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Sammanfattning 
Efter att en rad uppmärksammade nationella fusioner stoppats av EU-kommissionen har en 
debatt huruvida konkurrensreglerna ska tolkas och huruvida de är rättvisa utlösts. Utifrån 
denna bakgrund var uppsatsen syfte att skapa förståelse för olikheter i svenska företags 
respektive EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang. 
Författarna i denna studie hade för avsikt att beskriva de olika parternas syn på 
konkurrenseffekter samt analysera vad olikheterna baseras på.  
 
För att kunna besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med intervjuer som 
tillsammans med EU-kommissionens perspektiv i de olika fusionerna utgör grunderna i 
empirikapitlet. Teorikapitlet baseras på Porters 
branschstrukturanalys, PIMS och teori om olika marknadsstrukturer. Dessa teorier har 



 

  
  
 
 

därefter kopplats ihop med empirikapitlet och utmynnade således i en analys. 
 
Författarna har i denna studie kommit fram till att stora svenska företag har svårt att genom 
fusion eller förvärv stärka konkurrenspositionen för att kunna växa i Europa och övriga 
världen. Detta grundar sig i att svenska företag och EU-kommissionen definierar de 
relevanta produkt- samt geografiska marknaderna på olika sätt, vilket lett till att svenska 
företag samt EU-kommissionen syn på konkurrenseffekter skiljer sig åt. Svenska företag 
menar att det fortfarande skulle finnas substitut, rivalitet, förhandlingsstyrka hos köparna 
samt möjlighet till inträde på marknaden för övriga konkurrenter, medan EU-
kommissionen hävdar motsatsen.  
 
Vidare gör företag gällande att de agerar som marknadsföljare på de marknader där målet 
är att utöka verksamheten. EU-kommission å andra sidan ser till graden av dominans på de 
marknader där företagen tillsammans skulle bli alldeles för starka, vilket leder fram till 
positionen som marknadsledare. 
 
Företag upplever inte att de genom fusionen skapar en marknadsstruktur där de får en 
monopolistisk situation. EU-kommissionen hävdar dock att denna form av fusioner skulle 
leda till en sådan ställning att marknadsmakt och prisdiskriminering skulle kunna 
tillämpas. 
 
Kontentan av detta resonemang är att EU i nuläget inte är en öppen marknad med länder 
utan gränser och fri rörlighet för varor och kapital i fusionssammanhang. Det enda 
alternativet som finns för stora svenska företag idag är att gå samman med företag i Europa 
eller övriga världen. 
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Abstract 
 
After several national mergers and acquisitions have been stopped by the EU-commission, 
a debate has redeemed regarding how the competition rules should be interpreted and 
whether the rules do justice. The purpose of this thesis was to create an understanding for 
differences in the way Swedish companies and the EU-commission perceive competition 
effects in the context of mergers and acquisitions (M&A). 
 
To answer the purpose of the thesis a qualitative study based on interviews with Volvo, 
Föreningssparbanken and Skandinaviska Enskilda Bank was made. The empirical part 
consists of the interviews and the EU-commissions perspective regarding these two M&A. 
The theoretical part is based on Porter’s 5-forces analysis, PIMS and theories about 



 

  
  
 
 

different market structures. These theories were thereafter connected with the empirical 
chapter, which finally resulted in an analysis. 
 
The authors of this thesis have concluded that it is difficult for large, Swedish companies 
to strengthen its position to be able to grow in Europe and the world by using M&A as a 
strategy. The reasons behind this case are that Swedish companies and the EU-commission 
defines the relevant product- and geographical markets in different ways. This leads to the 
conclusion that Swedish companies and the EU-commission also perceive the competition 
effects in different ways. The companies point of view is that there still would have been 
substitutes, rivalry, bargaining power for customers, and it would have been possible for 
other competitors to enter the market. However, the EU-commission states the exact 
opposite regarding these elements. 
 
Furthermore, Swedish companies aims that it is possible for them to act as market 
followers on the markets where the goal is to expand. On the other hand, the EU-
commission focus on the degree of dominance on the markets where the companies 
together would be too strong, which leads to the position as market leader. 
 
