 i Göteborg har bankerna inriktat sig mot

hushållsinlåning med viss begränsad kreditgivning till boende, jordbruk

och kommuner. Även sparbankerna har ombildats för att slutligen bli

Sparbanken Sverige 1992 med börsintroduktion 1995.

Både Föreningsbanken och Sparbanken genomgick under 1990-talet

omfattande förändringsprocesser. Till följd av finanskrisen tvingades de

lämna sina tidigare federativa strukturer och omvandlas till affärsinriktade,

börsnoterade bankaktiebolag. Båda bankerna hade trots dessa förändringar

behållit sin starka koppling till olika folkrörelser och deras förtroendevalda.

Föreningsbanken och Sparbanken hade närbesläktad bakgrund och historia.

De hade likartad affärsidé och inriktning med tyngdpunkten områdena

sparande och placeringar, lån och finansieringstjänster. Likheter fanns även

mellan bankernas strukturer och kundbaser. Bankerna hade stark lokal

förankring på privat marknaden och på marknaden för små och medelstora

företag. Föreningsbanken och Sparbanken stod även för likartade

värderingar vad gäller betydelsen av god hushållning, sparande och

långsiktiga investeringar.

1.1.1 Bakgrund till fusionen177

Redan 1994 diskuterades ett samgående mellan bankerna. Dessa avbröts

emellertid av Föreningsbanken då de var tveksamma till möjligheten att

bibehålla en decentraliserad struktur efter ett samgående. Sparbankens

intresse var fortsatt stort och allvarliga samtal togs ånyo upp då det stod

klart att Länsförsäkringar slutgiltigt avvisat Föreningsbankens önskan att

gå samman.

Under 1996, när det var mer eller mindre allmänt känt att Sparbanken ville

gå ihop med Föreningsbanken steg Föreningsbankens aktie med 86

177 FöreningsSparbanken, (1998)
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procent. Därmed blev affären även mycket attraktiv för aktieägarna, något

som naturligtvis påskyndade affären.178

I vanlig ordning dementerades alla uppgifter om en eventuell

sammanslagning in i det sista. I mitten av februari 1997 börsstoppades

dock aktierna i de båda bankerna och strax därefter bekräftades att ett

samgående skulle ske.

I antalet kontor räknat var de båda bankerna jämnstora, men på många

andra områden var Sparbanken betydligt större, t ex mätt i antalet anställda

eller utlåning. Även lönsamhet och soliditet var bättre i Sparbanken då

Föreningsbanken fortfarande led av sviterna från finanskrisen. En ambition

var emellertid att samgåendet skulle ske på likaberättigad bas och i enlighet

med detta talades det som rent tekniskt faktiskt var ett uppköp i termer av

ett samgående.

I fusionens första etapp lämnade Sparbanken ett offentligt erbjudande till

aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av

Föreningsbanken. Dessa växlades sedan mot nyemitterade aktier i

Sparbanken. I den andra etappen gick Sparbanken och Föreningsbanken

genom en fusion samman.

I analysen kring själva samgåendet togs tidsaspekten upp som en

avgörande faktor för framgång där en snabb integrationsprocess sågs som

något önskvärt. En annan viktig faktor var att i möjligaste mån undvika att

personer med nyckelkompetenser slutade som en följd av samgåendet.

1.1.2 Motiv

Som en grundförutsättning för ett samgående fanns en gemensam syn på

bankmarknadens utveckling och gemensamma uppfattningar om affärsidé,

finansiella mål, marknadsinriktning och organisation samt på behovet av

178 Berggren, Jesper; Presschef FöreningsSparbanken, (2001)
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strukturella förändringar inom det svenska banksystemet.179 Dessa var de

grundförutsättningar som gjorde att en sammanslagning överhuvudtaget var

möjlig, men vilka var då motiven?

Synergier

Kostnadsbesparingar

Sammanslagningen har beskrivits som en klassisk kostnadsrationalisering

av överlappande kontorsnät och centrala funktioner. Rent konkret handlade

det om neddragningar i personal och lokaler där rationaliseringarna främst

gällde de 100 lokalkontoren. Uppskattningen var att på mellan 240 och 380

platser i landet ta bort dubbleringar av kontor. Enligt beräkningarna skulle

även 2 000 av de 13 000 anställda rationaliseras bort.180 Kostnads-

besparingarna från dessa åtgärder beräknades till lägst 1,5 miljarder per år

från och med år 2000.181 Enligt bankens egna beräkningar var

kostnadsbesparingarna år 2000 1,6 miljarder, men det har ifrågasatts om

dessa verkligen var ett resultat av själva fusionen och inte något som hade

kunnat åstadkommas även utan en sammanslagning.182

Vid fusionens genomförande låg visserligen Sparbanken före sin blivande

partner inom teknikområdet och då främst med avseende på

Internetlösningar. Trots detta ansåg man samgåendet med Föreningsbanken

nödvändigt för att kunna hantera den accelererande tekniska utvecklingen.

Att följa med i denna utveckling ansågs som absolut nödvändigt, men var

helt enkelt inte något som lät sig göras i alltför liten skala.183 De årliga

kostnaderna för utveckling och drift av FöreningsSparbankens IT-system

uppgår i runda tal till 8 miljarder kronor. Genom att kunna slå ut denna

179 FöreningsSparbanken, (1998)
180 Veckans Affärer, 1997-10-20
181 FöreningsSparbanken, (1998)
182 Dagens Nyheter ekonomi, 2001-08-05
183 Peterson, E. Petersson, D. (1998)
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kostnad på en större kundbas uppstår vinster som i slutändan kommer

kunder och aktieägare till gagn.184

“Om man då ser att vi kan lägga ihop två stora banker som vardera

har ett antal miljoner kunder och serva dom med samma IT-system...

blir det rationellt och det uppstår då kostnadssynergier som är

avsevärda”.185

Bankerna räknade således med att bli effektivare genom att utnyttja

stordriftsfördelar, men då inte bara inom utveckling av data- och

kommunikationssystem. Även försäljning samt central samordning av

produkter och verksamhet var områden som skulle gynnas.186 Andra

kostnadssynergier handlade om att ta bort dubblerande dotterbolag och

centrala enheter, till exempel specialistfunktioner. Vidare kunde

samordning göras av produkter på så sätt att besparingar kunde göras inom

marknadsföring, administrativa system och databehandling.187

Aktiemarknaden reagerade omedelbart positivt på sammanslagningen och

värdet på företagen steg efter sammanslagningen omedelbart med 6,5

miljarder kronor.188 Denna positiva reaktion tillskrevs framförallt

marknadens förväntade vinster från samordning och nedläggning av

kontor.189

Ökad marknadsandel

På intäktssidan har bankerna inte preciserat några tänkta synergivinster,

men det verkar rimligt att inte minst Sparbankens starka produktbolag

184 Berggren, Jesper; Presschef FöreningsSparbanken, (2001)
185 Ibid
186 Veckans Affärer, 1997-10-20
187 Ibid
188 Finanstidningen, 1997-02-19
189 Larsson, (1997), Bankfusioner – kan de löna sig?, Ekonomisk Debatt, (1997), Vol. 25, Nr 4,

sid 232
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siktade på att få en bredare kundbas. Det gäller till exempel fondförvaltaren

Robur och låneinstitutet Spintab.190

FöreningsSparbanken uppnådde genom sammanslagningen en mycket stark

marknadsposition, särskilt på hushållsmarknaden där banken blev klart

störst på ett flertal produkter, till exempel utlåning, inlåning, betalkort och

fondsparande.191 Den sammanslagna banken räknade med att ha cirka fem

miljoner kunder att betjäna, något som dock har reviderats till drygt 4,5

miljoner i senare uppgifter.192

Internationaliseringen

De båda styrelserna pekade på ett omstruktureringstryck på den finansiella

sektorn som var ett resultat av den sedan några årtionden pågående

globaliseringen. Med globalisering avsåg man här internationaliseringen,

tillkomsten av nya finansiella marknader och instrument samt en allt

snabbare teknisk utveckling. Dessa faktorer bidrog tillsammans till en

avreglerad bankmarknad med ökad konkurrens och förändrade

marknadsstrukturer där fusionen således skulle vara ett sätt att hantera

dessa förändrade förhållanden i den yttre miljön.193 Detta argument får stöd

i bland annat en artikel i Affärsvärlden där globaliseringen anses ge ökad

ägarmakt och tvingar företagen att skära ned och gå ihop på ett helt annat

sätt än i tidigare konjunkturcykler.194

”[...] konsolideringen i Europa gör att om Sverige ska ha en position

internationellt på finansmarknaden så måste man ha starka spelare,

så att Sverige inte ska förvandlas till någon slags

dotterbolagsekonomi”.195

190 FöreningsSparbanken, (1998)
191 Larsson, (1997), sid 237
192 Veckans Affärer, 1997-10-20
193 FöreningsSparbanken, (1998)
194 Affärsvärlden, 1998-12-09
195 Berggren, Jesper; Presschef FöreningsSparbanken, (2001)
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Styrelsernas analys beskriver vidare hur konkurrensen från övriga Europa

de närmast kommande åren förväntas öka samtidigt som den förmodade

utlåningen i svenska banker kommer att uppvisa en svag tillväxt.

Sammantaget skulle detta innebära en fortsatt nedgång i bankernas

räntemarginal, något som var tvunget att kompenseras genom minskade

kostnader och ökade intäkter från andra tjänster. Därigenom kan samma

lönsamhet uppnås och en fullgod lokal bankverksamhet upprätthållas.

1.2 MeritaNordbanken196

Dagens Nordbanken består av omkring 80 banker i en och samma bank och

har rötter som sträcker sig 170 år tillbaka i tiden. Nordbanken har sitt

ursprung i PK-banken, som bildades 1974 genom en sammanslagning av

Sveriges Kreditbank och Postbanken. Namnet Nordbanken kom till när

Sundsvallsbanken och Uplandsbanken gick samman 1986, och när PK-

banken 1990 köpte Nordbanken övertogs också namnet Nordbanken.

1993 förvärvade Nordbanken Gota Bank. Gota Bank bildades 1988 genom

ett samgående mellan Götabanken, Wermlandsbanken och

Skaraborgsbanken. Eftersom det ansågs vara viktigt att bibehålla en

regional förankring fortsatte de tre bankerna sin verksamhet under sina

tidigare namn.

1992, under bankkrisen i Norden, förvärvade svenska staten alla de aktier i

Nordbanken som man inte redan ägde. I ett lyckat försök att städa upp

finanserna efter den så kallade bankkrisen inledde Nordbanken i slutet av

1992 en finansiell rekonstruktion med kapital från staten.

Merita Banks historia är kantad av många bankfusioner där små,

självständiga banker konsoliderat sin konkurrenskraft genom att bilda

större bankenheter. Merita Bank skapades 1995 när Kansallis-Osake-

196 www.nordea.com, 2001-11-21
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Pankki gick samman med Unitas Ltd, moderbolaget till Union Bank of

Finland, och de två bankernas verksamhet slogs samman.

Bankens historia går tillbaka till 1862, då Finlands första affärsbank,

Suomen Yhdyspankki, grundades. I maj 1862 beviljades banken tillstånd

att bedriva bankverksamhet. Efter en större fusion 1919 bytte Suomen

Yhdyspankki namn till Pohjoismaiden Yhdyspankki och hette så fram till

1975, då banken antog det engelska namnet Union Bank of Finland, vilket

användes internationellt. Redan på 1970-talet var banken en pionjär inom

utvecklingen av elektroniska banktjänster.

Under 1990-talet förändrades strukturen inom den finska bank- och

finanssektorn dramatiskt till följd av en allvarlig konjunkturnedgång. 1993

förvärvade Kansallis-Osake-Pankki och Union Bank of Finland, samt två

andra bankkoncerner, Suomen Säästöpankki (Finlands Sparbank), som

bildats bara två år tidigare, och delade upp verksamheten mellan sig.

1.2.1 Bakgrund till fusionen

Till skillnad från FöreningsSparbankens analys vid samgåendet betonade

analytikerna i MeritaNordbanken även den förändrade situationen på den

finansiella marknaden i länderna öster om Sverige. Man pekade på hur

Baltikum öppnats och hur detta medfört att deras ekonomiska utveckling

tagit fart. I kombination med den då stabiliserade Nordiska ekonomin

skapades därför nya möjligheter till uthållig tillväxt. Man såg Västra

Ryssland och länderna runt Östersjön som ett nytt tillväxtområde i

Europa.197

Inom banknäringen har det de senaste åren skett en eliminering av gamla

gränser mellan bank, fond och försäkring. För att vara konkurrenskraftig

krävs att man antingen uppnår skalfördelar eller fokuserar sig på en nisch.

Det var på grund av denna verklighet som både Nordbanken och Merita

Bank kände sig tvingade att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. De

197 D, Andersson. J, Appeltofft. A, Jönsson. D, Nilsson. M, Svensson. (1998)
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båda bankerna började oberoende av varandra att planera för en ny framtid

genom att se sig om efter en lämplig partner. Norden och Östersjöområdet

var det område som både Nordbanken och Merita Bank ville inrikta sig på,

men de ville inte bara förbli en liten nischaktör. När sedan Nordbanken och

Merita Bank började studera varandra fann de att de kompletterade

varandra väl och att de endast hade en begränsad överlappning av kunder

och kontor.198

Våren 1997 träffades Nordbankens VD Hans Dalborg och Vesa Vainio från

Merita bank i Dalborgs lägenhet i Stockholm, och mindre än ett år senare

genomfördes samgåendet.199 Dalborg har beskrivits som en visionär och en

stark drivkraft med stor betydelse för att fusionen blev av.200 Den 13

oktober 1997 träffade Merita Holding och Nordbanken Holding ett

samgåendeavtal och ett samverkansavtal. Dessa båda avtal samt en

tilläggsöverenskommelse ingicks i syfte att föra samman Meritas och

Nordbankens bankrörelser och övriga verksamheter. MeritaNordbanken

uppkom genom ett samgående där Nordbanken Holdings ägarandel

uppgick till 60 procent och Meritas till 40 procent. Bankerna drivs sedan

1998 som en enhet under namnet MeritaNordbanken, men finns kvar som

separata bolag på fondbörsen även efter fusionen.201

I samband med bankkrisen i början av 1990-talet var Nordbanken ganska

illa sargad. Banken fick emellertid rätsida på ekonomin och var under

1990-talets andra hälft en av Sveriges mest lönsamma banker. En dylik

fusion hade alltså inte varit möjlig när Nordbankens ekonomi var svag,

men 1997 upplevdes det som ett naturligt steg att fusionera för att därmed

kunna öka tillväxtområdena.202

“[...] man kan säga att tiden var mogen för att en konsolidering skulle
ta fart.”203

198 D, Andersson. J, Appeltofft. A, Jönsson. D, Nilsson. M, Svensson. (1998)
199 Finanstidningen, 2001-04-10
200 Nordqvist, Claes; Investor avdelningen, Nordea, (2001)
201 MeritaNordbanken, Prospekt vid samgåendet Merita-Nordbanken, (1997)
202 Nordqvist, Claes; Investor avdelningen, Nordea, (2001)
203 Ibid
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Mot bakgrund av att namnen Merita Bank och Nordbanken var mycket

välkända på respektive hemmamarknad beslöt man att inledningsvis att låta

bankerna fortsätta att verka under dessa namn i Finland och Sverige.204

1.2.2 Motiv

Det som av banken själv har beskrivits som en mycket ändamålsenlig affär

med uppenbara motiv har av andra beskrivits som något tveksam. Särskilt

Meritas finansiella skick med höga kostnader och effektivitetsproblem har

kritiserats där det till och med har spekulerats i att ett överkapitaliserat

Nordbanken genom affären sökte undgå krav på extra utdelningar. I

konsekvens med denna uppfattning kan MeritaNordbanken betecknas som

ett nordiskt experiment där synergivinsterna är försumbara och många

rationaliseringar på det centrala planet lika gärna skulle ha kunnat göras

genom samarbete istället för ägande.205

Några år efter sammanslagningen av Merita och Nordbanken beskriver VD

Hans Dalborg denna som mycket lyckad. Han betonar att mekaniskt

framräknade synergier inte är det viktigaste, och att det är en sådan felaktig

syn som bidragit till det stora antalet misslyckade fusionerna. Istället

framhäver han vikten av att det som en grundförutsättning måste finnas en

gemensam syn på omvärldskrafterna och visionen för företaget. Det är

således omöjligt att förverkliga eventuella synergier om inte människorna

agerar i enlighet med visionen.206

Kanske kan ovanstående liknas vid ett försvar till den kritik som vid tiden

för samgåendet uttrycktes med jämna mellanrum. Oavsett vilken syn man

har på hur en sammanslagning ska räknas hem eller det kloka i att just

denna affär genomfördes, presenteras nedan de motiv som förekom runt

204 MeritaNordbanken, (1997)
205 Veckans Affärer, 1997-10-20
206 Finanstidningen, 2001-04-10
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tiden för sammanslagningen. Dessa består till del av bankernas officiella

motiv och till del av diverse analytikers förklaringar.

Synergier

Kostnadsbesparingar

Bankerna beräknade att synergieffekter på både kort och lång skulle bli

betydande. Synergivinsterna beräknades uppgå till 970 Mkr per år inom tre

år och gällde såväl kostnads- som intäktssidan. Kostnadsbesparingarna

tillskrevs i första hand reduceringar i personalstyrkan som under den första

treårsperioden uppskattades uppgå till 345 Mkr.207 I antal tjänster räknat

motsvarar detta uppskattningsvis 600 heltidsplatser eller 3 procent av den

totala personalstyrkan.208

I övrigt skulle eliminerade dubbleringar inom administrativa funktioner och

internationell verksamhet tillsammans med gemensamt utnyttjande av IT-

system och lokaler medföra kostnadsbesparingar på ytterligare 285 Mkr.209

Den efter hand allt större kostnaden för utveckling och underhåll av IT-

system och hur denna genom fusionen kunde slås ut på fler kunder

framhölls som ett starkt argument till samgåendet. Eftersom dessa

kostnader ökat kraftigt de senaste åren var en sammanslagning nödvändig

för att kunna bibehålla effektiviteten.210 Den totala summan av

kostnadssynergierna beräknades under de första tre åren uppgå till 630

Mkr.211

Bättre resursutnyttjande

Genom bättre utnyttjade resurser och att i övrigt tillvarata de fördelar som

skulle bli resultatet av samarbetet på både kort och lång sikt skulle

207 MeritaNordbanken, (1997)
208 Johansson & Öberg, Företagsfusioner – En studie av aktörer, motiv och drivkrafter, (1999),

sid 37
209 Ibid, sid 42
210 Nordqvist, Claes; Investor avdelningen, Nordea, (2001)
211 Johansson & Öberg, (1999), sid 37
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intjäningsförmågan stärkas.212 De intäktssynergier som företaget hoppades

på härrörde främst från en ökad försäljning, både till befintliga och nya

kunder.213

Tillgodogörandet av nya produkter

Vidare skulle effektiviseringar och korsvis försäljning av produkter ge ökad

försäljning, till exempel på fonder i Finland och försäkringar i Sverige.

Detta produkt- och tjänsteutbyte mellan bankerna syftade till att dels

bredda utbudet och dels förbättra det nuvarande sortimentet.214

Respondenten från MeritaNordbanken framhåller detta som ett av de

viktigare motiven:

“[...] samtidigt har en av de stora motiven varit att hämta produkter

från de olika marknaderna, att korssälja produkter”.215

Internationaliseringen, uppnå kritisk massa

Samgåendet innebar att MeritaNordbanken blev den största bankkoncernen

i Norden med ett sammanlagt börsvärde per 5 november, 1997, om 80

miljarder kronor. Bankens kundbas uppgick den 30 juni 1997 till ungefär

6,5 miljoner privatpersoner i Sverige och Finland, cirka 300 000 små och

medelstora företag och över 400 storföretag. Bankens distributionsnät

omfattade juni 1997 cirka 760 kontor.216

En expansion av bankernas verksamhet i Norden och övriga

Östersjöregionen ansågs som en av huvudanledningarna till att sammanföra

de båda verksamheterna. Steg ett var naturligtvis att söka skapa en

heltäckande bank i Norden och sedan expandera österut utifrån detta. Den

kundbas som en Nordentäckande bank skulle innebära ansågs skapa

212 D, Andersson. J, Appeltofft. A, Jönsson. D, Nilsson. M, Svensson. (1998)
213 MeritaNordbanken, (1997)
214 Johansson & Öberg, (1999), sid 37
215 Nordqvist, Claes; Investor avdelningen, Nordea, (2001)
216 MeritaNordbanken, (1997)
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möjligheter att vidareutveckla affärerna till det som bedömdes vara de

potentiella tillväxtregionerna.217 Förutom en större kundbas skapade, enligt

bankerna även den ökade storleken utvecklingsmöjligheter genom större

samlade resurser. Dessa resurser handlade bland annat om en större samlad

kapitalstyrka som gav ökad flexibilitet och förutsättningar att snabbare

fokusera verksamheten på kärnområden.218

Den internationalisering och ökande globaliseringen som följt av

informationsteknologins framväxt, samt en ökad branschglidning där gamla

gränser mellan bank, fond och försäkringar tunnats ut angavs som

ytterligare motiv till samgåendet. För att framgångsrikt kunna möta

kundernas krav i en internationellt öppnare marknad behövde de två olika

bankerna utnyttja den nya marknadssituationen. Kanske kan man säga att

globaliseringen både krävde och möjliggjorde en utveckling där bankerna

var tvungna att växa för att få möjligheter till nödvändiga investeringar och

stärkt konkurrenskraft.219 Inom nya tjänsteområden såsom IT har bankerna

tidigare investerat i olika system och hoppades nu gemensamt kunna

förbättra sin situation.