Swedish companies can not see that M&A would create a market structure where the 
companies together have monopolistic situation. However, the EU-commission states that 
a M&A of this capacity would lead to a dominant position where it is possible for the 
company to pursue market power and price discrimination. The result of this kind of 
argumentation is that EU, today, is not an open market with border less countries and a 
free flow for commodities and capital in the context of M&A. The only option for large 
Swedish companies, today, is to merge with companies in Europe or the rest of the world. 
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Sammanfattning 
 
Efter att en rad uppmärksammade nationella fusioner stoppats av EU-
kommissionen har en debatt huruvida konkurrensreglerna ska tolkas och 
huruvida de är rättvisa utlösts. Utifrån denna bakgrund var uppsatsen syfte att 
skapa förståelse för olikheter i svenska företags respektive EU-kommissionens 
syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang. Författarna i denna studie hade 
för avsikt att beskriva de olika parternas syn på konkurrenseffekter samt 
analysera vad olikheterna baseras på.  
 
För att kunna besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med intervjuer 
som tillsammans med EU-kommissionens perspektiv i de olika fusionerna utgör 
grunderna i empirikapitlet. Teorikapitlet baseras på Porters 
branschstrukturanalys, PIMS och teori om olika marknadsstrukturer. Dessa 
teorier har därefter kopplats ihop med empirikapitlet och utmynnade således i en 
analys. 
 
Författarna har i denna studie kommit fram till att stora svenska företag har svårt 
att genom fusion eller förvärv stärka konkurrenspositionen för att kunna växa i 
Europa och övriga världen. Detta grundar sig i att svenska företag och EU-
kommissionen definierar de relevanta produkt- samt geografiska marknaderna 
på olika sätt, vilket lett till att svenska företag samt EU-kommissionen syn på 
konkurrenseffekter skiljer sig åt. Svenska företag menar att det fortfarande 
skulle finnas substitut, rivalitet, förhandlingsstyrka hos köparna samt möjlighet 
till inträde på marknaden för övriga konkurrenter, medan EU-kommissionen 
hävdar motsatsen.  
 
Vidare gör företag gällande att de agerar som marknadsföljare på de marknader 
där målet är att utöka verksamheten. EU-kommission å andra sidan ser till 
graden av dominans på de marknader där företagen tillsammans skulle bli 
alldeles för starka, vilket leder fram till positionen som marknadsledare. 
 
Företag upplever inte att de genom fusionen skapar en marknadsstruktur där de 
får en monopolistisk situation. EU-kommissionen hävdar dock att denna form av 
fusioner skulle leda till en sådan ställning att marknadsmakt och 
prisdiskriminering skulle kunna tillämpas. 
 
Kontentan av detta resonemang är att EU i nuläget inte är en öppen marknad 
med länder utan gränser och fri rörlighet för varor och kapital i 
fusionssammanhang. Det enda alternativet som finns för stora svenska företag 
idag är att gå samman med företag i Europa eller övriga världen.  

 

  
   
 
 





Abstract 
 
After several national mergers and acquisitions have been stopped by the EU-
commission, a debate has redeemed regarding how the competition rules should 
be interpreted and whether the rules do justice. The purpose of this thesis was to 
create an understanding for differences in the way Swedish companies and the 
EU-commission perceive competition effects in the context of mergers and 
acquisitions (M&A). 
 
To answer the purpose of the thesis a qualitative study based on interviews with 
Volvo, Föreningssparbanken and Skandinaviska Enskilda Bank was made. The 
empirical part consists of the interviews and the EU-commissions perspective 
regarding these two M&A. The theoretical part is based on Porter’s 5-forces 
analysis, PIMS and theories about different market structures. These theories 
were thereafter connected with the empirical chapter, which finally resulted in 
an analysis. 
 
The authors of this thesis have concluded that it is difficult for large, Swedish 
companies to strengthen its position to be able to grow in Europe and the world 
by using M&A as a strategy. The reasons behind this case are that Swedish 
companies and the EU-commission defines the relevant product- and 
geographical markets in different ways. This leads to the conclusion that 
Swedish companies and the EU-commission also perceive the competition 
effects in different ways. The companies point of view is that there still would 
have been substitutes, rivalry, bargaining power for customers, and it would 
have been possible for other competitors to enter the market. However, the EU-
commission states the exact opposite regarding these elements. 
 
Furthermore, Swedish companies aims that it is possible for them to act as 
market followers on the markets where the goal is to expand. On the other hand, 
the EU-commission focus on the degree of dominance on the markets where the 
companies together would be too strong, which leads to the position as market 
leader. 
 
Swedish companies can not see that M&A would create a market structure 
where the companies together have monopolistic situation. However, the EU-
commission states that a M&A of this capacity would lead to a dominant 
position where it is possible for the company to pursue market power and price 
discrimination. The result of this kind of argumentation is that EU, today, is not 
an open market with border less countries and a free flow for commodities and 
capital in the context of M&A. The only option for large Swedish companies, 
today, is to merge with companies in Europe or the rest of the world. 
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1 Inledning 
 

I det första kapitlet introducerar författarna läsaren till uppsatsen genom en 

kort bakgrund till forskningsområdet. Därefter mynnar problemdiskussionen ut i 

uppsatsens syfte. Till sist följer uppsatsens avgränsningar.  

 

Fusioner och förvärv (FF) används i vardagligt tal som synonymer och har under 

90-talet varit en mycket populär konkurrensstrategi för att öka företags tillväxt 

och diversifiera verksamheten.1 Företags strävan att expandera kan vara verkan 

av jakten och tävlan om marknadsandelar. Den eftersträvade tillväxten kan ske 

antingen internt eller externt genom förvärv. Valet mellan egen expansion eller 

förvärv av andra företag beror i hög grad på företagets egna förutsättningar och 

marknadens utseende. I syfte att stärka sin egen konkurrenskraft och således 

reducera konkurrensen från konkurrenter kan företaget vidta konkurrenshöjande 

åtgärder, exempelvis genom aktiv prispolitik och effektivare produktions- och 

distributionsformer.2 

 

Konkurrensverket har i sina undersökningar kommit fram till en rad olika motiv 

bakom företags FF. Vanliga argument bakom FF är behov av att genomföra 

kostnadsminskningar genom att uppnå stordrifts- eller samproduktionsfördelar. 

FF kan även vara ett sätt att minska riskerna och osäkerheten i främst 

föränderliga kunskapsbranscher, exempelvis tele och IT. Vidare hävdar företag 

att det krävs en viss storlek för att kunna möta kundernas efterfrågan. Andra 

argument är att FF kan skapa en starkare bas för möjligheten att konkurrera med 

utländska företag och snabbt etablera sig på nya marknader. FF kan även vara ett 

                                                 

 2 Ibid s 24  1 
  
   
 
 

1 Konkurrensverket, 2000, s 22 

 



sätt att undvika att själva bli uppköpta i och med att den storlek man uppnår 

tillsammans utgör en barriär mot uppköp. 

 

I konkurrensverkets undersökning kan man vidare läsa att olika former av 

företagsförvärv leder till olika effekter på marknaden. Horisontella 

företagsförvärv, det vill säga då två företag i samma bransch går samman, 

minskar antalet självständigt konkurrerande företag på en viss marknad. Denna 

minskning kan, men behöver inte, ha skadliga effekter på konkurrensen. 

Vertikala företagsförvärv, då företag som befinner sig i olika led av 

produktionsprocessen slår sig samman, kan leda till rationaliseringar och 

kostnadsminskningar. Samtidigt kan ett samgående mellan en dominerande 

råvaruleverantör och för ett företag i ett senare produktionsled innebära 

etableringssvårigheter för konkurrenter. 