2 TILLVERKNINGSINDUSTRIN

AstraZeneca och Volvo/Scania har fått tjänstgöra som representanter för

tillverkningsbranschen. I likhet med bankbranschen handlar det om

horisontellt fusionerade företag, men en skillnad från övriga studerade

företag är dessa större i sin verksamhet. De är globala i sin omfattning och

även om de alla agerar inom tillverkningsindustrin är de mindre homogena

än tidigare studerade företag. Med detta menas att skillnaderna mellan

Volvo/Scania och AstraZeneca ter sig större än mellan t ex

FöreningsSparbanken och MeritaNordbanken.

217 MeritaNordbanken, (1997)
218 Ibid
219 Johansson & Öberg, (1999), sid 38
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Vidare misslyckades en av fusionerna då EU:s konkurrensrådet valde att

säga nej till samgåendet mellan Volvo och Scania. Som tidigare nämnts

undersök dock motiven såsom de presenterades vid tiden för samgåendet,

och därför påverkas alltså inte möjligheterna till jämförelser.

2.1 AstraZeneca

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Produkter från

AstraZeneca säljs genom marknadsbolag i ca 45 länder och genom

representationskontor, agenter och licenstagare i totalt ca 100 länder.

Verksamheten är inriktad på nyskapande medicinsk och farmaceutisk

forskning som bedrivs i ett globalt nätverk av forskningsenheter i

huvudsakligen Sverige, USA och Storbritannien. Produktion och

marknadsföring av koncernens produkter sker även det i ett stort antal

länder världen över.220

AstraZeneca är numer huvudsakligen fokuserat på utveckling och

försäljning av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca har ca 50 000

medarbetare varav drygt 10 000 i Sverige. Koncernens försäljning uppgick

till ca 150 miljarder kronor under år 2000.221

Astra grundas 1913 och registrerades 1955 på Stockholms fondbörs. 1979

avyttrades all icke-farmaceutisk verksamhet och bolaget blev ett renodlat

läkemedelsbolag. Zeneca har sitt ursprung i Imperial Chemical Industries

som bildades 1926, men blev ett eget bolag först 1993 i samband med att

läkemedelsverksamheten i bolaget renodlades. 1999 bildades sedan

AstraZeneca genom en fusion av de två företagen och uppnådde därigenom

positionen som ett av världens ledande läkemedelsföretag.222

Både Astra och Zeneca hade etablerat omfattande internationella

verksamheter redan innan samgåendet, och den kanske mest

220 Astra, Information till aktieägare i Astra AB, (1998)
221 Ibid
222 www.astrazeneca.se, 2001-11-21
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uppmärksammade etableringen var när Astra och amerikanske Merck 1998

utvidgade sitt samarbete till ett samgående.223

Några av världens främsta läkemedel kommer från AstraZeneca och

företaget har en ledande position på världsmarknaden inom flera områden.

Den hittills största framgången var när magsårsmedicinen Losec 1996 blev

det mest sålda läkemedlet i världen. Förutom den ledande positionen inom

mage/tarm är man även mycket framgångsrik inom anestesi och cancer

samt innehar mycket framstående positioner inom områdena andningsvägar

och hjärta/kärl.224

2.1.1 Bakgrunden till fusionen

I december 1998 träffade Astras styrelse avtal om ett samgående med

brittiska Zeneca. Fusionen genomfördes våren 1999 genom att Zeneca löste

in samtliga Astras aktier i utbyte mot nya AstraZeneca-aktier. Affären var

en så kallad ”merger by equals” där båda parter var delaktiga i

utformningen av det nya företaget och dess framtid. Tillsammans skulle

företagen bilda ett av världens största läkemedelsbolag. Astras och Zenecas

verksamheter ansågs komplettera varandra väl och sammantaget skulle

bolaget bli ett världsledande produkt- och forskningsprogram.225

Flera förutsättningar gjorde tidpunkten lämplig för fusion. Astra

förhandlade sig 1998 loss från ett samarbete med det Amerikanska

företaget Merck, ett avtal som tidigare hade hindrat dem från att göra några

strukturaffärer. Dessutom hade branschen förändrats i riktning mot ökad

forskningsintensitet och mer IT-användning, något som gjorde ett

samgående än mer motiverat.226

223 Astra, (1998)
224 Ibid
225 Ibid
226 Ternby, Staffan; Informationschef, AstraZeneca, (2001)
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Med 17 miljarder kronor i sammantagna forskningssatsningar skulle

AstraZeneca bli en av de största forsknings- och

utvecklingsorganisationerna i läkemedelsindustrin. Zeneca och Astra

ansågs utgöra perfekta partners för att bygga ett globalt läkemedelsbolag

med starka kommersiella och vetenskapliga framtidsmöjligheter. Bland

annat framhölls bolagens starka och geografiskt breda

försäljningsorganisationer som skulle placera AstraZeneca på samtliga

stora marknader.227

Förutom en kompletterande geografisk och produktmässig spridning fanns

även andra förutsättningar som bedömdes som mycket viktiga. Detta gällde

främst den gemensamma ledningsfilosofi och syn på

läkemedelsföretagande som under lång tid präglat de båda företagen.

Dessutom rådde det en samsyn i kultur och arbetssätt som ansågs

underlätta samgåendet.228

2.1.2 Motiv

Sedan en lång tid hade såväl Astra som Zeneca drivit tesen att organisk

tillväxt var det mest lämpliga sättet att utöka verksamheten på. Detta hade

främst att göra med hur man på bästa sätt kunde marknadsföra sina

produkter internationellt, och synen baserades på resultat i framförallt

Astras egen forskning. Trots denna syn fann man att fusionen skulle utgöra

ett mycket bra komplement till den långsiktiga organiska tillväxt som var

huvudstrategin och således medföra så stora fördelar att den var

berättigad.229

227 Astra, (1998)
228 Ibid
229 Håkan Mogren vid Astras årsmöte 6 april, 1999
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Synergier

Kostnadsbesparingar

Samgåendet beräknades leda till betydande kostnadsbesparingar. Detta

tillskrevs framförallt planerade minskade kostnader för dubbla

säljarorganisationer och huvudkontor på i stort sett alla marknader. Trots

att huvudmotivet till samgåendet inte var skurna kostnader beräknades

dessa besparingar uppgå till 1,1 miljarder kronor. Uppskattningsvis stod

personalrationaliseringar för 60 procent av dessa besparingar. Ungefär

6 000 arbetstillfällen inom främst administration och försäljning var tänkta

att rationaliseras bort de första tre åren.230

Vidare bedömdes tre produktområden skapa särskilt stora synergier;

medicin för hjärta/kärl, andningsvägar samt smärtlindring. Inom dessa

områden kompletterade de båda företagen varandra och hade till stor del

samma målgrupp. Dessutom var båda företagen världsledande inom dessa

områden, men med produkter som inte konkurrerade med varandra.231

Ökad marknadsandel

AstraZenecas produktportfölj samt kommande produkter bedömdes genom

sammanslagningen bli mycket starka. Möjligheten att agera på ett

strategiskt riktigt sätt när patent av olika slag gick ut antogs vara avsevärt

bättre för det sammanslagna företaget. Detta då det större företaget

bedömdes erbjuda fler möjligheter att parera motgångar på marknaden samt

att förmågan att få fram nya läkemedel ansågs öka.232

Förutom den förstärkta produktportföljen skulle AstraZenecas

marknadsposition stärkas i kraft av större marknadsresurser, en vidgning av

kompetensbasen samt att det faktum att verksamheterna kompletterade

varandra väl förstärkte dessa effekter. Detta skulle i Håkan Mogrens, VD

230 Piachaud & Moustakis, Is There a Valid Case for Mergers within the Defence and

Pharmaceutical Industries? A Qualitative Analysis i The Journal of World Affairs &

Technology, (2000), Vol.3, Nr 4
231 Håkan Mogren vid Astras årsmöte 6 april, 1999
232 Johansson & Öberg, (1999), sid 32
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AstraZeneca, egna ord komma att utgöra en ny strategisk plattform med

möjligheter till en starkare utveckling än vad var och ett av företagen skulle

ha kunnat uppnå på egen hand. Vidare skulle även en jämnare geografisk

fördelning av försäljningen kunna uppnås.233

Uppnå kritisk massa

I likhet med de flesta fusioner har även den mellan Astra och Zeneca mött

kritik. Den skarpaste kritiken riktas mot läkemedelsbranschen som en unik

bransch där inga egentliga skalfördelar existerar. Tvärtom visar forskning

att de mest briljanta idéerna ofta kommer från mindre företag som lättare

kan skapa en kreativ forskningsmiljö. Detta förklaras med att det i stora

organisationer lätt uppstår en byråkrati som hämmar det nyskapande som är

avgörande i en bransch där kreativ och innovativ förmåga är grunden för

överlevnad.234

Vidare hävdar denna forskning att det under de senaste 30 åren inte funnits

några exempel på hur fusioner eller större förvärv lett till en ökad

marknadsandel. Tvärtom har företagen en lägre marknadsandel efter

samgåendet än vad de hade tillsammans före, något som är resultatet av en

studie gjord av läkemedelskonsulten Barrie James.235

Denna syn delades nu inte av alla, och i synnerhet inte av Astra och

Zenecas respektive styrelser. Stordriftsfördelar utgjorde här istället ett av

huvudargumenten till att genomföra fusionen då dessa ansågs vara av allra

största betydelse för att skapa nödvändig utvecklingspotential. Företaget

kalkylerade med samordningsvinster på runt 7,5 miljarder kronor per år

efter tre år. Vinsterna hoppades företaget kunna uppnå genom effektivare

produktion och stordriftsfördelar inom inköp och FoU samt genom andra

synergieffekter.236

233 Håkan Mogren vid Astras årsmöte 6 april, 1999
234 Affärsvärlden, 1999-01-13
235 Ibid
236 Johansson & Öberg, (1999), sid 32
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Vidare var de så kallade möjliggörande teknologierna en annan skalfaktor.

Bland dessa räknades till exempel genetic engineering, bioinformatics, high

throughput screening, and structural chemistry. Dessa områden är i allra

högsta grad dyra att bedriva forskning inom, men av större intresse är att

kostnaden i princip är oberoende av omfattningen. Det var alltså förknippat

med betydande besparingar om dessa resurser kunde utnyttjas gemensamt

av en större enhet.237

Slutligen framhävdes storlekens betydelse för att kunna bedriva effektiva

marknadsföringsoperationer. Dessa var särskilt resurskrävande i USA där

uppskattningsvis femtusen försäljare krävdes för att på ett effektivt sätt

tränga in på marknaden. I grund och botten handlade det om att oavsett hur

framgångsrik man var på forskningsområdet var detta utan betydelse om

man inte lyckades marknadsföra och sälja sina produkter. Ett av världens

mest sålda läkemedel, Losec, skulle aldrig ha nått minsta framgång utan

massiva marknadsföringskampanjer.238

Just detta behov av en stor och effektiv försäljningsorganisation framhölls

av AstraZenecas informationschef som ett av de absolut viktigaste

argumenten till fusionen.239

“Om du ska vara med och spela i högsta ligan då måste du nå ut

globalt med en ny produkt på väldigt kort tid, därför redan efter

något år kan man räkna med att konkurrenter har en liknande

produkt på marknaden.”240

Styrelserna i Astra och Zeneca förväntade sig att det gemensamma

forskningsprogrammet skulle stärkas ytterligare genom ökad storlek och

fokusering på utvalda terapiområden. Satsningar på forskning och

utveckling av läkemedel skulle placera AstraZeneca som den tredje största

237 Håkan Mogren vid Astras årsmöte 6 april, 1999
238 Ibid
239 Ternby, Staffan; Informationschef, AstraZeneca, (2001)
240 Ibid
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utvecklingsorganisationen inom läkemedelsindustrin. Sådana satsningar

bedömdes göra företaget till en attraktiv partner för akademiska

institutioner, bioteknikföretag och andra intressenter som vill licensiera ut

sina produkter.241

Läkemedelsbranschen är oerhört forskningsintensiv och 17 procent av

försäljningen satsas i AstraZeneca på forskning. I kombination med den

accelererande utvecklingen inom IT har detta lett till helt nya möjligheter

att få fram biologisk information. Detta innebär i sin tur att ju större ett

företag är inom forskning, desto bättre är förutsättningarna att

framgångsrikt få fram nya produkter.242

Alla andra går ihop

I en lätt raljerande ton har vissa av Astras uttalanden tolkats som att

eftersom alla andra går ihop måste de också göra det.243 I mer seriösa

artiklar beskrivs läkemedelsindustrin som en mycket pressad bransch. Det

kostar alltmer att ta fram nya mediciner och eftersom många länder stramar

åt anslagen till sjukvården är tillväxten nu lägre än tidigare. Det pågår

därför en strukturomvandling mot färre och större företag där det till

skillnad från andra branscher inte är de ledande och mest framgångsrika

läkemedelsföretagen som driver på förändringarna. Ett samgående i

läkemedelsbranschen, i form av förvärv eller fusion, är istället ett

svaghetstecken som vittnar om en produktportfölj som inte räcker till för ett

fortsatt självständigt liv.244

Personliga motiv

Det har förts fram intressanta tankar om en fusionsprocess med personliga

motiv som drivkraft. Mot bakgrund av ett aktieägarstöd på 96,2 procent till

241 Astra, (1998)
242 Ternby, Staffan; Informationschef, AstraZeneca, (2001)
243 Svenska Dagbladet, 1999-04-06
244 Affärsvärlden, 1999-01-13
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affären kan tankegångar i dessa banor framstå som en aning vidlyftiga, men

inte desto mindre intressanta.245

Huvudägaren Investor hade vid tiden innan samgåendet interna problem

med hög investmentrabatt som skapade en situation där den kortsiktiga

aktieutvecklingen på innehavet av Astraaktier blev viktigare än tidigare. Då

storägarna/institutionerna tenderade att fokusera på kortsiktig

vinstutveckling sammanföll detta intresse med Investors.246

Astra var före fusionen med Zeneca ett mycket lågt värderat bolag, något

som berodde på Losecpatentets förestående utgång och ett bristande

förtroende för ledningen. Astras företagsledning kände sig samtidigt

pressad av ett uppköpshot från andra företag i läkemedelsindustrin.

Astraledningens egna personliga motiv initierade och drev på en

fusionsprocess och genom övertalning ställde sig ett till en början skeptiskt

Investor till slut bakom affären. De små aktieägarna förlitade sig på de

stora aktieägares bedömningar och en fusion kunde således genomföras

med en tvivelaktig fusionspartner på villkor som var helt orimliga.247

AstraZenecas informationschef kommenterar helt kort att det

överhuvudtaget inte förekom vare sig personliga motiv eller maktspel.248

2.2 Volvo-Scania

Scania grundades 1891 och har sedan dess byggt och levererat mer än en

miljon bussar och lastbilar. Till skillnad från konkurrenterna har Scania

alltid fokuserat på just tung transport utan utsvävningar till andra branscher,

och har därigenom uppnått en position i markandens absoluta toppskikt.

Det är inte utan stolthet som Scania som enda företag i branschen uppvisar

245 Håkan Mogren vid Astras årsmöte 6 april, 1999
246 Karnå & Ström, Astra Zeneca fusionen – Synliga och dolda motiv och deras påverkan på

fusionen (1999)
247 Ibid
248 Ternby, Staffan; Informationschef, AstraZeneca, (2001)
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en period på sex decennier med vinst varje år, och fr o m. 1996 fanns

Scania tecknat på såväl Stockholms som New Yorks fondbörs.249

Företagets huvudsakliga expansion började på 50-talet, och idag säljs 95

procent av Scanias produktion utanför Sverige. Företaget är etablerat på

mer än 100 marknader och har tillverkning på bland annat så avlägsna

platser som Mexico och Australien. Antalet anställda är knappt 27 000.250

Volvo AB har en omsättning på 286 miljarder kronor och en personalstyrka

på ca 75 000 anställda. I verksamheten ingår lastvagnar, bussar, aero och

finans.251

Volvo grundades 1924 av Assar Gabrielsson och Gustav Larson, och den

första bilen producerades 1927. Samtidigt producerades även lastbilar, och

i själva verket skulle det dröja ända till andra världskriget innan

bilförsäljningen översteg lastbilsförsäljningen.252

1935 tog Volvo över Pentaverken och gjorde AB Penta till marintekniska

avdelningen i Volvo. Ungefär samtidigt som fabriker etablerades i Kanada

och Belgien byggdes, med hjälp av statligt stöd, Torslanda fabriken. I

denna fabrik tillverkades den miljonte bilen, en Amazon, och 1983 hade

produktionen nått fem miljoner bilar.253

I början av 1990-talet var ryktena intensiva kring ett eventuellt samgående

med Renault. Tanken var att genom skalfördelar minska

produktionskostnaderna och genom samgåendet bli en av de största

aktörerna på den europeiska marknaden. Affären blev dock aldrig av och i

praktiken var det bara en tidsfråga innan Volvo Personvagnar skulle bli

249 www.scania.se, 2001-11-25
250 Ibid
251 www.volvocentral.net, 2001-11-25
252 Ibid
253 Ibid
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uppköpta, något som skedde i och med att Ford 1999 förvärvade en

majoritet av Volvos aktier.254

2.2.1 Bakgrunden till fusionen

Lastbils- och bussbranschen har upplevt en trend mot ökade krav på

ekonomisk effektivitet och därmed ökade behov av stora volymer och

skalfördelar. Trenden för Volvo och Scania har varit allt färre, större och

starkare kunder som täcker ett utökat geografiskt område.255

“Det som har drivit konsolideringen i hela lastbilsindustrin är

skalfördelar, att bli större och större och att kunna fördela

kostnaderna på ny volym”.256

En annan viktig drivkraft i denna process har varit avregleringar, något som

skärpt konkurrensen och ställt nya krav på tillverkaren. Vidare har kraven

på miljöanpassning och säkerhetstänkande ökat och tillsammans med

förkortade produktlivscyklar innebär detta att produkter måste kunna tas

fram till en lägre kostnad.257

Initiativet till att genomföra affären togs av Volvo som under 1999 började

köpa aktier i Scania. Scania gjorde i samband med detta en analys där man

fastslog den tidigare linjen att stå på egna ben, men trots detta kom i

augusti samma år Volvo och Investor överens om att genomföra

fusionen.258

254 Dagens Industri, 1999-09-19
255 Volvo och Scania, Prospekt inför samgåendet, (1999)
256 Söderström, Ulf; Informationschef, Scania, (2001)
257 Volvo och Scania, (1999)
258 Söderström, Ulf; Informationschef, Scania, (2001)
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2.2.2 Motiv

”Vi kan sänka våra kostnader med 4-5 miljarder kronor per år och

ändå öka våra marknadsandelar”.259

Det sa Leif Östling, VD Scania, i samband med att 1999 års bokslut

presenterades. Han menade att det fanns stora möjligheter att förbättra

Scanias goda vinstmarginaler ytterligare som en följd av

Volvosamarbetet.260

En naturlig konsekvens av hur marknaden för lastbilar hade utvecklat sig

var att söka fusionera med en annan tillverkare och därigenom kunna svara

mot marknadens nya krav. Tidpunkten för de båda företagen var mycket

lämplig då båda stod i begrepp att utveckla en ny generation lastbilar.