 

Effekter för kunder och konsumenter av FF beror på marknadsförhållandena i 

det enskilda fallet och är bland annat beroende av förekomsten av konkurrens 

från andra företag, köparnas marknadsställning och vilka möjligheter som finns 

till nyetablering.3 En grundprincip för EU:s gemensamma marknad är att det 

skall råda fri konkurrens. För att fri konkurrens skall uppnås har regler antagits 

inom EU för att förhindra att företag genom sammanslagningar och köp får en 

alltför dominerande ställning på marknaden. Sedan EU-kommissionens 

konkurrenslag trädde i kraft har en rad olika fusioner stoppats.4  

 

I media framställs fusionstoppen som en orsak av EU-kommissionens 

konkurrensregler och av det nya direktoratet med EU-kommissionären Mario 

Monti i spetsen. Vidare kan man i media läsa att fusionsvågen går i en allt för 

snabb takt för EU-kommissionen som skall godkänna alla fusioner. Normalt 

 4 www2.riksdagen.se, EU-Svar nr. 571, 2001-12-05    2 
  
   
 
 

                                                 
3 Konkurrensverket, 2000, s 22 

 



behandlar Merger Task Force5 100 fusioner om året vilket de senaste åren har 

tredubblats utan att fusionsenheten har förstärkts. Detta har i sin tur lett till att 

Merger Task Force har fått ställa in möten med företag som vill diskutera 

planerade fusioner. Företag får då inte den kunskap de behöver för att ett 

godkännande ska kunna gå igenom.6 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Efter att en rad uppmärksammade nationella fusioner stoppats av EU-

kommissionen har en debatt huruvida konkurrensreglerna skall tolkas och 

huruvida de är rättvisa utlösts.7 Det hävdas i debatten att skillnaden i synsätt på 

kundperspektivet belyser problemet med politisk granskning av marknadsfrågor. 

Detta förstärks ytterligare när granskningen görs från ett annat land med en 

delvis annan kultur än där företag och kunderna finns.8 Sveriges statsminister 

Göran Persson hävdar att EU:s synsätt förhindrar uppkomsten av internationellt 

konkurrenskraftiga företag i Sverige och andra små EU-länder. Persson menar 

vidare att nätverksbaserade företag som är starka nationellt är en förutsättning 

för att de ska kunna konkurrera på en europeisk och global marknad.9 I kontrast 

till detta resonemang påstår EU-kommissionären, Mario Monti, att 

kommissionen absolut inte diskriminerar företag i små medlemsländer. 

Kommissionen utgår istället i huvudsak från att skydda konsumenternas 

intressen. Mario Monti poängterar även möjligheterna som bör finnas för nya 

aktörer att komma in på marknaden.10  

 

  10 Dagens Industri, Monti ångrar inte Volvobeslut, 000410, 3 
  
   
 
 

                                                 
5 Den organisationsgrupp inom EU som behandlar fusionsutredningar 
6 Dagens Industri, Storfusioner stressar EU, 000417 
7 Smedenvall L, Andersson Å E, 011001, Banker flyttar ur landet, DN Debatt 
8 Svensk Tidskrift, 2001, nr 5, s 11 
9 Smedenvall L, Andersson Å E, 011001, Banker flyttar ur landet, DN Debatt  

 



Med utgångspunkt i ovanstående diskussion kan olika argument urskiljas 

huruvida parterna ställer sig gällande konkurrensens inverkan i 

fusionssammanhang. Att det existerar åtskilda uppfattningar inom detta ämne 

råder det ingen tvekan om. Hämmas konkurrensen av att stora svenska företag 

går samman? Hindrar EU-kommissionens konkurrensregler företags möjlighet 

till globalisering? Vilka konkurrenseffekter drabbas marknaden av när stora 

företag slås ihop? Drabbas kunden i sin tur av att företagen blir större på 

marknaden? Eller kan FF leda till att det nya företaget får större möjlighet att 

bygga upp en verksamhet som leder till fördelar för kunderna? Utifrån denna 

bakgrund ställer sig författarna till uppsatsen frågorna: Hur ser svenska företag 

på konkurrenseffekter i fusionssammanhang? Hur ser EU-kommissionen på 

konkurrenseffekter i fusionssammanhang? Varifrån bottnar olikheterna i 

svenska företags respektive EU-kommissionens ståndpunkter? 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna magisteruppsats är att skapa förståelse för olikheter i svenska 

företags samt EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i 

fusionssammanhang. Författarna har för avsikt att beskriva de olika parternas 

syn på konkurrenseffekter samt analysera vad olikheterna baseras på.  