Därigenom skulle utvecklingen kunna koordineras och onödiga

dubbleringar i investeringar och produktionskostnader reduceras i ett tidigt

skede.261

Synergier

Kostnadsbesparingar

1999 hade Volvo och Scania tillsammans årliga utvecklingskostnader på

3,3 miljarder kronor. Detta var en kostnad som beräknades stiga i takt med

att framförallt miljökraven på dieselmotorer ökade. En fusion skulle ha

rationaliserat utvecklingsarbetet och uppskattningsvis ha kunnat sänka

kostnaderna med 0,5-1 miljard kronor.262 Vidare stod även

utvecklingsarbetet för till exempel styrsystem och förbränningsmotorteknik

i begrepp att samordnas. Ett samgående hade där skapat möjligheter för en

gemensam bas för utveckling på 60-70 procent.263 Det finns trots allt en

uppenbar logik i påståendet att det lönar sig att slå ut utvecklingskostnader

259 Dagens Industri, 2000-02-04
260 Dagens Industri, 1999-01-19
261 Volvo och Scania, (1999)
262 Dagens Industri, 1999-01-19
263 Dagens Industri, 2000-02-04



Motiv till fusioner – en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv Kapitel 6
Joakim Ketonen & Daniel Walldén

-104-

på totalt över 130 000 lastbilar istället för vardera 50 000 (Scania)

respektive 83 000 (Volvo).264

När fusionsplanerna tillkännagavs var analytiker tämligen ense om att

samarbetet skulle ge 4-5 miljarder per år i kostnadsbesparingar.265 Dessa

har senare preciserats mer i detalj, men den inledande uppskattningen

visade sig stämma väl överens med de kalkyler företagen själva senare

presenterade.

Scanias VD Leif Östling presenterade strax efter offentliggörandet ett

samarbetsprogram som skulle dras i gång så snart EU hade godkänt

fusionen. Först och främst skulle inköpen samordnas för standardprodukter

såsom batterier, däck, filter och så vidare där det fanns en volym på många

miljarder kronor.266 På lång sikt fanns alltså en betydande

rationaliseringspotential inom inköp. Vid tiden för det planerade

samgåendet var efterfrågan stark och fabrikerna i stort sett fullbelagda, men

en konjunkturavmattning bedömdes inträffa inom en relativt snar framtid

då rejäla sparprogram i centrala funktioner av olika slag skulle bli aktuella.

Sådana sparprogram skulle alltså blottlägga eventuellt överflödiga

funktioner som inte rationaliserats bort i den första fasen av samgåendet.267

Vidare skulle även produktion av kopplingar, turboaggregat och andra

komponenter med likvärdiga funktioner samordnas. Ett tiotal olika

varianter av dessa komponenter vardera skulle dras ned till totalt tre till

fyra stycken.268 En sammanslagning av komponenttillverkningen

beräknades ge åtminstone 1-2 miljarder kronor i besparing, på sikt

antagligen mer. En viktig effekt av ett samarbete mellan Volvo och Scania

skulle också vara att antalet gemensamma komponenter kunde öka kraftigt.

Volvos lastbilar tillverkades då av cirka 22 000 artiklar och Scanias av

cirka 18 000. Bara hanteringen av dessa kostade årligen 100 000 kronor per

264 Dagens Industri, 1999-01-19
265 Ibid
266 Dagens Industri, 2000-02-04
267 Affärsvärlden, 1999-08-18
268 Dagens Industri, 2000-02-04
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artikel vilket skulle ge besparingsmöjligheter på över 1 miljard kronor om

andelen gemensamma artiklar blev stor.269 Detta bedömdes dock som en

känslig process som kunde ta tid. Volvo angav tidsgränsen fem år innan

några stora effekter skulle kunna ses.270

”Jag tror att man måste hitta skalekonomiska fördelar på alla

områden för att motivera fusionen. Exempelvis inom

produktutveckling, produktion, distribution och service.”271

Detta sa Christer Karlsson som är professor vid institutionen för industriell

produktion på Handelshögskolan i Stockholm. Volvo har sedan en tid

tillbaka lagt ut allt fler av sina produktionsfunktioner på externa

leverantörer, och förutsättningarna för en sådan utveckling bedömdes ännu

mer sannolik i och med ett samgående med Scania.272

Såväl Volvo som Scania hade egen hytt- och motortillverkning vid två

olika fabriker i Sverige. Med tanke på att investeringskostnaderna

förknippade med dessa var så tunga skulle det innebära stora

kostnadssänkningar att lägga ner någon av fabrikerna. Enligt vissa

analytiker fanns det överhuvudtaget inget som försvarade dubbla

produktionsenheter i samma land.273

Anmärkningsvärt är att det inte talades om några betydande

personalrationaliseringar från företagens sida, något som emellertid

analytikerna generellt ställde sig skeptiska till. Detta främst i ljuset av

Volvos kraftfulla outsourcingstrategi som, om den skulle komma att

tillämpas i Scania skulle innebära att flera fabriker skulle säljas ut, slås ihop

eller läggas ned och därmed ofrånkomligen leda till personal-

nedskärningar.274

269 Dagens Industri, 2000-02-04
270 Dagens Industri, 1999-01-19
271 Finanstidningen, 1999-08-09
272 Ibid
273 Dagens Industri, 2000-02-04
274 Finanstidningen, 1999-08-09
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Ökad marknadsandel

Enligt Volvo Lastvagnars VD Karl-Erling Togen skulle en fusion mellan

Volvo och Scania ha skapat stark tillväxt och dessutom leda till ökade

marknadsandelar på vissa håll, framförallt Nordamerika. Scania skulle med

Volvo som inkörsport till den amerikanska marknaden på sikt ha kunnat

etablera sig och därigenom bidra till den ökade marknadsandelen.275

Effekterna på marknaderna skulle dock till viss del bli negativa genom att

Volvo-Scania på vissa marknader i Europa hade blivit för dominanta och

därigenom öppnat för konkurrenter att ta marknadsandelar. I Europa har

Scania och Volvo vardera en ungefärlig marknadsandel på 15 procent och

skulle i händelse av en fusion ha blivit störst på marknaden.276

Det verkar som om Volvo och Scanias analyser av en fusion skiljde sig en

aning åt. Till skillnad från Karl-Erling Togen såg Leif Östling stora

möjligheter för både Scania och Volvo att öka sina andelar i Frankrike,

Tyskland, Italien och östra Europa. Däremot avvisade han allt tal om

användning av Scanias varumärke i USA då han ansåg att Scania inte hade

några produkter för den amerikanska marknaden.277

Vidare beräknades en fusion innebära avsevärda och nödvändiga

förstärkningar av återförsäljar- och servicenät. Volvo hade 1999 tolv

procents andel och skulle enligt Karl-Erling Trogen behöva komma upp till

20 procent för att kunna hålla igång ett starkt återförsäljar- och servicenät.

Även en synkronisering av de fjorton monteringsfabrikerna världen över

skulle leda till fördelar. 278

Personliga motiv

Även i denna affär har det spekulerats kring personliga motiv som en

drivkraft bakom det önskade samgående. Affärsvärlden skriver:

275 Nyhetsbyrån Direkt, 1999-08-09
276 Dagens Industri, 1999-01-19
277 Dagens Industri, 2000-02-04
278 Nyhetsbyrån Direkt, 1999-08-09
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“VD Leif Johansson hade nog heller inte särskilt mycket emot att få

in Investor som ny stor ägare i Volvo. [...] Prisfrågan blev av

sekundär betydelse, som den lätt blir i tjänstemannastyrda

företag.”279

Vidare menade man att den nye chefen Marcus Wallenberg och

ordföranden Percy Barnevik hade ett akut behov att kunna visa upp en

snygg trofé. När sedan kursen på Scanias aktier steg kunde Investors

önskan att få en bra slutavräkning på sitt innehav i Scania uppfyllas, något

som alltså skulle ha varit en starkt bidragande orsak till att affären kunde

bli av.280

3 IT-BRANSCHEN

2000 går inte bara till IT-historien utan också till svensk näringslivshistoria

som året då IT-bubblan både blåstes upp och sprack. Tidigt förra våren

skulle Internet frälsa världen, och alla gamla ekonomiska modeller kastades

i papperskorgen samtidigt som bolag efter bolag slog kursrekord. Det var

inte bara IT-branschen som sådan som växte häpnadsväckande fort under

nittiotalet, det gjorde också antalet fusioner i branschen. Företagen valde

ofta att växa genom sammanslagningar och förvärv, och under 1999

räknade Thomson Financial Securities Data antalet fusioner inom

branschen till 1 200.281 Fusionshysterin fortsatte inledningsvis under år

2001, innan ett kärvare företagsklimat satte stopp för den värsta

fusionshetsen.

Den formidabla tillväxttakt IT-branschen upplevt kom att dämpas kraftigt

under senare delen av år 2000. Att tro att företagen skulle kunna infria de

enormt uppskruvade förväntningarna och upprätthålla volymökningar på

279 Affärsvärlden 1999-08-18
280 Affärsvärlden 1999-08-18
281 www.thestreet.com, Internet M&A Activity Will Continue in 2000, but Nature of the Deal

Will Change, 1999-12-09; 2001-11-21
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hundratals procent var en utopi, som känns rätt självklar så här efteråt.

Detta medförde att flera av tillväxtbolagen drabbades av allvarliga

finansiella problem och tvingades till omfattande nedskärningar.

Det häpnadsväckande är hur pass betydelsefulla fusioner har kommit att bli

för tillväxten av IT-branschen, en bransch som inte ens är tio år gammal.

Enligt en undersökning282 av Accenture stod eM&A283 för cirka tio procent

av den globala M&A-marknaden under föregående år, och man förutspår

att branschens fusioner kommer att få allt större betydelse i förhållande till

övriga fusioner.

Med detta som en bakgrund har vi valt att välja IT-branschen som en av de

sektorer vars motiv till fusioner vi valt att undersöka, mycket beroende på

branschens unika egenskaper; ungdom i kombination med rikliga antal

fusioner. Hur motiverar företagen branschens rikliga fusioner, har motiven

ändrats idag jämfört med glansdagarna? Detta var bara några av de frågor

vi ställde oss inför undersökningen av IT-branschen.

3.1 TietoEnator

Som en i raden av flertalet svensk-finska, eller snarare kanske finsk-

svenska, fusioner under senare år fullbordades fusionen mellan svenska

Enator och finska Tieto i juli 1999. Innan sammanslagningen hade båda

företagen huvudsakligen vuxit genom ett antal förvärv, fusioner och

strategiska allianser, oftast med företag med närliggande och

kompletterande kunskaper. Det rådde inledningsvis osäkerhet om den

finska konkurrensmyndigheten skulle godkänna fusionen eftersom

företaget ansågs kunna bli för dominerande på framför allt den finska

marknaden. Fusionen godkändes slutligen och idag har företaget cirka

11 000 anställda i 13 länder.

282 www.accenture.com, Capturing value through eM&A, 2001-11-21
283 eM&A står för electronic Mergers and Acquisitions
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När fusionen mellan Tieto och Enator först presenterades var det dock

många som höjde på ögonbrynen. Branschen hade fram tills dess varit

befriad från större strukturaffärer eftersom det inte fanns några större

synergivinster att tjäna vid sammanslagningar av konsultbolag, trodde man.

Men ledningarna i både Tieto och Enator såg saken annorlunda. Genom en

fusion såg man möjligheterna att bygga en stark nordisk enhet, för att sedan

exportera det nordiska IT-kunnandet utomlands.284

TietoEnator beskriver själva sin verksamhet som leverantör av

värdeadderande IT-tjänster internationella industrier såsom bank och

finans, telekommunikation, offentlig sektor och skogsindustri.285

Huvuddelen av de anställda består av konsulter och företaget är ett av de

ledande IT-konsultföretagen i Europa.

TietoEnator är ett av de få företag som trots svaga branschresultat kunnat

visa upp starka siffror. Företagets tredje delårsrapport kunde visa upp en

fortsatt tillväxt och nettoomsättningen ökade med 13 procent under det

tredje kvartalet år 2001.286

3.1.1 Motiv

Synergier

Kunskapsmässiga och teknologiska överföringar

Ett av huvudmålen bakom fusionen var att nå ut på den europeiska

marknaden för att bli en global aktör och på så sätt kunna locka globala

kunder. Ingetdera företaget satt själv på den kompetens som krävdes för att

bli en global aktör, så för att lyckas behövde företagens kunskaper

kompletteras. Kompletterande kunskap som de kom att finna hos varandra.

284 Tieto & Enator, Fusionsprospekt, (1999)
285 www.tietoenator.se, 2001-11-07
286 www.tietoenator.se, TietoEnator - delårsrapport 3/2001; 2001-11-07
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”Tieto and Enator not only complement, but also strengthen each

other” 287

För att vara konkurrenskraftig på en global arena måste företag såsom

TietoEnator förbättra och förstärka sitt fokus på de utvalda segment

företaget är verksamt inom. Genom fusionen såg företagen möjligheter för

att erhålla en stark vertikal expertis på sina utvalda segment, såsom bank

och finans, telekommunikation, skogsindustrin och offentlig sektor.

Kostnadsbesparingar

Företaget räknade även inledningsvis uppnående av synergieffekter som ett

annat betydelsefullt motiv till fusionen. Michael Schröder, analytiker på

Opstock288, nämnde typexemplet för synergimotivet då han kommenterade

orsakerna till sammanslagningen:

”This is a case where one plus one equals more than two, because

Tieto gets access to Enator's customers and markets, and vice

versa.”289

Synergieffekterna från sammanslagningen mellan Tieto och Enator

beräknas öka gradvis till att uppnå de långsiktigt hållbara synergier på cirka

265 miljoner kronor årligen från och med år 2002 skriver TietoEnator i ett

pressmeddelande290. Besparingarna finns framför allt att uppnå genom att

samordna drift och support mellan de olika länderna, säger Matti Lehti

vidare.291 Han får medhåll av företagets svenske vice koncernchef, Åke

Plyhm, som menar att hälften av de uppskattade totala synergierna kommer

från delade investeringar, drift och support. Han betonar även synergier

287 Tieto & Enator, (1999), sid 16
288 www.opstock.fi, Opstock förvaltar den finska banken Osuuspankkis fonder och värdepapper
289 www.globalflow.com, 1999-08-03; 2001-11-07
290 Nyhetsbyrån Direkt, 1999-03-30; 2001-11-07
291 www.idg.se, Matti Lehti i artikeln: Finsk arbetsnarkoman blir branschens tungviktare, 1999-

06-14; 2001-11-07
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genom potentiella fortsatta tillväxtmöjligheter, såväl som skalfördelar och

delade framtida investeringar som bakomliggande motiv.292

Dock verkade det som om detta motiv var ett som lyftes fram

inledningsvis, men senare kommit på efterkälken framgick ur vår intervju

med Eric Österberg, informationsdirektör TietoEnator.

”Ett antal miljoner skulle man spara, men var man sparat dem är

svårt att säga. […] Synergierna var inledningsvis ett sätt att

motivera fusionen som senare kanske inte uppnåtts.”293

Internationell anpassning genom uppnåendet av kritisk massa och
förstärkt kärnkompetens

Den europeiska IT-branschen är i förändring. Tidigare har egentligen vilket

nystartat Internetföretag som helst kunnat generera vinst och attrahera

kunder utan någon som helst tidigare erfarenhet. IT-branschen har levt i sin

egen värld skyddad från någon större grad av konkurrens, att hitta kunder

har aldrig varit ett problem. Visst finns det fortfarande plats för

”garagebyggen”, men för de större företagen håller klimatet på att

förändras. Konkurrensen har blivit global, och för att kunna hävda sig i

detta nya klimat måste marknadspositionerna förstärkas, främst genom

uppnåendet av en internationell konkurrenskraft. Detta är ett av motiven

bakom fusionen mellan Tieto och Enator som flitigast lyfts fram av

pressen.

”Orsaken till fusionen står att finna i de snabba förändringarna

inom datateknikbranschen i Europa. Kunderna går samman och

bildar allt större enheter, som koncentrerar sig på sin

kärnkompetens. Konkurrensen blir allt mera internationell och de

292 Veckans Affärer, Lehti ska göra Enator lönsamt, 1999-05-31; 2001-11-07
293 Österberg, Eric; Informationsdirektör, TietoEnator, (2001)
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nordiska leverantörerna av datatekniktjänster måste förbättra sin

förmåga att konkurrera internationellt.”294

”För att vara attraktiva för de riktigt stora kunderna måste de

försiktiga generalerna Lehti och Plyhm sannolikt göra verklighet av

de vaga planerna på ytterligare en storfusion. I dagsläget är

TietoEnator lite för lagom – stort i Norden men litet på jorden.”295

TietoEnator betonar också argumentet om en internationell offensiv och

storlekens betydelse för internationell konkurrenskraft, samtidigt som man

upplever att hemmamarknaderna begränsar företagets möjlighet till tillväxt.

Företagets finske VD Matti Lehti sade följande i en intervju med

branschtidningen IT.branschen:

”Det här är en offensiv affär som syftar till att förbättra våra

möjligheter att växa. Vi behöver storleken för att kunna vara med

och konkurrera om de riktigt stora affärerna. [...] Det är bara en

tidsfråga innan storlek visar sig nödvändig för att nå god

lönsamhet.”296

Sammanslagningen öppnar sålunda nya möjligheter och marknader för

TietoEnator, då man inte längre enbart koncentrerar sig på den nordiska

marknaden. Fusionen är ett första och betydelsefullt steg mot ökad

internationell konkurrenskraft, då sammanslagningen banar väg för ett

inträdande inom fokuserade branschsegment på den tyska, franska och

engelska marknaderna.297 Vidare erbjuder en internationalisering att

TietoEnator kan erbjuda den internationella närvaro som företagets kunder

efterfrågar.

294 www.tt.fi, Industrins och arbetsgivarnas centralförbund; 2001-11-07
295 Veckans Affärer, Sverige 500 största IT-bolag: Försiktiga generaler, 2001-05-28; 2001-11-

07
296 itbranschen.idg.se, Finsk arbetsnarkoman blir branschens tungviktare, 1999-06-14; 2001-11-

07
297 Österberg, Eric; Informationsdirektör, TietoEnator, (2001)
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”Vi fokuserar mot stora företag, så kallade blue chip companies. Vi

växer tillsammans med dem, så att vi blir deras IT-avdelning.”298

TietoEnator verkar på en marknad som för tillfället befinner sig i snabb

internationell konsolidering. Fusioner och uppköp har kommit att tillhöra

vardagen. Företagen letar mer eller mindre konstant efter möjligheter till

tillväxt genom nya förvärv eller sammanslagningar. Bara på senare tid har

franska Cap Gemini gått ihop med amerikanska Ernst & Youngs IT-enhet

och mjukvarujätten Novell har förvärvat IT-konsulten Cambridge

Technology Partners. Även TietoEnator är vaksamma på detta och lyfter

fram detta som ett motiv:

”Vi vill vara en del av den internationella konsolideringen.”299

En sista del av internationaliseringsmotivet är introduktionen av Euron och

det finska inträdet i EMU, en process som kommer att fullbordas under de

första månaderna av 2002. Tack vare fusionen med ett finskt företag så kan

det tidigare svenska Enator sälla sig till den skara svenska bolag som flyttat

utomlands för att istället noteras i Euro. En förändring som anses

nödvändig för att locka internationella investerare.

Tillgodogörandet av nya produkter

Resultatförbättringen i nya TietoEnator ska komma från flera håll.

Gemensamma investeringar har redan nämnts, korsförsäljning är en annan

källa till förbättrat resultat. Med korsförsäljning avses att antingen Tieto

eller Enator bearbetar bolagens nya hemmamarknader med de egna

produkterna. Tieto erbjuder ett branschfokus, mot de områden som Enator

finner mycket tilltalande och lämpade för deras produkter.300

298 Österberg, Eric; Informationsdirektör, TietoEnator, (2001)
299 Ibid
300 Veckans Affärer, Lehti ska göra Enator lönsamt, 1999-05-31; 2001-11-07
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3.2 Cell-Mandator

Fusionen, som har en annan karaktär än sammangåendet mellan Tieto och

Enator, offentliggjordes i februari 2000. Om Tieto och Enator var en fusion

mellan två gamla ”hederliga” IT-konsulter, så var sammanslagningen

mellan Cell och Mandator lite annorlunda.

Cell Network, som var verksamma under namnet Linné Group, var ett av

de mest hypade Internetkonsultföretagen på marknaden tillsammans med

företag som Icon och Framfab. I och med namnbytet från Linné Group till

Cell Network, så förändrades även företagets fokus från traditionella IT-

tjänster till konsultverksamhet inom Internet och e-handel. Företaget hade

cirka 500 anställda och var verksamma i Sverige, Norge, Danmark,

Frankrike, Spanien och Storbritannien. Mandator, å sin sida, var ett IT-

konsultbolag av den gamla skolan med fokus på kommunikationsfrågor.

Företaget var ett av Europas större IT-företag med 1 200 anställda fördelat

på 38 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Estland. Även om Mandator

var den starkare parten vid sammanslagningen valde man att använda

namnet Cell Network för det nybildade företaget. Fusionen kom att föda

världens tredje största Internetkonsult, med en omsättning på 1,5 miljarder

kronor, 1 800 anställda och ett börsvärde på drygt 11 miljarder kronor.

I likhet med de flesta andra IT-fusioner under den här tiden lovordades

sammanslagningen av IT-analytiker i pressen.301 Reaktionerna var

inledningsvis lyriska då marknadsvärdet för de båda bolagen steg med 64

procent till 19 miljarder dagen då affären presenterades, vilket motsvarade

17 Mkr per anställd.302 De inledningsvis optimistiska tongångarna kom

snart att tonas ner då Cell Network redovisade resultatet efter det andra

kvartalet, 2000. Tio procent av omsättningen hade gått upp i rök.

Analyshuset Redeye menade att samgåendet började framstå allt mer som

en katastrofal affär.303 I juli hade aktien minskat i värde med

häpnadsväckande 84 procent sedan toppnoteringen i februari, och nya Cell

301 Dagens Industri, Cell och Mandator går samman , 2000-02-08; 2001-11-10
302 Dagens Industri, Internetglansen flagnar, 2000-06-27; 2001-11-10
303 Finanstidningen, 2000-06-15; 2001-11-10
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Network värderades till och med lägre än gamla Mandator före fusionen.

Nya Cell har fortsatt att rada upp förlusterna, helårsresultatet för år 2000

blev –596 Mkr och siffrorna har heller inte förbättrats under år 2001,

resultatet för det tredje kvartalet väntas bli –82 Mkr.

Med en sådan utveckling kan man fråga sig företaget egentligen

motiverade fusionen, vilka var effekterna man ville uppnå?

3.2.1 Motiv

Synergier

Kunskapsöverföring

Precis som i fallet med TietoEnator var det de kompletterande kunskaperna

som lyftes fram som ett av huvudmotiven bakom fusionen. För att lyckas

ro i hamn multinationella företag som kunder behövdes, förutom en viss

storlek på företaget för att klara av belastningen, även vissa

specialkompetenser, kompetenser som Cell och Mandator fann hos

varandra.

Genom fusionen ville man även stärka Internetkompetensen, samtidigt som

man ville utveckla sitt kunnande inom nyckelområdena telekom och media.

Detta för att gifta samman dem i ett senare skede och kunna ge ett mera

komplett erbjudande till företagets kunder. Trenden inom branschen som

rådde under tiden för fusionen var att Internetkonsulter letade efter

traditionella konsultföretag att gå samman med för att bredda sitt utbud. De

var på jakt efter teknisk kompetens, och framför allt stabilitet.304 Även om

Cell redan innan fusionen hade lyckats locka till sig en skara

managementkonsulter, hade företaget inte den erfarenhet som behövdes för

att ro i land så stora och komplexa IT-projekt som företaget ville

konkurrera om. I Mandator hittade Cell den erfarenheten av stora projekt

som man själv saknade. Dagens Industri såg följande motiv till fusionen:

304 Computer Sweden, Nu blir IT och Internet ett, 2000-02-09; 2001-11-10
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”Tanken är att stärka Internetkonsultbolaget när det gäller teknisk

kompetens, projektledning och förmåga att åta sig stora projekt.”305

Huvudpersonerna i fusionen Niklas Flyborg, VD Mandator, och Marcus

Bäcklund, VD Cell, lyfte fram vad företagen tjänade på

sammanslagningen:

Niklas Flyborg: ”[Mandator] har en längre tid insett att vi måste bli

starkare på en rad områden, bland annat managementkonsulting och

strategifrågor. Vi har därför letat aktivt efter en partner med de

kompetenserna, det har aldrig varit någon hemlighet.”306

Marcus Bäcklund: ”[Cell] har också insett att vi måste bli större och

framför allt öka våra resurser på det tekniska området.”307

Med tanke på att Mandator fortfarande stod sig rätt bra innan fusionen kan

man fråga sig om det överhuvudtaget var nödvändigt för gamla Mandator

att gå samman med hypade Cell. Enligt Niklas Flyborg nuvarande VD och

koncernchef på Cell Network, och dåvarande VD på Mandator, är

jämförelsen inte rättvis:

”Vi vet ju inte var Mandator hade stått utan Cell. Vi gick samman

med Cell i ett läge där marknaden förändrades mycket snabbt.

Kunderna krävde ett strategikunnande som fanns hos Cell men inte

hos Mandator.”308

Flyborg får medhåll av Mandators pressekreterare, som menar att även om

Mandator hade många IT-konsulter saknade man ändå det fokus mot IT-

305 Dagens Industri, Cell och Mandator går samman, 2000-02-08; 2001-11-10
306 Svenska Dagbladet, Nytt radarpar ritar om IT-kartan, 2000-02-09; 2001-11-10
307 Ibid
308 Finanstidningen, Skyller inte på marknaden, 2000-12-13; 2001-11-10
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sidan som både företaget och kunderna önskade.309 Denna kunskap kunde

Cell erbjuda.

Kundernas krav på fusionen var för övrigt något som även Robert

Karlsson, chef Corporate Communications, starkt lyfte fram:

”Oftast beskrevs [fusionen] som ett försök att blåsa upp

aktiekurserna, men det var egentligen kunderna som skrek efter

fusionen.”310

Internationell anpassning genom uppnåendet av kritisk massa och
förstärkt kärnkompetens

Huvudmotivet, precis som i fallet med TietoEnator var även här att uppnå

en konkurrenskraftig storlek på företaget för att på sikt kunna konkurrera

på ett globalt plan.

”För att kunna vara konkurrenskraftiga på en i första hand

konsoliderande europeisk, och senare även global, marknad krävs

ökade muskler”311, menar Niklas Flyborg VD och koncernchef för

nya Cell Network.

Målet som uttalades strax efter fusionen var att i ett första skede arbeta för

att etablera företaget på de tio viktigaste marknaderna i Europa. Utöver

detta betonade man vikten av att hitta en amerikansk partner för att nå den

lukrativa nordamerikanska marknaden. Bakom fusionen ligger

utvecklingen i IT-konsultbranschen, där storlek och breddkompetens fått

allt större betydelse.

”Förutsättningar för att kunna börja inleda samtal med de mest

intressanta aktörerna i USA förbättras väsentligt genom samgåendet

309 Finanstidningen, Skyller inte på marknaden, 2000-12-13; 2001-11-10
310 Karlsson, Robert; Chef Corporate Communications, Cell Network, (2002)
311 Dagens Industri, USA nästa för webbkonsulten, 2000-02-09; 2001-11-10
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mellan Cell och Mandator.”312;menade Marcus Bäcklund,

dåvarande VD för Cell.

Han menade vidare att Cell tidigare varit för litet för att kunna genomföra

ett samgående på lika villkor med ett USA-företag. Drivande bakom

affären var enligt företagets ledning ett krav från kunderna på breddad

kompetens och ökad internationell närvaro. En röd tråd genom det som

skrivits i pressen och som de involverade också lyft fram är att bolagen

tillsammans når den storlek som är direkt nödvändig vid upphandlingar

gentemot multinationella kunder. Detta uttrycker Marcus Bäcklund på

följande sätt:

”Vi siktar på att få fler kunder som General Electric -

multinationella företag som anpassar hela sin organisation till

Internet. Då krävs global närvaro”.313

Han får medhåll av företagets dåvarande styrelseordförande Jan Carlzon:

”Genom den här sammanslagningen bildar vi ett företag som i

kompetens och storlek blir ledande med inriktning på interaktiva

medier och Internet. Det är just nu som de riktigt stora

industriföretagen som General Electric, ABB, Siemens, Ciba-Geigy,

ta vilka du vill, förbereder sig för den nya ekonomin och vi får nu

resurserna att vara med på de affärerna.”314

Att förmedla en ny bild av företaget

Även om sammanslagningen beräknas som en av jämlika partners är det

Mandator som förvärvar Cell, men samtidigt släpper sitt eget namn för

Cells. En av orsakerna bakom förfarandet är att Mandator vill hamna i

312 Nyhetsbyrån Direkt, Cell/Mandator: Föreslås samgående på lika villkor, 2000-02-08; 2001-

11-10
313 Ibid
314 Svenska Dagbladet, Cell och Mandator lyfte efter affär, 2000-02-09; 2001-11-10
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samma värderingsmodell som de så kallade Internetkonsulterna värderas

efter.315 Genom att lägga ett bud på Cell Network med betalning i

Mandator-aktier försöker Mandator alltså dra nytta av den hype

Internetföretagen haft på börsen, och sålunda få ”Internetvärdering” på sina

egna konsulter. Förfarandet lyckades och simsalabim så ökades Mandators

börsvärde med närmare fyra miljarder till 9,7 miljarder kronor.316

Bakgrunden till denna önskan menar pressanalytiker bero på den

kapplöpning mot högre avkastningskrav som hade utlösts efter Framfabs

och Guides samgående i december 1999. Ett beteende som utlösts av det

galopperande avkastningskrav på börsen som tvingar fram denna typ av

affärer. Aktiemarknaden, menar bland annat Finanstidningen, tenderar

belöna volymtillväxt inom IT-sektorn i både vått och torrt.317

315 Karlsson, Robert, Cell Network, (2002)
316 Veckans Affärer, Ingen Cellskräck här, 2000-02-14; 2001-11-10
317 Finanstidningen, Bröllop mellan Mandator och Cell, 2000-02-08; 2001-11-10
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KAPITEL 7
Analys
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I kapitlet sker inledningsvis en sammanställning av de viktigaste resultaten

som identifierats i det empiriska materialet. Efter en viktning av resultaten

görs enklare tolkningar av dessa. Därefter diskuteras resultaten utifrån de

tre perspektiven, vilket slutligen leder in på en diskussion kring hur

perspektiven tillsammans kan tänkas bidra till förståelse.

1 MOTIVBILDEN

Med det empiriska materialet som grund har i ett första steg de viktigaste

motiven till att fusionera identifierats. Dessa kommer sedan i ett andra steg

att rangordnas i betydelse.

1.1 Identifiering av centrala motiv

Det sätt på vilka motiven beskrivits i empiriavsnittet speglar en ungefärlig

uppfattning om vilka motiv som bör tillmätas störst betydelse. Således har

de motiv som vid studier av press, artiklar och intervjuer bedömts ha störst

betydelse getts antydningar därom i empiriavsnittet genom att behandlas

extra utförligt eller i vissa fall beskrivas med värdeladdade ord. Följande är

exempel på detta hämtat ur empiriavsnittet:

”Stordriftsfördelar utgjorde istället ett av huvudargumenten till att

genomföra fusionen [...]”318

”Även i denna affär har det spekulerats kring personliga motiv som

en drivkraft bakom det önskade samgåendet.”319

Det första citatet tjänstgör som exempel på hur ett motiv, genom det sätt på

vilket det presenteras i empirin, indikerar att det är av stor betydelse. Det

318 Utdrag ur empiriavsnittet, sid 70
319 Utdrag ur empiriavsnittet, sid 76
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andra citatet är ett exempel på en formulering som indikerar att motivet har

tillmätts mindre betydelse. Vi vill dock poängtera att detta inte innebär att

vi gjort någon förhastad tolkning av resultatet redan i empirin. Detta är

endast att betrakta som en i insamlingsfasen nödvändig grovgallring i den

uppsjö av information som funnits tillhanda, vilket sedan inneburit ett stöd

i det första steget av resultatidentifieringen.

I tabellen nedan redovisas resultatet av den första urgallringen. Som synes

har de tre viktigaste motiven i varje fusion identifierats, dock utan inbördes

rangordning.

BRANSCH
Banksektorn Tillverknings-

industrin IT-branschen

MOTIV
Förenings-
sparbanken

Merita-
Nordbanken

Astra-
Zeneca

Volvo-
Scania

Tieto-
Enator

Cell
Network

förmedla nya bild X

internationalisering X X X X

kritisk massa X

kostnadssynergier X X X X X

kunskapsöverföring X X

nya produkter X

ökad
marknadsandel X X X

Figur 7.1 De tre huvudsakliga motiven inom respektive fusion (Egen)

Som synes har ej personliga motiv tagits upp i sammanställningen. Då vi

har fokuserat på synliga motiv har tolkning och kategorisering av de dessa

dolda motiv blivit alltför osäkra för att kunna utgöra en del av slutsatserna.

Vi har vidare inte funnit något stöd för dessa motiv i intervjuerna, varför de

alltså därför inte verkar ha varit särskilt betydelsefulla. Trots detta anser vi

att de kan bidra till ökad förståelse kring hur komplicerad motivbilden är

och därför alltså har ett berättigande.
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En blick på sammanställningen tyder på att motiven att fusionera i stor

utsträckning är lika inom branscherna, samt att motivbilden även visar på

likheter mellan branscherna. Emellertid blir värdet av slutsatser ifråga om

likheter och olikheter inom och mellan branscher mindre om samtliga

motiv behandlas som om de vore av samma betydelse. T ex skulle

slutsatser kring likheter inom en viss bransch inte ha samma udd om de

olika motiv som förekommer i de studerade fusionerna reducerades till att

ha samma betydelse. Vår bestämda uppfattning är att det i samtliga fall är

en klar skillnad mellan det mest betydelsefulla och det tredje mest

betydelsefulla motivet, något som skulle innebära att resultaten skulle

förvrängas om hänsyn inte togs till detta.

1.2 Rangordning av centrala motiv

För att i ett andra steg kunna göra en rangordning av motiven krävdes ett

mer noggrant tillvägagångssätt än i den inledande gallringen. Vi satte

därför upp tre kriterier mot vilka motiven kunde prövas:

• framhålls motivet som viktigt i intervjun?

• framhålls motivet som viktigt i sekundärdata?

• finns det en överensstämmelse mellan den betydelse som motivet

tillmättes i intervjun och i sekundärdata?

Genomgående i intervjuerna har respondenterna varit mycket tydliga med

vilket motiv som de ansåg som mest betydelsefullt. Likaså har det

viktigaste motivet framgått relativt tydligt även i pressen. I kombination

med att överensstämmelsen mellan sekundär- och primärdata varit

påfallande menar vi att viktningen varit relativt oproblematisk. Trots detta

är givetvis viktningen i någon mån ett resultat av våra subjektiva tolkningar

av de framförda motiven, ett förhållningssätt som dock vår metod ger

utrymme för.

Nedan följer samma modell som tidigare med den skillnad att motiven nu

viktats för att åskådliggöra en inbördes skillnad i betydelse. (I) indikerar
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det viktigaste fusionsmotivet, (II) det näst viktigaste och (III) följaktligen

det tredje viktigaste. Generellt kan sägas att tolkningen av vilket som är det

viktigaste motivet är säkrare än av vilket som är det tredje viktigaste då

skillnaden till trean och fyran synes mindre än mellan ettan och tvåan.

BRANSCH
Banksektorn Tillverknings-

industrin IT-branschen

MOTIV
Förenings-
sparbanken

Merita-
Nordbanken

Astra-
Zeneca

Volvo-
Scania

Tieto-
Enator

Cell
Network

förmedla nya bild III

internationalisering II II I I

kritisk massa I

kostnadssynergier I I III I III

kunskapsöverföring II II

nya produkter III

ökad
marknadsandel III II II

Figur 7.2 De tre viktigaste motiven inom respektive fusion viktade (Egen)

2 INLEDANDE TOLKNINGAR

Under denna rubrik följer något som närmast är att betrakta som

förklaringar av motivbilden. Även enklare tolkningar kommer att göras,

men då utan att relateras till kapitel 3, 4 eller 5.

Det är inte vår önskan att förvrida resultaten, men det måste ändå påpekas

att beröringspunkterna mellan kritisk massa och kostnadssynergier är

tydliga. Distinktionen är en aning oklar och det är även dessa två kategorier

som vållat oss de största problemen vid identifieringen av motiven. De

båda motiven innebär att ett företags vinster ökar i takt med storleken, men

med den skillnaden att storleken i fallet med kritisk massa måste överstiga
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en viss nivå för att vinsterna skall uppträda. Kostnadssynergier kan således

uppstå oavsett storlek.320

2.1 Inom branscher

Under denna rubrik förklaras och tolkas resultatet inom respektive bransch.

2.1.1 Motivbild bankbranschen

I FöreningsSparbanken har kostnadssynergier identifierats som det

viktigaste argumentet för fusionen, vilket rent konkret avsåg att slå ut

kostnader för IT-system på en större kundvolym. Även behovet av att göra

en anpassning till en internationell bankmarknad var mycket viktigt.

Slutligen avsåg bankerna uppnå en starkare marknadsposition, men detta

var inget som framhölls som något avgörande motiv.

Motivbilden i MeritaNordbanken är mycket lik den i

FöreningsSparbanken. Skillnaden består i att ett korsvist

produktutnyttjande framhölls som ett viktigare argument än förstärkt

marknadsandel. MeritaNordbanken angav visserligen större kundbas som

ett motiv, men detta har vi tolkat som varande en del av

internationaliseringsprocessen och inte i första hand viljan att öka

marknadsandelen.

Kort tolkning

Överensstämmelsen i bankbranschen är påfallande. De två främsta

motiven, kostnadssynergier och internationalisering, verkar vara ett resultat

av den utvecklingsfas som branschen just nu befinner sig i. I det första

fallet har den allmänna utveckling inom IT-området kommit att ha stor

inverkan på branschen, dels p g a de system som nu kan introduceras

internt (i empirin nämns nya produkter och sparformer), men även genom

320 Även om dessa vinster ofta ökar i större skala
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att kunderna har tillgång till IT, något som kan beskrivas som en sorts

extern utveckling.

2.1.2 Motivbild tillverkningsbranschen

AstraZenecas klart tydligaste motiv var att höja forskningskapaciteten och

stärka säljarorganisationen. Detta skulle ske genom att uppnå den kritiska

massa där dessa fördelar började uppträda. Ett inte lika viktigt motiv var att

öka marknadsandelen och slutligen har kostnadssynergier närmast

beskrivits som en positiv bieffekt av fusionen.

Även Volvo/Scanias huvudmotiv var mycket dominerande.

Kostnadssynergier genom framförallt elimineringar av dubbla funktioner

var området där de stora vinsterna skulle uppstå. Även en ökad

marknadsandel i framförallt Europa spelade en framskjuten roll. Inget

tredje motiv har kunnat identifieras varför endast två stycken tagits upp i

sammanställningen.

Kort tolkning

Även inom denna bransch uppvisas stora interna likheter. Ökad

marknadsandel framhölls inom bägge fusionerna som det näst viktigaste

argumentet. Däremot identifierades uppnåendet av en kritisk massa som det

viktigaste motivet för AstraZeneca, medan det överhuvudtaget inte

förekom i Volvo/Scania. Kostnadssynergierna, som där var det avgörande

motivet, tas emellertid upp som ett av argumenten i AstraZeneca-fusionen.

2.1.3 Motivbild i IT-branschen

Som det mest framträdande argumentet förde TietoEnator fram den ökande

internationella konkurrensen och hur förmågan att hävda sig i denna nya

miljö måste förbättras. Inte lika avgörande, men fortfarande av central

betydelse var att komma i åtnjutande av ny kompetens. Slutligen skulle

även vissa kostnadssynergier genom sammanslagningen uppnås.
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Fusionen som skapade Cell Network motiverades i viktiga avseenden på

samma sätt som TietoEnator. Internationaliseringen var även här det

avgörande motivet och likaså möjligheterna till kunskapsöverföring hade

stor betydelse. Nytt var dock att man även avsåg skapa en ny ”image” för

ena halvan av de ingående parterna, Mandator, som skulle göra företaget

mer attraktivt på börsen.

Kort tolkning

Överensstämmelsen mellan motiven är även inom IT-branschen mycket

stor. I likhet med bankbranschen är här även internationaliseringen en

framträdande faktor, enligt vår rangordning ett till och med ännu mer

framträdande motiv. Relaterat till förberedelserna inför att kunna möta den

internationella konkurrensen visade sig en förväntad kompletterande

kunskapsöverföring vara av vikt. Dock har denna identifierats som en egen

kategori då den framhävts som viktig även oberoende av

internationaliseringsprocessen. Kanske beroende på att dessa motiv är så

framträdande spretar de mindre viktiga argumenten, och identifieringen av

dessa är även en aning osäker.

2.2 Mellan branscher

Jämför man motiven mellan branscherna är bilden inte glasklar. Det finns i

vissa avseenden uppenbara likheter, medan andra motiv endast förekommer

i en bransch. Om det finns något motiv kan beskrivas som

branschöverskridande är det kostnadssynergier. I empirin ansågs dessa

motiv i flera fall, av företag från fler branscher, ha en direkt avgörande roll

vid fusionen Om man sedan beaktar diskussionen om likheterna mellan

kostnadssynergier och kritisk massa blir detta resultat ännu starkare.321

Likaså finns det en bred uppslutning kring ett internationaliseringsmotiv

där tillverkningsindustrin emellertid avviker genom att överhuvudtaget inte

ange detta.