1.3 Avgränsning 

 

Som nämndes i problemdiskussionen har en rad nationella fusioner stoppats av 

EU-kommissionen på senare år. Geografiskt avgränsar vi oss därmed till att 

endast studera nationella fusionsstopp i Sverige. Vi har för avsikt att undersöka 

två branscher: bank- och transportbranschen. Vi kommer dock inte att fokusera 

på att analysera skillnader i de olika branscherna.  
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Inga nationalekonomiska beräkningar kommer att genomföras vid bedömningen 

av respektive företags marknadsandelar. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vår förståelse av verkligheten, vetenskapssyn, 

vetenskaplig ansats samt forskningsmetod behandlas. Vidare kommer vi att 

redogöra för uppsatsens trovärdighet samt framföra relevant källkritik. 

Avslutningsvis redovisas en sammanfattning av metoden. 

 

2.1 Förståelse av verkligheten samt vetenskapssyn 

Forskarens personliga värderingar påverkar oundvikligen studiens utfall. Hur 

forskaren väljer att presenterna studiens problemformulering, teoretisk 

referensram, empiri, analys och slutsatser blir följden av forskarens förståelse av 

verkligheten.11 Nedan följer en diskussion angående vår förståelse av 

verkligheten enligt det subjektiva- respektive det objektiva synsättet inom den 

socia
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11 Burrell & Morgan, 1979, Social Paradigms and OrganisationalAnalysis, s 2 ff 
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Figur 2:1 The subjective vs. Objective dimension  

Källa: Modifierad modell, Burell & Morgan, 1979, Social Paradigms and Organisational 

Analysis, s 3 

 

Ontologi –Koncept såsom, fusioner, konkurrens och kunder anser vi har formats 

för att konstruera verkligheten. Vi skulle inte tänka i termer som dessa om de 

inte var välkända samt definierade koncept. Samtidigt kan dessa förklaras och 

uppfattas på olika sätt beroende av vem eller vilka individer som tillfrågas. Vi är 

medvetna om att de olika parterna i vår studie, EU-kommissionen och företagen, 

eventuellt inte skulle ha samma syn på, exempelvis konkurrenskrav eller vilka 

effekter fusionerna skulle haft på marknaden om de hade genomförts. Vi fann 

därmed att en nomalistiskt syn var den naturliga vägen att gå för att svara på 

uppsatsens syfte. 

 

Epistomologi – Det är som forskare viktigt att inneha förmågan att sätta sig in i 

andra människors tankar, problem och situationer. Vi ansåg det därför vara av 

stor vikt att lyssna på intervjuobjektens åsikter och kunskaper för att kunna tolka 

och återge parternas argument på ett bra sätt i studien. Till denna bakgrund kom 

vi fram till en antipositivistisk syn, då vår studie fokuserade på att belysa 

konkurrens på olika sätt genom att skapa en bild direkt från de inblandade 

företagen.   

 

Människosyn– Människan kan påverkas av olika faktorer i omgivningen, men i 

det stora hela anser vi att människan agerar av fri vilja. Vi hade en voluntaristisk 

syn, då syftet med uppsatsen var att skapa förståelse för svenska företags syn på 

konkurrenseffekter i fusionssammanhang. Vi har således beskrivit de olika 

företagens ståndpunkter i detta ämne. Syftet med uppsatsen är även att beskriva 

EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang. Det 

faktum att EU-kommissionen agerar inom ramen av ett regelverk innebär att 
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lagarna avgör vilka faktorer som ska tas i beaktning. I detta fall, för att beskriva 

EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang, 

resulterade det i en deterministisk syn då situationen eller miljön bestämde 

handlingsförloppet.  

 

Metodik - Vår studie bygger på en ideografisk syn, då den kvalitativa metoden är 

mest lämplig för att svara på uppsatsens syfte. För att komma intervjuobjekten 

nära och få en bättre förståelse och bakgrund till situationen kom vi fram till att 

intervjuer passade bra in i sammanhanget.  