321 Se sid 88
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I övrigt skiljer sig ett homogent motiv inom IT-branschen –

kunskapsöverföring – från de andra branscherna. Mönstret gäller även

tillverkningsindustrin där båda de studerade företagen anger framhåller

ökad marknadsandel, ett motiv som visserligen finns representerat inom

banksektorn men utan att kvalificera in som ett huvudmotiv. Resterande

motiv finns endast representerade i en enstaka bransch där de inom denna

dessutom inte utgjort ett huvudmotiv.

3 MOTIVEN I RELATION TILL TEORIN

Ovan har kärnan av det empiriska materialet identifierats. Uppenbara

tolkningar av detta material har gjorts och vissa intressanta frågor har

kunnat besvaras, eller åtminstone givits förslag på svar. Icke desto mindre

är ambitionen att förutom detta även belysa komplexiteten i ämnesområdet

och försöka bidra till en djupare förståelse kring hur motiv till att fusionera

kan förstås mot bakgrund av branschtillhörighet.

3.1 Inom branscher

Under denna rubrik diskuteras likheter och olikheter till fusionsmotiven

inom respektive bransch. Den mest ändamålsenlig strukturen visade sig

emellertid vara en indelning efter branscher under vilka de olika

perspektiven diskuteras. Likheter och olikheter finns alltså inte i form av

rubriker i avsnittet, men dessa skall förhoppningsvis ändå bli tydliga i

diskussionen.
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3.1.1 Banksektorn

Banksektorn I II III

Förenings-
Sparbanken kostnadssynergier internationalisering ökad marknadsandel

Merita-
Nordbanken kostnadssynergier internationalisering nya produkter

Figur 7.3 De tre viktigaste motiven inom banksektorn, viktade (Egen)

Omvärldsperspektivet

Som antytts i den inledande analysen verkar de båda bankernas fusioner till

stor del vara reaktioner på en förändrad miljö. Det har beskrivits hur

utvecklingen på tekniksidan öppnat nya möjligheter och hur företagen i en

bransch präglad av hård konkurrens måste anpassa sig till utvecklingen för

att bibehålla sin position på marknaden. Såtillvida verkar

omvärldsperspektivet vara en lämplig förklaringsmodell. Synsättet

använder just anpassning som ett centralt begrepp, och Porter beskriver hur

företag som mycket väl kan ha blomstrat under stabila förhållanden slås ut

om de inte kan anpassa sig till de nya förhållandena.322 Kanske kan

bankernas fusioner förstås som en dylik anpassning till en förändrad miljö?

Tre viktiga förändringar i bankernas miljö

I fallet med banksektorn kan tre viktiga förändringar i bankernas

omedelbara omvärld identifieras: IT:s växande betydelse (notera att vi

diskuterar fusioner som började planeras i mitten på 90-talet), ökad

konkurrens som en följd av EU-medlemskapet och introduktionen av

Euron samt nischbankernas etablering på den svenska bankmarknaden.

Vad gäller IT:s växande betydelse har den svenska marknaden

karaktäriserats av en mycket tidig och utbredd Internetanvändning där

konsumenterna tidigt ställde synnerligen avancerade och långtgående krav

322 Se tidigare diskussion av Porter, sid 39
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på svenska banker, bl a för att kunna utföra bankärenden över nätet.

Kundernas krav var en faktor i företagets miljö som var tvungen att

hanteras, och det enda rimliga sättet detta kunde göras på var genom att

svara upp mot kundernas krav. Porter kommenterar detta fenomen, det vill

säga hur efterfrågeförhållanden påverkar ett företags kompetens och

utseende, i sin diamantmodell. Porters tanke är att svåra

efterfrågeförhållanden stärker ett företags konkurrenskraft. För

Föreningsbanken och Sparbanken erbjöd en fusion en möjlighet att

finansiera de nödvändiga investeringarna genom att få tillgång till en större

kundvolym att slå ut kostnaderna på. I konsekvens med Porters

tankegångar skulle fusionen kunna förstås som en anpassning till

besvärliga efterfrågeförhållanden som stärker det fusionerade företagets

konkurrenskraft.

För att använda den av Mintzberg, Ahlstrand & Lampel sammanställda

begreppsapparaten tas teknologiska svängningar upp som en faktor som

kan påverka stabiliteten i branschen.323 Rimligtvis måste IT-utvecklingen

betecknas som en teknologisk svängning, där den uppkomna situationen

gav upphov till bankernas strategiska handlande att fusionera för att

därmed återupprätta stabiliteten i miljön.

Vad gäller en ökad konkurrens i och med inträdet i EU så ställde detta nya

krav på de undersökta bankerna. Internationaliseringsmotivet, som

identifierats som det näst viktigaste motivet, kan beskrivas just i banor av

en anpassningsprocess till en förändrad miljö där en väl avgränsad svensk

bankmarknad hade ersatts av en Europeisk bankmarknad. I samband med

detta verkade bankbranschen rusta för en internationell konkurrens där

länders gränser inte längre skulle styra marknadens och branschens

omfattning. Även nya tekniska lösningar bidrog till att krympa avstånden

mellan länderna. Ett sätt att anpassa sig till denna situation skulle alltså

vara att bilda större enheter för att uppnå ökad konkurrenskraft och

därigenom svara upp mot de nya förutsättningarna. Med nya förutsättningar

avses således en förändring av branschens omfattning. Tidigare har tagits

323 Se tidigare diskussion av Mintzberg, sid 40-41
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upp teorier av Porter samt Pfeffer & Salancik som behandlar hur branschers

omfattning kan tänkas variera i samband med förändringar i de yttre

förutsättningarna.324 Kanske kan fusionen i enlighet med detta förstås som

en anpassning av verksamheten till branschens förändrade omfattning.

Den tredje förändringen i bankernas miljö var alltså nischbankernas

etablering på den svenska bankmarknaden. Detta skulle i Porters

terminologi kunna beskrivas som att det skett nyetableringar i branschen,

något som enligt femkraftsmodellen minskar dess lönsamhet.325 Ett sätt att

hindra nyetableringar, och därmed minskad lönsamhet, är att försvåra för

potentiellt nya aktörer genom att höja nivån på de investeringar som krävs

för att bli konkurrenskraftig, med andra ord att höja trösklarna för inträde.

När Föreningsbanken och Sparbanken slogs samman kunde såväl

investeringar i IT som andra kostnader slås ut på en större kundbas. En ny

aktör har ingen möjlighet att göra detta varför det, i den mån det är

nödvändigt för att vara konkurrenskraftig, skulle innebär en höjd tröskel

vid nyetablering. Således skulle bankernas motiv, i termer av ett

omvärldsperspektiv kunna förstås som ett sätt att minska konkurrensen i

branschen.

Industrial wisdom

Kan det verkligen vara så att bankerna är fullständigt utelämnade till miljön

på det sätt som föreslagits i analysen kring omvärldsperspektivet? Kan

verkligen miljön beskrivas i objektiva termer, är inte den enda rimliga

slutsatsen att den bild av miljön som målats upp i själva verket är en

gemensam social konstruktion av branschens aktörer? Detta har i kapitel 4

kallats branschvisdom eller industry recipes, och har beskrivits som allmänt

vedertagna antaganden om vilket handlande som leder till framgång inom

en bransch.

Stöd för denna tanke går att finna i bakgrunden till samgåendet mellan

Föreningsbanken och Sparbanken. I kapitel 6 beskrivs hur en

324 Se tidigare diskussion av Pfeffer & Salancik, sid 45
325 Se tidigare diskussion av Porters femkraftsmodell, sid 41-42
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grundförutsättning för samgåendet var de gemensamma uppfattningar som

fanns angående bankmarknadens utveckling, affärsidé, finansiella mål och

behovet av strukturella förändringar.

Vidare har fusioner varit ett genomgående inslag under större delen av

bankbranschens livstid.326 I bägge fusionerna har även de ingående parterna

långtgående anor, den första Sparbanken grundades t ex år 1820.327 Kanske

har det under denna långa period utvecklats en gemensam föreställning

inom branschen om att fusioner är det handlande som leder till tillväxt och

framgång, alltså det som avses med branschvisdom. Det är även påfallande

hur stor samstämmigheten varit mellan primärt och sekundärt insamlat

material gällande fusionernas lämplighet, det verkar således som om även

analytiker och journalister skulle dela dessa allmänt vedertagna

antaganden.

Är branschvisdomen starkare än rationella argument?

Trots denna påtagliga samstämmighet riktades det ändå vid tiden för

samgåendet en viss kritik mot fusionen mellan Merita och Nordbanken.

Förutom att synergivinsterna var något lägre än i fallet

FöreningsSparbanken menade kritikerna att dessa vinster till del skulle ha

kunnat uppnås även utan en fusion. Intressant nog har Nordbankens

dåvarande VD, tillika Nordeas nuvarande vice styrelseordförande, Hans

Dalborg i detta sammanhang betonat att ett mekaniskt framräknande av

synergier inte är det viktigaste. Han menar istället att det är av minst lika

stor vikt att det finns en gemensam syn på omvärldskrafterna och visionen

för företaget.328 Dalborgs uppfattning skulle kunna tolkas som ett uttryck

för en tydlig branschvisdom. Lite tillspetsat kan det Dalborg säger tolkas

som att avsaknad av tydliga synergivinster inte skulle ha hindrat att

fusionen genomfördes (även om Dalborg nu ansåg att det fanns tydliga

synergivinster). Kanske var det istället en branschvisdom som styrde

fusionen, en gemensam uppfattning om att fusioner är det sätt man hanterar

326 Se tidigare diskussion av Porters femkraftsmodell, sid 41-42
327 www.foreningssparbanken.se, 2002-01-05
328 Se tidigare diskussion av Nordbanken i empirin, sid 63-64
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vägval på och att kostnadssynergier endast var ett motiv som avsåg

tillfredsställa analytiker och ägare.

En fråga som väcks är om det viktigaste är att handla på ett sätt som har

genuint stöd bland anställda och bedöms som riktigt av övriga aktörer, d v s

i linje med branschvisdomen, eller att handla i varje avseende rationellt?

Om ett rationellt motiv till fusioner (t ex tydliga kostnadssynergier)

genomförs men saknar stöd i branschvisdomen kanske det kan tänkas att

fusionen inte genomförs på det sätt som krävs för att synergierna ska

förverkligas. T ex kan misstro bland anställda göra att dessa agerar illojalt

med negativa effekter som följd. Enligt samma logik kan en bristande

tilltro bland övriga intressenter göra att företaget framstår i sämre dager och

därmed tappar värde. Omvänt, om en fusion genomförs utan uppenbara

rationella vinster, men stöds av branschvisdomen, kanske detta är

tillräckligt för att positiva effekter ska uppstå. Hur företag värderas efter

icke-rationella grunder på börsen borde kunna tjäna som ett bra exempel på

detta. Naturligtvis är det bästa om det som är ett rationellt

handlingsalternativ sammanfaller med den rådande branschvisdomen.

Finns det, i konsekvens med ovanstående resonemang, något som tyder på

att det i bankbranschen existerar en branschvisdom där fusioner ses som en

handling som leder till framgång? En titt på såväl Nordbankens som

Meritas historia ger stöd för detta då deras väg till framgångsrika

storbanker är kantade av fusioner. Intervjupersonen på MeritaNordbanken

svarade följande på frågan om ”timingen” av fusionen.

”[...] man kan säga att tiden var mogen för att en konsolidering skulle

ta fart.”329

Detta skulle kunna tolkas som att så snart de yttre förutsättningarna att

fusionera existerar är detta det naturliga strategiska handlandet. Trots att

vinsterna med denna fusion enligt vissa bedömare var tvivelaktiga var

alltså uppfattningen inom Nordbanken och Merita att en fusion skulle

329 Nordqvist, Claes; Investoravdelningen, Nordea, (2001)
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stärka deras position så stark att den övervann vad som av vissa skulle

kunna beskrivas i termer av mer rationella grunder till strategiskt

handlande.

Gemensamma föreställningar och lika agerande, men olika mål?

Efter att konkurrensen tidigare varit hård på en väl avgränsad svensk

marknad har denna vidgats till en större marknad, något som beskrivits i

samband med FöreningsSparbankens anpassning till Europamarknaden och

EMU. Det är inte säkert att de svenska bankerna längre identifierar

varandra som sina största rivaler, utan att man istället tycker att det är

viktigare att stå enade mot ett yttre hot, och att det är i denna process som

man identifierar miljön på det beskrivna sättet. Till skillnad från tidigare

där vi diskuterade en externt tvingad anpassning i form av en fusion utifrån

förändrade omvärldsförhållanden, är det här bankerna själva som skapat sig

en föreställning om att omvärlden har förändrats och att en fusion skulle

vara en lämplig motåtgärd.

Det är intressant hur båda fusionerna angav internationaliseringsprocessen

som ett viktigt motiv till att fusionera, men att de inom fusionernas ramar

valde olika målsättningar. Fusionen mellan Merita och Nordbanken

påbörjade en tillväxtprocess, med avseende att skapa en stark bank inom

Norden för att tackla en starkare konkurrenssituation. FöreningsSparbanken

å sin sida valde att i första hand stärka sin position på hemmamarknaden

och därigenom bli starkare i en internationell konkurrens. Återigen, en

liknande uppfattning om hur branschen förändras, ett liknande strategiskt

motdrag i form av en fusion med samma motiv, men där målen med denna

skiljer sig åt. I just detta fall skulle en tolkning kunna vara att

branschvisdomen påverkade de inblandade företagen att hantera den nya

situationen genom att fusionera, men att man, i enlighet med tidigare,

egentligen avsåg att uppnå olika mål.

Detta kan förstås som att det har utvecklats en gemensam föreställning om

hur bankerna uppfattar sin miljö, men inte hur de i nästa skede ska handla.

Fusioner som bästa strategiska handlingsalternativ skulle alltså inte vara del
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av branschvisdomen, utan en slutsats som bankerna dragit individuellt efter

en gemensamt skapad uppfattning om miljön.

En fusion mot kundernas önskan?

Omvänt kanske det inte alls krävs att bankerna växer i storlek för att kunna

hävda sig i en internationell miljö, utan att även den uppfattningen är

resultatet av en slags branschvisdom. Kanske är det smidighet och

flexibilitet som kunderna efterfrågar istället för stora bankjättar som tappar

kontakten med den jordnära verksamheten. Detta är något som skulle

kunna förklara varför nischbankerna på den svenska marknaden tagit

kunder från storbankerna.

Spender menar att ett framträdande inslag i experters framgångsrecept är

att söka reducera osäkerhet.330 Ett sätt att reducera osäkerhet är att agera i

större enheter, något som alltså skulle gå stick i stäv med vad kunderna

efterfrågar. Då denna typ av framgångsrecept (i detta fall att reducera

osäkerhet) ofta delas av ledare av branschens mest framgångsrika aktörer är

det inte förvånande att likheterna är så stora i dels det faktum att fusioner är

frekventa inslag i branschen, dels att motiv till att fusionera uppenbarligen

är i stort sett desamma. Sålunda skulle ett agerande som går emot det

kunderna efterfråga kunna förstås som ett handlande i linje med branschens

visdom, att reducera osäkerhet.

Individbaserat synsätt

Nordbankens VD Hans Dalborg har beskrivits som en stark kraft bakom

fusionen i egenskap av en visionär som drev på och fick styrelse, aktieägare

och anställda med sig. I det individbaserade synsättet ges VD en central roll

och beskrivs som en aktör med förmåga att genomföra genomgripande

förändringar i företagets agerande och därmed i vissa fall påverka hela

branscher. En sådan beskrivning verkar inte helt främmande på Dalborg,

särskilt inte med tanke på att Nordbankens samgående med Merita skedde

trots att den på vissa håll mötte kritik.

330 Se tidigare diskussion av Spender, sid 49
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3.1.2 Tillverkningsindustrin

Tillverknings-
industrin I II III

AstraZeneca kritisk massa ökad marknadsandel kostnadssynergier

Volvo-Scania kostnadssynergier ökad marknadsandel

Figur 7.4 De tre viktigaste motiven inom tillverkningsindustrin, viktade (Egen)

Omvärldsperspektivet

Vad innebär det att vara väl anpassad i tillverkningsindustrin? För det

första har det som av vissa författare beskrivits som en evolutionär process

pågått under en lång tid, i vissa av de studerade företagen över 100 år.

Evolutionen torde därför ha rensat ut mindre framgångsrika företag och

gynnat de företag som anpassat sig till de förutsättningar som miljön

angett. Detta i sin tur innebär att eftersom de mest framgångsrika företagen

överlever, leder denna anpassning till en ökad likhet mellan dessa vilket

medför ökade förutsättningarna för fusioner. Detta är något som beskrivs i

Porters tankar kring produktlivscykeln.331 Mycket riktigt har även en trend

mot konsolideringar i tillverkningsindustrin under de senaste åren blivit

tydlig.

“Det som har drivit konsolideringen i hela lastbilsindustrin är

skalfördelar, att bli större och större och att kunna fördela

kostnaderna på ny volym”.332

Motivet till att fusionera härstammar alltså ur en strävan att anpassa sig till

en miljö där allt lägre kostnader är ett måste för överlevnad. Genom att

trenden går mot att slå ihop allt fler företag kan allt större skalfördelar i

branschen åtnjutas, men det blir även svårare för nya företag att etablera sig

på en marknad där överlevnad är så starkt förknippat med stor volym.

331 Se tidigare diskussion av Porters produktlivscykel, sid 43
332 Söderström, Ulf; Informationschef, Scania, (2001)
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Utifrån Porters femkraftsmodell skulle alltså den kraft som utgörs av hotet

från nya etablerare minska och göra tillvaron för branschens företag en

aning mindre pressad.333 Även om det uttalade motivet till att fusionera inte

är att hindra nyetableringar blir detta en konsekvens av

konsolideringstrenden i branschen. En dylik tankegång får stöd från

Klepper och Graddy som menar att det som driver utvecklingen framåt och

förändrar en bransch är bland annat hotet från nyetableringar.334

Kan motiven förstås i termer av imitation?

Det som av branschens aktörer beskrivits som en trend mot konsolidering,

bär inte det drag av en imitationsstrategi? Imitation som en strategi har

tagits upp av Nelson och Winter och kan under vissa omständigheter vara

framgångsrikt.335 Likaså har även imitation identifierats som en faktor som

driver utvecklingen framåt i en bransch. Om själva fusionen är det beteende

som imiteras så är det viktigt att de förutsättningar och motiv som drev det

imiterade företaget även existerar i det imiterande. Till exempel har såväl

Scania som Astra och Zeneca tidigare hållit fast vid en strategi byggd på

organisk tillväxt, men framförallt Scania gjorde en tämligen drastisk

svängning när man valde att fusionera. Fanns verkligen de förutsättningar i

Scania som hade gjort en fusion lönsam, eller kom svängningen efter det att

man identifierat att andra lastbilstillverkares lönsamhet hade ökat som

resultat av fusioner? Med inre förutsättningar avses kultur,

organisationsstruktur, kompetens o s v.

Ett av motiven till sammanslagningen mellan Astra och Zeneca som tagits

upp i empirin är att ”alla andra går ihop”. Vissa av uttalanden i samband

med fusionen har av analytiker tolkats som detta, och även om dessa

tolkningar i vissa fall hade en lätt raljerande ton visar det ändå på att

tankegångar i dessa banor faktiskt existerar. Empirin i övrigt ger inget svar

på detta, men med utgångspunkt i ett omvärldsperspektiv skulle

333 Se tidigare diskussion av Porters femkraftsmodell, sid 41-42
334 Se tidigare diskussion av Klepper & Graddy, sid 39-40
335 Se tidigare diskussion av Nelson & Winter och deras diskussion av imitation, sid 40
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förklaringar till just denna fusion kunna sökas i termer av en

imitationsstrategi.

Utifrån Jovanovic och MacDonald skulle detta kunna förstås som en

naturlig utveckling av en bransch som, om individuella fluktuationer

bortsågs, skulle vara en trend som kan förutspås i alla branscher. En slags

kraft som en hel industri inte kan motverka i längden. Individuella företags

strävanden elimineras därmed i ett branschperspektiv eftersom deras

ansträngningar antingen likformas i anpassningsprocessen eller slås ut, och

därför blir egentligen inte företaget en intressant nivå att lägga perspektivet

på.

Att utnyttja begränsade möjligheter till påverkan

Omvärldsperspektivet lämnar dock visst utrymme för att branschens största

aktörer har begränsade möjligheter att påverka sin miljö. Kan något av de

undersökta företagen sägas påverka sin miljö, eller genom fusionen

förändra något av förutsättningarna i branschen?

AstraZeneca är trots allt ett av världens ledande läkemedelsbolag med

närvaro på världens samtliga stora marknader. Om företaget med sina nya

resurser lyckas reducera den tid det tar att utveckla nya produkter innebär

detta att tillverkare av billigare ersättningsprodukter, som normalt dyker

upp på marknaden inom något år, får en besvärligare tillvaro. Deras

mardrömsscenario vore att AstraZeneca skulle hinna ta fram ersättare innan

dessa företag ens hade hunnit kopiera föregångaren och få ut kopian på

marknaden. Kanske kan detta i Porters femkraftsmodell uttryckas som att

hotet från substitut minskar. Som en dominant aktör skulle även det faktum

att AstraZeneca stärker sina framgångsfaktorer i form av

forskningskapacitet och säljarorganisation göra att hotet från potentiella

nyetablerare minskar. Kostnaderna för nya aktörer att etablera sig inom

branschen med förutsättningar att uppnå lönsamhet minskar i takt med att

tröskelinvesteringarna för att uppnå konkurrenskraft ökar.
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Således kan motiven kanske förstås som ett sätt att hindra substitut och nya

aktörer från att komma in på marknaden, och därigenom utnyttja det

utrymme som Porter lämnar för dominerande aktörer att påverka sin

situation i branschen.

Industrial wisdom

Företrädare av detta synsätt skulle inte ställa upp på en analys enligt ovan.

Möjligen skulle man kunna relatera till tankarna kring imitation som en

förklaring till fusionsbeteendet. Däremot skulle detta analyseras och

uttryckas på ett något annorlunda sätt.

Kan motiven förstås i termer av imitation?

Miles och Snow tar upp hur företag hanterar förändring på olika sätt, varav

defender-beteendet utgör en av de fyra kategorierna.336 När det uppstår ett

behov av strategisk förändring försöker dessa företag anpassa sig till denna

genom att imitera och följa med strömmen. Imitation, som inom ramen för

ett omgivningsperspektiv tidigare beskrevs i termer av en

evolutionsprocess, ska inom detta perspektiv förstås som en anpassning till

de värderingar som representerar en industrial wisdom inom branschen.

Om man accepterar tanken att det existerar en trend som går mot fusioner

inom tillverkningsindustrin, och då kanske framförallt

lastbilstillverkningen, vilka är då de företag som är mest sannolika att agera

i enlighet med defenders? Enligt Miles och Snow de företag som

karaktäriseras av en hög grad av formalisering och centralisering. Detta är

en beskrivning som passar in dåligt på Scania, som var det företag som

diskuterades i termer av en imitationsstrategi i föregående avsnitt. Scania

beskrivs tvärtom som ett framåtsträvande företag som trots sin relativa

småskalighet har överlevt tack vare flexibilitet och innovativ förmåga.337

Utifrån detta kan konstateras att trots att imitation finns med som en

strategi inom båda ett omvärldsperspektiv och ett industrial wisdom-

336 Se tidigare diskussion av Miles & Snow, sid 50-51
337 Se tidigare diskussion av Scanias bakgrund, sid 71-73
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synsätt, används och förstås det på helt skilda sätt vilket gör att de inte kan

enas kring en beskrivning av Scanias fusion med Volvo trots den

gemensamma terminologin. Den viktigaste förklaringen till detta är att de

nivåer på vilka analyserna sker är olika. I ett branschfokus försvinner

företagets individuella egenskaper i en tolkning utifrån

omvärldsperspektivet, medan generella trender inte kan förstås i dessa

tankegångar utifrån industrial wisdom-synsättet.

Branschvisdom och evolutionsprocess i samspel?

I fusionen mellan Astra och Zeneca framhölls att det existerade en

gemensam ledningsfilosofi och syn på företagande som präglat de båda

företagen under en lång tid. Detta i kombination med en samsyn på kultur

och arbetssätt uppgavs underlätta samgåendet. Uttryckt på ett annat sätt; de

båda företagen delade föreställningar inom centrala områden som i detta

synsätt benämns branschvisdom. I omvärldsperspektivet har beskrivits hur

ett företag som kontinuerligt anpassar sig ökar möjligheten för överlevnad.

I empirin har beskrivits hur fusioner är del av en trend inom

tillverkningsindustrin mot allt större företag. Detta kan förstås som en

evolutionsprocess där en viss sorts agerande premieras (fusioner) vilket

leder till att företagen över tiden konvergerar. Med utgångspunkt i detta

följer ett försök att foga in teorin om branschvisdom som ett led i den

beskrivna evolutionsprocessen.

Om de företag som delar föreställningar om hur framgång uppnås, i

enlighet med tidigare, i större utsträckning fusionerar torde dessa

föreställningar bli mer dominerande i branschen. Om sedan dessa företag,

som en följd av de delade föreställningarna, växer sig starkare borde de

därmed även utöva större inflytande på miljön. Detta skulle i sin tur leda

till att de som inte delar dessa föreställningar dels blir svagare, men dels

även blir mindre anpassade, något som i slutändan skulle innebära att de

slås ut. En sådan process beskriven på detta sätt skulle således förklara dels

varför branscher, i enlighet med omvärldsperspektivet, konvergerar och

gynnar ett visst strategiskt handlande, dels varför en sorts branschvisdom

över tiden kommer att dominera och accepteras som det vedertagna sättet
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att nå framgång. Det hela kan beskrivas som ett samspel mellan ett

omvärldsperspektiv och industrial wisdom där det finns beröringspunkter

som kan leda till en liknande förståelse beskriven i olika termer.

Vilken är den rådande branschvisdomen?

Vilken är då den branschvisdom som gör att aktörerna inom

tillverkningsbranschen fusionerar med liknande motiv? I kapitel 5 och 6

har nämnts hur kunskapsintensiv tillverkningsindustri på vissa håll anses

fungera bättre i mindre enheter eftersom innovativ förmåga och nytänkande

skulle hämmas i för stora företag. Ett av AstraZenecas främsta motiv var

som bekant att stärka företagets innovativa förmåga på forskningsfronten,

men det strategiska agerandet för att uppnå detta var alltså motsatt det som

framförts av vissa experter och analytiker. Man valde istället att agera i

linje med det i branschen vedertagna sättet att hantera strategisk förändring

på, nämligen att slå ihop till större enheter. En sådan framgångsformel

fanns alltså så djupt rotad i vad som ansågs vara ett ”industry recipe” för

framgång att det, något tillspetsat, övervann experters analyser om att

bedriva verksamheten i mindre enheter skulle vara den ändamålsenliga

strategin.

Individbaserat synsätt

Vidare har även i fusionen mellan Astra och Zeneca en av parternas VD, i

detta fall Håkan Mogren, beskrivits som en mycket viktig person som

genom sin personliga drivkraft och övertygelse till stor del bidragit till

genomförandet, trots att detta av vissa varit en kritiserad strategi. Att driva

igenom fusionen trots kritik, oavsett om motiven till fusionen är i linje med

branschvisdom eller inte, skulle kunna beskrivas som att ledarens

strategiska tänkesätt dominerar över omvärldssituationen. Detta är en

terminologi som Hellgren och Melin använder sig av i en beskrivning av en

ledare som agerar utanför branschens etablerade strategier.338

338 Se tidigare diskussion av AstraZeneca i empirin, sid 72
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3.1.3 IT-branschen

IT-branschen I II III

TietoEnator internationalisering kunskapsöverföring kostnadssynergier

Cell Network internationalisering kunskapsöverföring förmedla ny bild

Figur 7.5 De tre viktigaste motiven inom IT-branschen, viktade (Egen)

Omvärldsperspektivet

En anpassning till en förändrad omvärld

Även om IT-branschen inte var direkt ny då boomen tog fart under slutet av

90-talet så var det då som branschen med hjälp av Internet började växa på

allvar. Den fas som föregick uppsvinget kan i termer av Porters

produktlivscykel339 beskrivas som en period av utveckling och tillväxt.

Under tillväxtperioden är framtiden fortfarande oviss, och det är svårt att

avgöra var utvecklingen kommer att leda branschen. Som beskrivits

tidigare340 var detta något som var tydligt i IT-branschens utveckling;

kunder behövde hjälp med att allt ifrån att bygga hemsidor till att

strukturera upp nya databaser vilket gjorde att antalet Dotcom-företag

ökade kraftigt. I likhet med den utveckling som beskrivs i

produktlivscykeln minskade branschens lönsamhet i takt med att

konkurrensen hårdnade, där en påskyndande faktor var att konkurrensen

dessutom blev global till sin karaktär.

I empirin har beskrivits hur de studerade IT-företagen i och med att de

identifierade denna situation inte såg sin dåvarande marknadsposition som

tillräckligt stark för att kunna hävda sig i det nya klimatet. För att vara

konkurrenskraftig även i detta nya klimat var marknadspositionerna

tvungna att förstärkas, främst genom att uppnå en internationell

konkurrenskraft. Mindre aktörer var sämre lämpade att framgångsrikt agera

339 Se tidigare diskussion av Porters produktlivscykel, sid 43
340 Se tidigare diskussion av IT-branschens utveckling, sid 57-58
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internationellt varför fusioner sågs som en lösning till att skapa den större

tyngd som innebar en anpassning till de nya förhållandena.

Enligt det Darwinistiska tänkandet, på det sätt det beskrivits i kapitel 4341,

förändras ett företags miljö med jämna mellanrum. Från att ha blomstrat

upp i en viss sorts miljö kan villkoren snabbt förändras där de som inte

lyckas anpassa sig slås ut. Denna anpassningsprocess till en ”ny” marknad

som har andra krav än den tidigare, är en helt naturlig process menar

Jovanovic och MacDonald.342 Ovanstående är i termer av ett

omvärldsperspektiv således en klassisk beskrivning på hur en bransch

utvecklas där de aktörer som på bästa sätt hanterar anpassningsprocessen

överlever.

En gemensam uppfattning om en förändrad omgivning

Uttalanden i media från såväl TietoEnator som Cell Network343 i samband

med fusionen styrker den ovan gjorda beskrivningen av en förändrad

världsbild. Från pressens sida hävdade man att företagens kunder var på

väg att gå samman och bilda större enheter, och att dessa nya kundgrupper

krävde en internationell närvaro från leverantörerna. Enskilt ansågs

företagen vara för små och sakna den kunskapsbredd som skulle krävas för

att kunna konkurrera på ett sådant plan.

Även inom företagen lyftes samma argument fram. TietoEnators finske

VD, Matti Lehti, hävdade att fusionen var ett måste om man önskade

konkurrera om de riktigt stora kontrakten, samtidigt som han tillade:

”[…] det är bara en tidsfråga innan storlek visar sig vara

nödvändig för att nå en god lönsamhet”344.

341 Se tidigare diskussion av det Darwinistiska tänkandet, sid 39-40
342 Se tidigare diskussion av Jovanovic & MacDonald, sid 44
343 Cell Network var det namn Cell och Mandator valde för det nya företaget som föddes ur

fusionen
344 itbranschen.idg.se, Finsk arbetsnarkoman blir branschens tungviktare, 1999-06-14; 2001-11-

07
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Även Cell Networks dåvarande styrelseordförande Jan Carlzon hävdade att

ett förändrat klimat hade tvingat fram behovet av en internationell närvaro

för framtida konkurrenskraft.

För att överhuvudtaget kunna agera på en internationell marknad ansågs ett

mycket viktigt kriterium på en eventuell partner vara att denne skulle

komplettera företagens kunskaper. Kompletterande kunskaper lyftes inom

bägge fusionerna fram som ett starkt motiv, och även i detta avseende

rådde det alltså en överensstämmelse om vilka krav miljön ställde. I fallet

TietoEnator gällde detta främst ett behov av att komplettera den vertikala

expertisen, något som Eric Österberg lyfte fram i vår intervju, medan Cell

och Mandator avsåg täcka brister genom att dra nytta av varandras

kunskaper.345 Likaså hävdade man även här att det var kunderna som

krävde dessa kunskaper hos företagen och att detta var en stark orsak till

varför de valt att fusionera.

Även dessa uttalanden ligger starkt i paritet med omvärldsperspektivet och

hur en förändrad omvärld tvingat företagen till handling. Intressant är även

det faktum att kunderna lyfts fram som en drivande faktor då de krävde en

internationell närvaro av företagen. Att kunderna på det sätt som beskrivits

växte sig starka kan utifrån Porters femkraftsmodell346 beskrivas som att

deras förhandlingsstyrka ökade, och kanske kan fusionerna därmed även

förstås som en kraftsamling mot en starkare kundgrupp.

Industrial wisdom

Man kan givetvis fråga sig om det verkligen var kunderna som krävde

denna internationella närvaro och kompletterande kunskaper, eller om det

existerande en allmänt vedertagen åsikt inom branschen att en

internationell konkurrenskraft med kompletterande kunskaper var

nödvändig. Som ett återkommande mantra nämns här, liksom inom de båda

andra undersökta branscherna, ”den internationella konsolideringen” som

ett argument till fusionerna.

345 Se tidigare diskussion av Cell och Mandator, sid 81-82
346 Se tidigare diskussion av Porters femkraftsmodell, sid 41-42
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”Vi vill vara en del av den internationella konsolideringen.”

säger Matti Lehti, koncernchef TietoEnator, och

”För att kunna vara konkurrenskraftiga på en i första hand

konsoliderande europeisk, och senare även global, marknad krävs

ökade muskler”

håller Niklas Flyborg, koncernchef Cell Network, med om. Vad de menar

är att de inte vill hamna i kölvattnet bakom sina konkurrenter som

genomfört liknande fusioner. Under senare år har ett flertal stora fusioner

genomförts, med avseende att dels bli stora aktörer på den internationella

marknaden, samt att skapa sig en bredare kunskapsbas. Kan det således

påstås existera en branschvisdom för fusioner?

Vi kan inte uttala oss om branschens värderingar då vi trots vår empiriska

undersökning saknar tillräckligt god branschinsikt för att dra trovärdiga

slutsatser. Dock tror vi oss kunna se att det existerar gemensamma

värderingar om vilka sorts beteende som föder framgång, något som av

Spender kallas ”industry recipes”.347 De delade tankegångar som

uppenbarligen finns inom branschen kan sägas vara individers allmänt

vedertagna föreställningar gällande en branschs regelverk.

Trots att det anses existera ett tvingande behov av att bli internationella

bland branschens aktörer, kan detta knappast vara det enda sättet att uppnå

framgång. Alternativa strategier torde rimligtvis också kunna generera

framgång. Att dessa inte lyfts fram kan bero på att dessa inte definieras

eller täcks av branschens kognitiva kartor, eller som Spender uttrycker det:

347 Se tidigare diskussion av Spenders ”industry recipes”, sid 48-50
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”The recipe evolves as an accepted rationality. It is effective in that

its guidance is seen as relevant. It is efficient in that it recognizes the

context’s search costs and decision-pressure.”348

Som vi såg tidigare så verkar ledarna inom de två undersökta fusionerna

dela samma syn på branschens krav, något som Spender också framhäver

som ett kännetecken för ett ”industry recipe”. Han argumenterar för att

ledare inom samma bransch således delar tydliga likheter i sina kognitiva

bilder av branschen.

Individbaserat perspektiv

I en bransch som under mycket kort tid visat upp ett stort antal visionärer

som både åtnjutit stor uppmärksamhet i media och spelat en aktiv roll i

formandet av branschen, är givetvis enskilda ledares val av strategi

betydelsefullt vid studerandet av fusionerna.

Bägge undersökta fusioner har i en tolkning utifrån det individbaserade

perspektivet sitt ursprung i företagens starka och karismatiska

ledargestalter. Enators svenske VD Åke Plyhm tillsammans med Tietos

Matti Lehti uppges av både press och TietoEnators nuvarande

informationsdirektör, Eric Österberg, ha spelat en betydelsefull roll i

fusionen. Likaså har Cells VD Marcus Bäcklund och hans motsvarighet på

Mandator Niklas Flyborg karaktäriserats som starka personer i fusionen.

Bäcklund, som förövrigt av pressen beskrivits som en av dotcom-hypens

större visionärer, tillsammans med Jonas Birgersson med flera.

I teorin beskrivs detta som ett individbaserat perspektiv, där enskilda

individer spelar en betydande roll för valet av ett strategiskt beslut. I och

med att motiven till fusioner inom IT-branschen till stor del verkar kunna

förstås utifrån en diskussion kring starka ledares betydelse uppstår frågan

varför individer kan utöva så stort inflytande inom just denna bransch.

Förklaringar kan dels sökas i branschtypiska maktstrukturer eller kulturer

348 Spender, (1989), sid 63
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som ger dessa individer särskilt stort utrymme, men inom ramen för denna

uppsats verkar en förståelse utifrån branschens ålder mer lämplig. Det

verkar således rimligt att en bransch som inte riktigt hunnit ta form är

känsligare för starka individer då dessa kan agera utan att hindras av varken

kognitiva strukturer eller branschvisdom. När sedan sådana utvecklas blir

handlingsutrymmet mindre och betydelsen av starka individer minskar.

3.2 Mellan branscher

Efter denna diskussion och tolkning av motiven inom branscher övergår vi

till en diskussion kring hur man kan förstå likheter och olikheter mellan

branscher. Tidigare i diskussionen har strukturen byggts kring de olika

branscherna, men i detta avsnitt kommer stommen i strukturen utgöras av

likheter och olikheter i samband med vilka de aktuella motiven kommer att

diskuteras. Likheter och olikheter kommer inte fullt ut att kunna diskuteras

isolerade från varandra, men har i möjligaste mån åtskiljts.

Vid den tidiga tolkningen konstaterades att det finns vissa likheter även

mellan branscher kring motiven att fusionera. Man kan möjligen påstå att

bankbranschen och tillverkningsindustrin uppvisar större likheter än vad

övriga kombinationer av branschjämförelser kan erbjuda. Detta skulle

kunna förstås utifrån branschernas mognad och mättnad. Porter stöder detta

resonemang då han hävdar att om rörligheten inom branschen är liten, ökar

betydelsen av strukturella likheter och uppnåendet av skalfördelar.349

Således tar likheterna sin grund i rationella förklaringar med inslag av

gemensamma förutsättningar som utvecklats över tiden.

Vi vill dock passa på att här än en gång flagga för att inte dra alltför stora

växlar av det empiriska material vi har till förfogande. För att kunna dra

generella slutsatser såsom att definitivt slå fast att det finns likhet även

mellan branscherna skulle ha krävt ytterligare empiriska studier.350

349 Se tidigare diskussion av Porter, sid 44
350 För en mera ingående diskussion kring studiens generaliserbarhet hänvisas läsaren till kapitel

2 och sid 26.
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3.2.1 Likheter

Även om det inte alltid påpekas uttryckligen har diskussionen kring

likheter starka drag av ett omvärldsperspektiv. Detta är en följd av att ett

omvärldsperspektiv utgör det mest naturliga sättet att förklara likheter

mellan branscher.

Internationalisering

Internationaliseringen är enligt vår sammanställning ett

branschöverskridande motiv då det återfinns i både bankbranschen och IT-

branschen. Internationaliseringsmotivet förstods tidigare i första hand

utifrån att den aktuella branschen mognat och att företagen därmed var

tvungna att anpassa sig till den nya situationen för att överleva. En annan

aspekt som bättre förklarar den likhet mellan branscher har att göra med att

ekonomin i vid betydelse har förändrats, där företeelser såsom EU och IT

driver på en sådan trend. Detta skulle alltså innebära att företagen, förutom

att anpassa sig till specifika förändringar inom branschen, även måste

anpassa sig till en globalisering som påverkar över alla branscher.

Varför uppträder då inte internationaliseringsmotivet inom

tillverkningsbranschen. En förklaring ligger i just det faktum att branschen

är äldre och därmed genomgick en internationaliseringsfas för många år

sedan. Således var de studerade företagen inom tillverkningsindustrin redan

globala aktörer när studien genomfördes. Förvisso är även bankbranschen

en relativt gammal bransch som i enlighet med denna logik också borde ha

internationaliserats tidigare. Således krävs ytterligare en

förklaringsvariabel; förutom branschens mognad och en trend mot

globalisering tycks även mer branschspecifika faktorer påverka den

tidpunkt då internationaliseringen tar fart inom en viss bransch. Fram till

1980-talet var bankbranschen en reglerad marknad där konkurrensen

således var begränsad, vilket hämmade branschens möjligheter till

internationell expansion. Så när marknaden avreglerades, började ett tryck

för internationalisering byggas. En annan branschspecifik egenskap som

gjorde att bankbranschen reagerade på globaliseringstrenden just under

1990-talet var stora förutsättningar att förändra verksamheten genom
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användande av IT. IT är således inte en unik företeelse inom

bankbranschen, men branschens karaktär gör att IT där spelar en viktigare

roll än inom många andra branscher, något som alltså förklarar hur det

uppstod såväl förutsättningar som krav på en internationell närvaro.

En sådan branschspecifik egenskap inom tillverkningsindustrin som relativt

tidigt skapade tryck på att aktörerna internationaliserades är stora

investeringskostnader. För att kunna upprätthålla lönsamma marginaler i en

kapitalintensiv bransch krävs att dessa kostnader kan slås ut på en stor

volym. För att hitta köpare för dessa volymer är företagen tvungna att utöka

marknaden till att även innefatta andra länder.

Ovanstående resonemang kan sammanfattas på följande sätt; globala

faktorer, branschens mognad och branschspecifika egenskaper samspelar i

en process som både tvingar och skapar förutsättningar för att det enskilda

företaget kan internationaliseras. Dessa faktorer påverkar dessutom den

tidpunkt när branschen internationaliseras.

Kostnadssynergier

Med utgångspunkt i figur 7.1 kan konstateras att det finns en mycket bred

uppslutning över branschgränserna för kostnadssynergier som centrala

motiv. Även det viktade resultatet stöder ett sådant påstående.

Likheterna mellan tillverknings- och bankbranschen låter sig ganska enkelt

förklaras i termer av två mogna branscher som över tiden blivit allt mer

konkurrensutsatta med ständiga krav på minskade kostnader. Att fusionera

för att uppnå kostnadsbesparingar har därmed blivit något som över tiden

inneburit en anpassning som borgat för överlevnad. Porter hävdar att den

struktur som råder i den tidiga fasen av en branschs livstid formar

branschen, vilket betyder att en mogen bransch kan se helt annorlunda ut än

en ung.351 Detta skulle kunna vara en förklaring till att IT-branschen inte

351 Se tidigare diskussion av Porters, sid 44
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fäster lika stor vikt vid detta motiv352; motivet har således inte haft lika lång

tid på sig att bli förankrat i företagens gemensamma värderingar.

Vidare kan nämnas att IT-branschen fram till för något år sedan var en

mycket lönsam bransch även för mindre konkurrenskraftiga företag, och

således inte behövde bekymra sig om små marginaler och liknande som

skulle motivera ett större fokus på kostnadsbesparande åtgärder.

En förklaring som trots allt inbegriper IT-branschen handlar om att företag

i varierande utsträckning är gynnade av att deras strategiska handlande får

stöd hos ägare och analytiker. Kostnadssynergier är att betrakta som ett

tämligen rationellt klingande motiv som lätt får gehör hos dessa

intressegrupper. Det har funnits med sedan lång tid tillbaka i den

ekonomiska historien och genom detta givits ett berättigande inom

företagets kognitiva kartor. Om således ett företags intressenter premierar

vissa typer av motiv till att fusionera kommer företaget att anpassa sina

motiv till dessa preferenser, något som alltså skulle förklara likheter som

sträcker sig in i IT-branschen.

3.2.2 Olikheter

Om de två ovan nämnda motiven huvudsakligen representerar de motiv

som skulle indikera likheter mellan branscherna går det även att utläsa

olikheter ur figur 7.1. I denna diskussion kring olikheter får det individuella

perspektivet och industrial wisdom-perspektivet rent naturligt en mer

framskjuten betydelse.

Kunskapsöverföring

Ett exempel på olikhet är kunskapsöverföringar som endast förekommer

som motiv inom IT-branschen. Motivet avser huvudsakligen att komma åt

kunskaper som företaget själv inte besitter. Man skulle kunna tänka sig att

ett sådant motiv existerar inom samtliga sex fusioner då säkerligen de

352 Något som syns än tydligare i figur 7.2
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fusionerade företagen som tidigare var konkurrenter hade kunskap som den

andra parten vill komma åt. Dock lyftes inte detta motiv fram inom övriga

fusioner. En tolkning skulle kunna vara att IT-branschen som sådan är en

omogen bransch, där ett flertal företag snabbt spirat upp och erhållit en

expertis inom ett specifikt område och där tid för att bredda sina kunskaper

på egen hand är knapp. Således innebär en fusion ett smidigt och

framförallt snabbt sätt att knyta ny, kompletterande, för framtiden viktig

kunskap till företaget. Detta skulle alltså vara en process som möjliggörs

p g a att branschen är ung och flexibel till sin karaktär.

Det kan självklart även vara så att det skapats föreställningar om att

kunskap är särskilt viktig i denna bransch. För att nå framgång skulle

kunskap enligt en sådan branschvisdom vara viktigare än i andra branscher.

Likaså kan det finnas föreställningar om att ett brett utbud av tjänster till

skillnad från specialisering leder till framgång. Detta sammanhänger med

kunskapsöverföring såtillvida att motivet upplevs som särskilt viktigt då

detta blir ett led i att bredda kunskapsbasen.

Ökade marknadsandelar

Ökad marknadsandel förekommer visserligen som motiv i mer än en

bransch, men framförallt om man tar hänsyn till viktningen av motiven blir

detta mönster ganska svagt. Därför har i första hand valts att diskutera detta

utifrån en olikhet mellan branscherna. Kanske kan denna olikhet förstås

genom en jämförelse mellan internationaliseringsmotivet och motivet att

öka marknadsandelen.

Motivbilden visar att inom både IT-branschen och tillverkningsindustrin

utesluter dessa två motiv varandra. Detta på så sätt att IT-branschen

uppvisar motivet internationalisering men inte ökad marknadsandel, samt

att tillverkningsindustrin tar upp motivet ökad marknadsandel men inte

internationalisering. Bilden är dessutom homogen såtillvida att mönstret

gäller bägge företag inom branscherna. Mönstret att dessa två motiv

existerar på varandras bekostnad finns även i bankbranschen, men är där
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svagare då ökad marknadsandel tas upp som ett, förvisso inte lika

avgörande, men fortfarande centralt motiv.

Detta mönster kan förstås på följande sätt. Om ett företag vill

internationaliseras handlar detta om att ta nya marknadsandelar på nya

marknader, inte att öka marknadsandelarna på marknader där man redan är

etablerade. Om ett företag däremot redan agerar internationellt, som i fallet

med tillverkningsindustrin, finns något tillspetsat inga nya marknader att gå

in på varför motivet med fusionen istället blir att öka marknadsandelarna på

den globala marknad man redan agerar på.

Således är det helt naturligt att motivet ökad marknadsandel väger tyngre i

den bransch där en internationalisering redan genomförts och nästan inte

förekommer i de branscher som huvudmotiv angett internationalisering.

Förmedla ny bild, kritisk massa och nya produkter

Slutligen återstår tre ensamstående motiv, fördelade jämnt på de olika

branscherna.

Cell Network, och framförallt Mandator i egenskap av den förvärvande

parten, lyfte fram förmedlandet av en ny bild som ett centralt motiv.

Mandator ville komma åt den stjärnstatus på börsen som Internetkonsulten

Cell hade353, därför valde man i fusionen att behålla den förvärvade partens

namn, Cell Network. Detta motiv belyser de föreställningar som

åtminstone vid tiden för samgåendet var rådande inom branschen. Hur

företaget värderades på börsen relaterade mer till tillväxttakt och subjektiva

uppfattningar om vilka företag som hade status än mer objektiva kriterier

såsom soliditet och stabilitet.354 I en miljö där föreställningar om vad som

leder till framgång till så stor del utgörs av ett företags framtoning är det

inte förvånande att förmedlandet av en ny bild ansågs vara ett centralt

353 Ett beslut som senare visade sig vara ödesdigert då ordet ”Internetvärdering” blev synonymt

med kursras. Nya Cell Networks aktie kom efter några månader att värderas lägre än gamla

Mandator före fusionen.
354 Se tidigare diskussion av IT-branschens utveckling, sid 57-58
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motiv. Motivet är en avspegling av de värderingarna som då rådde i

branschen, men förmodligen håller nu företagen, vis av sina misstag, på att

utveckla en ny branschvisdom som rimligen mer liknar den i andra

branscher.

AstraZeneca valde att lyfta fram kritisk massa som ett, i jämförelse med

övriga fusioner, unikt motiv. Mot bakgrund av det resonemang som

tidigare fördes gällande likheterna mellan motiven och kostnadssynergier

och ökade marknadsandelar framstår inte detta motiv som lika unikt.355

MeritaNordbanken, som en av två finsk-svenska fusioner, hade

förhoppningar om att kunna öka sin försäljning genom korsvis försäljning

av nya produkter. Vid flera tillfällen har Nordbankens VD Hans Dalborg

lyfts fram som en stark drivkraft bakom fusionen. Troligtvis förstås detta

isolerade motiv enklast som ett resultat av Dalborgs personliga vision där

han i ett alltför begränsat produkt- och tjänsteutbud identifierade en brist

hos Nordbanken.

3.3 Sammanfattat

Vi kunde redan i de inledande tolkningarna av motivbilden konstatera ett

det fanns betydande likheter kring motiven att fusionera inom branscherna,

men att dessa likheter inte var lika påtagliga mellan branscherna. Under

rubriken Motiven i relation till teorin diskuterades först hur dessa resultat

kunde förstås inom branscher, och eftersom likheterna dominerade kom

tolkningar utifrån ett omvärldsperspektiv och ett industrial wisdom-

perspektiv att dominera. Under samma rubrik diskuterades sedan hur dessa

resultat kunde förstås mellan branscher, där de ökade olikheterna gjorde att

det individbaserade perspektivet fick större betydelse.

355 Se sid 88
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4 DE TRE PERSPEKTIVEN I SAMSPEL

Kapitel 4 avslutades med frågan om det verkligen behövs tre olika

perspektiv för att skapa förståelse kring motiv att fusionera. Skulle inte de

nya, mer dynamiska teorier som innebär ett enklare sätt att beskriva

verkligheten alternativt endast ett av perspektiven tjäna ett fullgott syfte?356

4.1 Hur perspektiven kompletterar och samspelar

Vi anser att de diskussioner som förts visar på att perspektiven tillsammans

belyser och skapar förståelse kring motiven till att fusionera på ett sätt som

inte låter sig göras med en förenklad modell. Vi menar således att

perspektiven kompletterar varandra genom att lyfta fram olika aspekter av

förståelse som tillsammans skapar en helhetsbild. Likaså kan även det

faktum att ett perspektiv inte kan bidra med förklaringar skapa förståelse.

Icke desto mindre kan dessa perspektivs förklaringsvärde variera beroende

på omständigheterna. Detta är något som tagits fasta på i uppsatsen i

samband med den diskussion som förts kring likheter och olikheter i

motiven till fusioner.

Förutom att perspektiven kompletterar varandra menar vi vidare att de även

går in i och samspelar med varandra. Nedanstående resonemang beskriver

en logisk förklaring till hur vissa föreställningar kommer att dominera i en

bransch. Syftet är att visa hur förklaringen innehåller inslag av samtliga tre

perspektiv, där dessa går in i varandra och tillsammans skapar förståelse

kring fenomenet.

Antag att den externa miljön anger ett antal krav/möjligheter där

anpassning till någon av dessa skapar förutsättningar för framgång.

Betydelsefulla företag, eller möjligen individer, identifierar sedan något

eller några av dessa krav som framgångsfaktorer. T ex skulle i Miles &

Snows typologi357 en prospector leta efter nya möjligheter till strategiskt

356 Se avsnittet om avslutande reflektioner, sid 51-52
357 Se tidigare diskussion av Miles & Snow, sid 50-51
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handlande, där en bransch för övrigt naturligtvis kan ha flera prospectors

som identifierar olika möjligheter. Vilken av dessa möjligheter som

slutligen blir den som de flesta företag i branschen kommer att handla efter

beror i sin tur på vilka gemensamma föreställningar som utvecklas inom

branschen. Branschvisdom kan t ex uppstå i och med att defenders358 följer

med strömmen och därmed förstärker de gemensamma föreställningarna.

Den modell över teoriramens upplägg som beskrevs precis innan kapitel 3

utmynnade i ett frågetecken. Vi skulle nu, utifrån det resonemang som förts

här, vilja modifiera modellen genom att ersätta frågetecknet på följande

sätt:

Omvärldsperspektiv
- utifrån externa ekonomiska och

andra faktorer framtvingad
anpassning -

Likhet

Motiv
Industrial wisdom

- gemensamma styrande
värderingar inom en bransch -

Ett samspel
som skapar
förutsättningar för
ökad förståelse

Olikhet
Individbaserat synsätt

- enskilda individers möjligheter att
påverka -

Figur 7.6 Modell som visar hur perspektiven samspelar (Egen)

4.2 En förklaring till fusionstrenden?

Inledningsvis ställde vi oss frågan hur man kan förstå utvecklingen mot allt

fler fusioner. En potentiell förklaring som lyftes fram var den nya

ekonomin, d v s den tidsepok som flera forskare hävdar att vi nu är på väg

in i. Har de ekonomiska förutsättningarna således gått åt ett visst håll vilket

i större grad än tidigare motiverar fusioner? Kanske är det istället våra

föreställningar kring ekonomin och dess krav som ändrats? En annan

358 Se tidigare diskussion av Miles & Snow, sid 50-51
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tänkbar förklaring är helt enkelt en hype, en delad kognition som på mycket

kort tid etablerat sig som ett krav på förändring. Vår undersökning kan inte

ge något definitivt svar på detta, men den kan ge en grund för en avslutande

diskussion.

4.2.1 Den nya ekonomin som förklaring?

Enligt de traditionella föreställningarna kring den nya ekonomin lyfts en

konvergerande världsbild fram, där människor, kulturer, företag och länder

knyts allt närmare varandra. Tack vare förbättrade transport- och

kommunikationsmöjligheter har andra marknader blivit lättare tillgängliga

och en globalisering har blivit allt mer påtaglig för företagen. Medlemskap

i EU och införandet av Euron har givetvis påskyndat en sådan utveckling

inom det europeiska näringslivet. Skulle en ny ekonomi som leder till att

företagen i större utsträckning börjar likna varandra och således börjar

uppvisa allt mer likartade beteenden kunna vara en förklaring till det stora

antal fusioner? Ett omvärldsperspektiv skulle kunna användas för att

förklara en dylik utveckling till vilken företagen måste anpassa sig för att

överleva. Givetvis har ovannämnda faktorer spelat en betydande roll, men

att påstå att de på egen hand skulle ha orsakat alla fusioner på så kort tid

verkar inte vara rimligt.

4.2.2 Nya föreställningar om ekonomin som förklaring?

Är det istället våra föreställningar om ekonomin som förändrats? Det är

mycket möjligt att globaliseringen kan ha fungerat som katalysator för

uppkomsten av nya gemensamma tänkesätt. Har företagen således börjat

handla på ett liknande sätt då de styrs av gemensamma värderingar, enligt

en ny sorts industrial wisdom? Industrial wisdom syftar emellertid på

uppfattningar inom branscher vilket skulle innebära att vi här har att göra

med något som vi väljer att kalla en economical wisdom. Economical

syftar här på att visdomen sträcker sig över branscherna. Emellertid är ett

kännetecken för en industrial wisdom även att den växer fram under en
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längre tidsperiod under vilken den etablerar sig i företagens tänkesätt, något

som alltså skulle gälla även för en economical wisdom.

4.2.3 En hype som förklaring?

Då fusionsvågen etablerat sig på så kort tid verkar slutligen det bästa sättet

att beskriva fenomenet på vara som en economical hype. Med hype förstås i

det här sammanhanget en på kort tid etablerad delad föreställning. För att

en hype skall uppstå krävs att starka och i sammanhanget betydelsefulla

individer, t ex en VD för ett dominerande företag, driver upp den takt med

vilken föreställningarna sprids.

Denna economical hype härstammar alltså från rationellt förändrade behov

i omvärlden och gemensamma tolkningar av dessa. Individer spelar

dessutom in i den process som driver upp den takt med vilken

föreställningarna sprids. Slutligen finns även starka inslag av

flockbeteende, där företagen i en rädsla att hamna utanför följer i varandras

fotspår och därmed agerar på det sätt som uppfattas som nödvändigt.

Uppenbarligen kräver ett resonemang fram till en förståelse kring

economical hype ett flertal perspektiv i samspel med varandra. Hur ska en

så komplex företeelse kunna förstås utifrån en förenklad modell som

knappast kan fånga hela dess bredd? Vårt svar är helt kort att det inte är

möjligt.
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KAPITEL 8
Slutsatser
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I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som kan härledas ur

diskussionerna i kapitel 7. För att göra slutsatserna så tydliga som möjligt

har vi valt att undvika alla resonemang kring dessa. Med samma avsikt har

vi även infogat de frågeställningar som preciserades i kapitel 1.

Vilka är motiven till de studerade fusionerna?
Figuren visar de viktigaste motiven och hur de rangordnats i respektive

fusion.

Banksektorn I II III

Förenings-
Sparbanken kostnadssynergier internationalisering ökad marknadsandel

Merita-
Nordbanken kostnadssynergier internationalisering nya produkter

Tillverknings-
industrin I II III

AstraZeneca kritisk massa ökad marknadsandel kostnadssynergier

Volvo-Scania kostnadssynergier ökad marknadsandel

IT-branschen I II III

TietoEnator internationalisering kunskapsöverföring kostnadssynergier

Cell Network internationalisering kunskapsöverföring förmedla ny bild

Figur 8.1 Motiven rangordnade (Egen)
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Skiljer sig motiven inom och mellan de studerade branscherna eller
finns det branschöverskridande motiv till fusioner?
Inom branscherna finns det avsevärda likheter avseende motiven att

fusionera. Vissa av dessa motiv förekommer dessutom i flera branscher. De

motiv som har störst utbredning över branschgränserna är

kostnadssynergier och internationaliseringsmotivet.

Hur kan likheter eller olikheter inom och mellan branscher avseende
motiv att fusionera förstås i ljuset av en diskussion med
utgångspunkt i ett omvärlds-, ett kognitivt och ett industrial wisdom-
perspektiv?

Likheter inom branscher kan förstås

• som reaktioner på förändringar i en gemensam miljö.

• som reaktioner på skapade uppfattningar om förändringar i miljön.

Detta är dessutom något som kan övervinna mer rationella argument.

• som att företagen imiterar varandra.

Olikheter inom branscher kan förstås

• som reaktioner på gemensamma föreställningar om förändringar i

miljön, men där tolkningarna av vilket handlande som leder till

framgång skiljer sig åt.

• utifrån starka ledare med kraft att driva igenom personliga visioner.

Likheter mellan branscher kan förstås

• i form av ett samspel mellan omvärldsfaktorer, branschers mognad och

branschspecifika egenskaper.

Olikheter mellan branscher kan förstås

• utifrån skillnader i branschernas ålder, skapade föreställningar om vad

som leder till framgång samt starka ledare med kraft att driva igenom

personliga visioner.
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Innebär dessa tre perspektiv ett meningsfullt sätt att skapa
förståelse kring motiven att fusionera?
I kapitel 5 framstod omvärldsperspektivet, industrial wisdom samt det

individbaserade perspektiven som att de tydligt skiljde sig åt. Kapitel 7 har

emellertid lyft fram hur perspektiven samspelar och komplettera varandra.

Således innebär de tillsammans en möjlighet att skapa bred förståelse kring

motiven att fusionera.
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KAPITEL 9
Avslutande reflektioner
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Då uppsatsarbetet nu är avslutat är det dags för några avslutande

reflektioner kring vårt tillvägagångssätt och våra resultat. Med

utgångspunkt i arbetet kommer vi även att ge förslag på fortsatt forskning

med relevans för ämnet fusionsmotiv.

1 AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Då våra kunskaper om fusioner och motiv till fusioner innan uppsatsen var

relativt begränsade, stod det på förhand inte klart vilken väg arbetet skulle

komma att ta. Syftet formulerades efterhand med allt större precision och

likaså val av teorier blev under arbetets gång allt smalare. Dessa

förändringar skedde i takt med att vi insåg hur komplext fenomenet var,

och föga anade vi då den krävande diskussion som vi genom vår tämligen

ambitiösa ansats skulle tvingas föra. I efterhand kan vi konstatera att en

smalare avgränsning säkerligen skulle ha lett till ett mer koncist arbete,

men att den process som vi genomgått under arbetet med uppsatsen varit

mycket givande, just tack vare den valda ansatsen. Alla de teorier som

skulle ha kunnat haft ett berättigande i referensramen men som inte varit

absolut nödvändiga, placerades i syfte att underlätta för läsaren i appendix.

Vår förhoppning är därför att uppsatsen ska kunna upplevas som lättläst,

men samtidigt även vara en källa till lärande och nya idéer.

Vi är dock medvetna om att studien är alltför begränsad för att kunna bidra

med generell kunskap om motiv till att fusionera mot bakgrund av

branschtillhörighet. Detta var emellertid aldrig avsikten med uppsatsen,

utan vårt bidrag ligger snarare i en förhoppningsvis ökad förståelse kring

komplexiteten och att likheter och olikheter kan vara ett meningsfullt sätt

att tänka kring fenomenet. Vi menar således att vår undersökning även bör

vara av intresse för en diskussion kring den nya ekonomin och allt vad den

för med sig. Att tidigare forskning inom detta ämne visat sig vara sparsam

har gjort vårt arbete extra intressant och styrker studiens relevans och

bidrag.
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2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Under uppsatsens gång har idéer och tankar kring andra infallsvinklar samt

påbyggande och kompletterande studier vuxit fram. Eftersom det tycks

saknas tidigare studier som jämför motiv till fusioner över

branschgränserna skulle en utökad studie för att se om resultaten har

generell giltighet vara mycket intressant.

Vidare har vi i uppsatsen medvetet undvikit dolda motiv. Området är långt

ifrån okomplicerat och det är tveksamt om det överhuvudtaget går att

bringa någon klarhet i dessa. En undersökning som skulle söka klarlägga

dessa motiv och hur viktiga de är i hela motivbilden vore likaså mycket

intressant.

Vad är egentligen den economical hype som analysen mynnar ut i och hur

kan den förstås? Den har tydliga drag av en industrial wisdom, men likväl

skiljer den sig åt på några viktiga punkter. En fortsatt studie som tog fasta

på detta begrepp och undersökte hur dessa plötsligt uppkomna kognitioner

kan bli så dominerande skulle på ett naturligt sätt ta vid där detta arbete

slutar.
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- APPENDIX 1 - 

FUSIONER I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

Det stora intresse för fusioner under 1990-talet kan ge sken av att

företeelsen som sådan skulle vara ny. Tvärtom, sammanslagningar och

företagsförvärv är mycket gamla företeelser. Däremot har frekvensen av

fusioner och förvärv i världsekonomin kommit att variera stark under årens

lopp. I litteraturen kring fusioner beskriver man att fenomenet förekommer

i vågor, eller cykler. Genom åren har många sett fördelarna med att förena

sina politiska eller ekonomiska intressen, må det röra sig om länder, företag

eller jordegendomar, till större enheter. Fusionernas storlek och

bakomliggande motiv har likaså varit mycket skiftande över tiden. I

följande stycke kommer en kortare sammanfattning av fusionernas

historiska betydelse och utveckling att göras, som avslutas med det senaste

decenniets fusionstrend, för att på så sätt ge läsaren en grund att stå på inför

kommande diskussioner.

Fusionsaktivitet 1900-1990359

Även om det att antas att fusioner förekommit redan under 1800-talet, var

det först kring sekelskiftet som företeelsen blev allmänt känd. Det var

också kring denna tid som den första fusionsvågen står att finna, med

verkningar även i Sverige. Under denna våg bildades några av dagens

största industrier genom sammanslagningar.

Från denna tid fram till dags datum brukar det talas om fyra framträdande

perioder när fusioner varit mer än vanligt förekommande, fyra

fusionsvågor. Orsakerna bakom dessa perioder av intensiva

359 Rydén, (1979)
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företagsfusioner varierar. En drivkraft till dessa globala fenomen anses vara

att en ökad internationalisering av världsekonomin har fört med sig att

konjunkturerna i olika ekonomier och världsdelar har börjat följa varandra

mer och mer, vilket gett utslag på frekvensen av företags-

sammanslagningar. På det hela taget är det dock relativt svårt att på ett

entydigt sätt förklara orsakerna bakom denna böljande företeelse. Rent

generellt kan sägas att perioder av högkonjunktur och höga aktiekurser

bidrar till uppkomsten av fusionsyra. Dessa inledande tankar kan kanske

bäst sammanfattas med följande citat:

“Perhaps merger booms and stock market trading are behavioral

phenomena - human beings, like some animals, are more active

when the weather is sunny.”360

Den första fusionsperioden tog fart efter depressionerna i slutet av 1800-

talet och varade fram till den finansiella kraschen 1904. Orsakerna till

denna första fusionsvåg står att finna i den utveckling av transporter,

kommunikationer och tillverkningsprocesser som skedde under denna tid.

Tack vare dessa teknologiska landvinningar kunde stordriftsfördelar

realiseras, något som förändrade företagsklimatet till ett av skarpare

konkurrens; vilket drev många företag att fusionera.

Den andra vågen varade under 1920-talet. Mellankrigstiden förde med sig

en ekonomisk uppsving i många delar av världen, något som igen fick fart

på företagssammanslagningarna. Dock var fusionerna under denna tid var

inte alls lika storstilade som under sekelskiftet då imperier byggdes, nu

koncentrerade man sig istället på att utvidga sina marknader genom

sammanslagningar.

Den tredje fusionsvågen brukar kallas konglomeratvågen, förfarandet då

orelaterade företag slås samman för att minska risker och nå

360 Brealey & Myers, Principles of corporate finance, (2000), sid 967
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synergieffekter, och inträffade under senare hälften av 1960-talet.361

Fusionsvågen hade sitt ursprung i en stark konjunktur och en stark

utveckling på börserna, samt det ökade inflytande från finansiella rådgivare

och finansinstitut.

Fjärde vågen varade under 1980-talet. Karaktäristiskt för denna våg var att

fientliga uppköp362, något som i stort sett inte hade existerat tidigare, blev

frekventa. Igen var det starka börser som drev på den fusionshets som kom

att infinna sig. Företagen motiverade sina förvärv med att om de inte

agerade snabbt skulle börsvärdet på det tilltänkta målet ha stigit så mycket

att de inte ansåg priset vara rimligt.

Den femte vågen – fusionsaktivitet under 1990-talet

Det diskuteras huruvida den fjärde vågen avstannade eller om den fortsätter

fortfarande. Det är svårt att urskilja någon klar skiljelinje mellan 1980- och

1990-talets fusionsvågor. Om det är en femte våg eller inte är omdiskuterat,

men faktum kvarstår att det görs fler och större företagssammanslagningar

än någonsin tidigare. Näringslivsanalytiker beskriver fusionsaktiviteten

under slutet av 1990-talet i termer av fusionsmani och fusionsyra. De har

förmodligen fog för sin beskrivning då statistik visar att fusionerna slår

rekord varje år både i antal och värde. Inte minst i Sverige har vi sett prov

på ett flertal stora företagssammanslagningar. Mellan 1990 och 1998 ökade

antalet fusioner i världen från drygt 11 000 per år till drygt 28 000 per år,

alltså en fördubbling med god marginal.363

Även i Sverige har det även genomförts ett stort antal fusioner. Under 1999

genomfördes 837 fusioner där svenska företag var inblandade och det

sammanlagda värdet för dessa fusioner beräknas till 250 miljarder

361 80 procent av fusionerna i USA under denna tidsperiod ämnade bilda konglomerat enligt

Gaughan, (1996)
362 Ett fientligt uppköp innebar att de som ville förvärva ett företag gjorde det utan samtycke

från det uppköpta bolaget
363 Dagens Nyheter, Fri marknad föder fusioner, 1999-05-14; 2001-11-10
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kronor.364 Ett intressant drag som kan identifieras ur nedanstående tabell

(tabell 3.1) är att det skett en mängd fusioner mellan svenska och utländska

företag.

Företag Bransch År

Akzo Nobel Kemi 1994

Pharmacia & Upjohn Läkemedel 1995

Föreningssparbanken Bank 1997

AstraZeneca Läkemedel 1998

MeritaNordbanken Bank 1998

StoraEnso Skog 1998

Ford Volvo-Personvagnar Personbilar 1999

Volvo-Lastvagnar Scania365 Lastvagnar 1999

Securitas Pinkerton Säkerhet 1999

TietoEnator IT-konsult 1999

Cloetta Fazer Livsmedel 2001

Figur A1 Exempel på fusioner och förvärv där svenska företag ingår (Egen)

Som synes av ovanstående tabell, så har det förekommit flera, för svenskt

näringsliv, mycket betydelsefulla fusioner under 1990-talet. De större

företagen har även visat tendenser på att de blir allt mer medvetna om sin

omgivning och valt att leta fusionspartner utanför landets gränser.

364 Fusioner och Förvärv, Nya rekord i företagsförvärv under 1999, (2000)
365 Fusionen kom senare att stoppas av EU:s konkurrensmyndighet
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- APPENDIX 2 - 

OLIKA TYPER AV FUSIONER

I detta avsnitt sker en genomgång av framförallt klassificeringar av

fusioner och under nästa rubrik följer sedan själva motiven till att

fusionera. Dessa två rubriker hänger samman på så sätt att vissa kategorier

av fusioner normalt är förknippade med vissa motiv. Det vill säga, valet av

ett viss sorts fusionssätt kan i sig redan vara ett motiv.

Det finns en mängd sätt att dela in fusioner på, men följande dimensioner

verkar täcka in de flesta aspekter och samtidigt vara meningsfulla. De här

använda uppdelningarna har mött viss kritik, och alternativa typologier

finns där indelningsgrunden istället kan vara vilka fördelar fusionen leder

till, vilka förmågor de kräver, vilka de bakomliggande motiven är o s v.

Relaterade respektive orelaterade fusioner

I det orelaterade förvärvet är sambanden mellan de inblandade företagen

små eller obefintliga. Därigenom uppkommer möjligheten att reducera det

köpande företagets risk. Risk förekommer i sin tur i två former där den

systematiska är knuten till en speciell marknad och den osystematiska kan

hänföras till företaget. Genom det orelaterade förvärvet kan företagets

systematiska risk reduceras, något som uppstår genom att nytillskottet på

olika sätt fungerar som resultatutjämnande. Dessa så kallade

stabilitetsfördelar verkar i första hand utjämnande på säsongs- och

konjunkturvariationer. Vid orelaterade internationella förvärv uppnås

således maximal riskspridning då såväl geografisk som industriberoende

risk diversifieras bort.366

366 Lindvall, Svenska industriföretagsinternationella företagsförvärv, (1991), sid 26-27
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Det relaterade förvärvets fördelar är nära knutet till synergibegreppet, d v s

tanken att kombinationen av flera enheter uppnår ett större värde än de

ingående delarnas. Normalt sett anses en fusion vara lättare att genomföra

ju mer relaterade de inblandade parterna är, och det finns dessutom

empiriskt stöd för att relaterade fusioner i större utsträckning än orelaterade

är framgångsrika. Å andra sidan har det, som tidigare nämnts, framförts att

det överhuvudtaget kan vara svårt att uppnå synergieffekter.367

Nu är bedömningen vad som är relaterade eller orelaterade fusioner inte

helt oproblematisk. I slutändan är det företagsledningens definition av

marknaden till vilken fusionen skall relateras som blir avgörande. Vidare

skulle utsikterna för att fusionen blir framgångsrik, enligt ovan, minska i

takt med att företagen ökar i olikhet. Den intressanta slutsatsen blir då att

en och samma fusion i en portföljanalys kan verka riskreducerande, medan

den ökar på företagsnivån.368

Horisontella, vertikala och diversifierade fusioner

Federal Trade Commission369 har gjort en typologi av fusioner. Den är

vanligt förekommande och utgår från dimensionerna produkt och marknad.

De tre huvudformerna är horisontella, vertikala och diversifierade

fusioner.370

Vid ett samgående mellan två konkurrerande företag som tillverkar

likvärdiga produkter avsedda för samma marknad talar man om en

horisontell fusion.371 Det är således frågan om en organisatorisk

överlappning som innebär dubblering av funktioner och befattningar.

367 Lindvall, (1991), sid 27
368 Ibid
369 FTC är en Amerikansk sammanslutning som agerar främst på den inhemska marknaden.

Dess uppgift är att tillse att effektiv konkurrens råder på ett sätt som gynnar konsumenterna.
370 Lindvall, (1991), sid 27-28
371 Nahavandi & Malekzadeh, Organizational culture in the management of mergers, (1993),

sid 88
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Denna typ av fusion har sedan länge varit den vanligast förekommande i

svenskt näringsliv372, och är även den typ som huvudsakligen studerats i

uppsatsens empiriska del.

Vid en vertikal integration däremot, sker ett samgående med ett företag

vars verksamhet ligger tidigare eller senare i produktionsledet. Det ena

företagets produktion utgör insatsvaror till det andra företaget.373 Det är

således fråga om ett samgående som, åtminstone i en smal definition av

branschen, sträcker sig över branschgränsen. Genom dylikt agerande kan

ett företag få kontroll över produktionsled som kanske är avgörande för

dess verksamhet. Därmed hanteras makt- och beroendeförhållanden i

relationerna och omvärldsberoendet kan därigenom reduceras.374

Diversifierade fusioner är samgåenden mellan företag inom helt olika

branscher där det inte finns några likheter i vare sig marknad eller

produkt.375 Även diversifierade fusioner kan ses som ett sätt att hantera

beroendeförhållanden, men brukar framförallt beskrivas som ett sätt att

sprida risker.376

Fusionens storlek

Flera av de tänkbara förvärvsmotiven är nära förknippade med det

uppköpta företagets storlek. Tänkta vinster såsom skalfördelar,

marknadsfördelar och tidsbesparingar blir direkt större om förvärvet är

större.377

Trots detta är fusioner av mindre företag den absolut vanligaste formen.

Det beror till viss del på att samtidigt som utsikterna att lyckas är mindre i

372 Rydén, (1971), sid 150-158
373 Buono & Bowditch, The human side of mergers and acquisitions, (1989)
374 Pfeffer & Salancik, (1978), sid 114-115
375 Buono & Bowditch, (1989)
376 Pfeffer & Salancik, (1978), sid 127
377 Lindvall, (1991), sid 30
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små fusioner blir fallet desto större om en stor fusion misslyckas. En högre

risk uppkommer således i takt med att investeringsbeloppet ökar samt att

även själva fusionsförloppet blir mer komplext. Det kan alltså identifieras

en balansgång mellan att uppnå den kritiska massa där fusioner börjar bli

lönsamma samtidigt som det måste göras en avvägning mot de ökade risker

som blir följden.378

378 Lindvall, (1991), sid 30
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- APPENDIX 3 - 

Miles & Snows typologier i ett empiriskt exempel

För att tydliggöra ovanstående diskussion vill vi belysa denna med ett

exempel; Child och Smiths studie av Cadbury Limited. Child och Smiths

studie har för övrigt fått stort erkännande och anses som en av de mer

betydelsefulla bland dem som undersöker och diskuterar företagets

möjligheter att påverka i sin bransch.

Cadbury Limited är en av Storbritanniens mer välkända tillverkare av

konfekt, med anor långt bak i tiden. Den brittiska, och speciellt Cadburys,

modell för tillverkning av choklad var att producera ett stort antal och brett

sortiment av märkesprodukter.

”There are great dangers in so far rationalizing production as to

concentrate the whole of a factory’s resources on a single line.”379

Ett synsätt, som var karaktäristiskt för stora delar av den brittiska

livsmedelsindustrin.380 Denna syn bland branschens aktörer på sin

omgivning gjorde att amerikanska företag, i första hand Mars Inc381, såg

möjligheter att genom en produktfokuserad strategi ta marknadsandelar på

den brittiska marknaden. Mars strategi visade på en helt annan syn på

produktionen av choklad, då man till skillnad från de brittiska tillverkarna,

producerade endast en produkt inslagen i ett enkelt omslagspapper från en

högt mekaniserad fabrik. En strategi som Child och Smith kallar ”a Fordist

strategy”382. Cadbury bekämpade Mars rationalistiska strategi in i det sista,

379 Child & Smith, (1987), sid 574
380 Ibid
381 Mars Incorporated, chokladtillverkare, www.mars.com
382 Child & Smith, (1987), sid 574
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och först då företagets marknadsandelar föll dramatiskt i mitten av 1970-

talet blev Cadbury mer eller mindre tvingat att minska sitt produktutbud

och anta Mars modell för tillverkning.

Utifrån detta exempel står två av Miles och Snows handlingsmönster att

finna; defendern och prospectorn. Även om ingetdera företaget, Cadbury

eller Mars, handlar enligt något av Miles och Snows typiska mönster, hittar

man intressanta mönster i företagens syn på marknaden. Cadbury intar en

försvarsinriktad hållning, man har en utpräglad och över tiden stabil syn på

hur marknaden fungerar och hur man ska optimera sin produktion. Mars ser

möjligheterna att ta marknadsandelar på den brittiska chokladmarknaden

och genom sin annorlunda syn på marknadens förutsättningar utmanar man

den brittiska marknadens värderingar och väljer en annan strategi.

Processen avslutas med att Cadbury tvingas till en anpassande strategi för

att kunna behålla sin position.
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- APPENDIX 4 - 

Omvärldsperspektivet, en alternativ tolkning

Enligt det resonemang som fördes i kapitel 4, delades dessa likheter eller

olikheter in i de tre olika perspektiven med hjälp av figur 4.1. Denna

tolkning av de olika perspektiven gjordes som tidigare diskuterats för att

åskådliggöra de olika perspektivens strikta tolkning för läsaren. Som den

uppmärksamme läsaren säkert lagt märke till är denna modell (figur 4.1)

dock inte fullständigt rättvisande för framförallt ett av perspektiven,

nämligen omvärldsperspektivet. Nedan har detta perspektiv kompletterats.

Perspektiv Likhet Olikhet

Inom

bransch

Mellan

bransch

Inom

bransch

Mellan

bransch

Omvärldsperspektiv X X (X) (X)

Individbaserat X X

Industrial wisdom X X

Figur A2 Modell för de tre diskuterade perspektiven, kompletterad (Egen)

Givetvis kan även ett omvärldsperspektiv förklara olikheter både inom och

mellan branscher, då olika förutsättningar i företagens omvärld skulle

tvinga dem till olika sorters anpassning. En liten verkstadsindustri i

Norrland har högst antagligen en annan omgivning att anpassa sig till än

SKF eller Electrolux. Dock var avsikten med denna modells upplägg att

belysa perspektivens huvudsakliga bidrag och inte att återge en tolkning av

deras empiriska signifikans. Därför kompletteras arbetet här med figur A2,

för att hävda dess betydelse.

Indelningen gjordes för att åskådliggöra de tämligen komplexa

perspektiven i en tamare tappning för att underlätta för läsaren, senare i
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analysen kommer det att bli uppenbart hur denna figur (figur A2) blir mer

rättvisande.
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- APPENDIX 5 - 

INTERVJUGUIDE

Bakgrund intervjupersonen

Vilken är din befattning? Hur länge har du varit anställd inom företaget?

Hur har du fått din kunskap om fusionen? Var du inblandad i själva

fusionsprocessen?

Har din inställning till, och uppfattning om, fusionen ändrats under

processen gång?

Allmänt

I en jämförelse med andra branscher, vad tycker du kännetecknar din

bransch?

Hur skulle du vilja förklara de senaste årens trend inom din bransch mot

allt fler fusioner?

Tycker du att ditt företags fusion passar in i eller har påverkats av denna

trend?

Vilken var bakgrunden till fusionen? Vilka var de drivkrafter och

förutsättningar som gjorde den möjlig?

Specifikt
Vilka var målen med och motiven till fusionen?

• större marknadsandelar?
• kostnadsbesparingar?
• stordriftsfördelar?
• synergieffekter?
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Har dessa mål och motiv varit desamma under hela processen, eller har det

skett en glidning eller omfokusering?

Tror du att dessa motiv skiljer sig från andra branscher? Tror du att det

finns speciella förutsättningar och förhållanden i din bransch som påverkar

en fusions motiv och utformning?

Fanns det icke-ekonomiska motiv till fusionen?
• Personliga, maktspel o s v?

Vilka var de egenskaper respektive företag letade efter hos en partner?
• Fanns det andra alternativ till partner?
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Källförteckning
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INTERNET

computersweden.idg.se Computer Sweden
itbranschen.idg.se IT.branschen
www.accenture.com Konsultföretag
www.afv.se Affärsvärlden
www.astrazeneca.se AstraZeneca
www.cnn.com Central News Network
www.di.se Dagens Industri
www.direkt.se Nyhetsbyrån Direkt
www.dn.se Dagens Nyheter
www.finanstidningen.se Finanstidningen
www.forvarv-fusioner.nu Sammanställer bl.a. statistik för förvärv och fusioner
www.globalflow.com Nättidningen Globalflow.com
www.idg.se Nättidningen IDG.se
www.kpmg.com Revisions- och konsultbyrå
www.nando.com Associated Press
www.nordea.com MeritaNordbanken, numera Nordea
www.opstock.fi Den finska bankens Osuuspankkis fondförvaltare
www.scania.se Scania
www.svd.se Svenska Dagbladet
www.thestreet.com Nättidningen TheStreet.com
www.tietoenator.se TietoEnator
www.tt.fi Industrins och arbetsgivarnas centralförbund, Finland
www.tt.se Tidningarnas Telegrambyrå
www.va.se Veckans Affärer
www.volvocentral.net Volvo Personvagnar
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