 

Sammanfattningsvis kan man beskriva vår syn på verkligheten inom den sociala 

vetenskapen som mer subjektiv än objektiv. Denna syn på verkligheten samt att 

vi avsåg att skapa förståelse för de problem vi angrep ledde oss in på den 

hermeneutiska vetenskapstraditionen. Förespråkare av Hermeneutiken menar att 

kunskap ständigt växer, det talas om en hermeneutisk spiral med en 

förståelsetillväxt som pågår i all oändlighet12. Vi som författare införskaffade 

förförståelse genom att insamla befintlig sekundärdata inom ämnet för att sedan 

samla in data genom egna observationer och undersökningar som ledde till att 

ny förståelse skapades, något som i sin tur ledde till en teori. Genom ett 

samskapande skedde förståelsen i dialog med andra personer i fysiska relationer, 

vilket i vårt fall skedde genom personliga intervjuer och i litteraturen som ökade 

vår förståelse av just fusioner. Det är även möjligt att se på hermeneutisk 

förståelse som ett komplement där förklaringar och förståelse bygger på 

varandra. Förståelse genererar förklaringar som sedan leder till ny förståelse13. 

 

 13 Ibid s 166f  8 
  
   
 
 

                                                 
12 Svenning C, 1996, Metodboken, s 163 ff 

 



2.1.1  Vetenskaplig ansats 

Inom vetenskapen gör man skillnad mellan induktion, deduktion samt 

abduktion. Induktion söker regelbundenheter i en rad händelser och antar att 

denna regelbundenhet ska hålla i sig. Genom att utgå ifrån verkligheten, 

empirin, skapas eller bekräftas en teori.14 En deduktiv ansats utgår från en 

befintlig teori för att säga något om enskilda fall. Vanligt är att en hypotes bildas 

utifrån teorin för att sedan prövas empiriskt, varefter hypotesen verifieras eller 

falsifieras.15 Abduktion innebär en dubbel eller ömsesidig rörelse mellan teori 

och empiri utan någon ensidighet åt ena eller andra hållet, vilket definieras som 

ett sambandssynsätt. Poängen med sambandssynsättet är att finna en koppling 

mellan empiri och teori för att återge och kritiskt granska det subjektiva och 

sociala i praktiken.16 

 

I studien utgick vi från sambandssynsättet, abduktion, då växelverkan mellan 

teori och empiri främst beaktades. Processen inleddes med att vi som författare 

studerade allmänna teorier som ansågs vara relevanta till uppsatsens syfte. 

Därefter formades en intervjumall utifrån EU-kommissionens beslut i Volvo-

Scania förvärvet, som användes vid de intervjuer vi valde att genomföra. Genom 

dessa intervjuer insamlades bredare kunskap om ämnet, vilket ledde till 

ytterligare behandling av specifika teorier om ämnet. Slutligen hade ett 

teorikapitel formats med teorier som knöt an till uppsatsen syfte. På detta sätt 

skapades ett ömsesidigt förhållande mellan teori och empiri, vilket i sin tur ledde 

till att teorikapitlet och empirikapitlet kunde kopplas samman på ett naturligt 

sätt. Vi ansåg att abduktion var den optimala vägen att gå för att svara på 

uppsatsens syfte, speciellt då få studier har genomförts inom ämnet.     
 

  16 Wigblad R, 1997, Karta över vetenskapliga samband, s 31 ff 9 
  
   
 
 

                                                 
14 Andersen I, 1998, Den uppenbara verkligheten, s 29f 
15 Ibid s 29f 

 



2.2 Val av forskningsmetod 
 

För att på bästa sätt kunna nå uppsatsens syfte har vi med en kvalitativ metod 

valt att genomföra fallstudier. Vår förståelse av verkligheten och vårt synsätt har 

påverkat vilken metod som använts vid informationsinsamlingen och uppsatsens 

framställning. 

 

2.2.1 Kvalitativ- respektive kvantitativ metod 

Ett viktigt val som forskaren måste göra är att bestämma på vilket sätt 

datainsamlingen ska ske och detta val är direkt avgörande för vilken typ av data 

som erhålls. De två främsta undersökningsmetoderna som finns vid insamling av 

data är av kvalitativ respektive kvantitativ art. 17 

 

Den kvalitativa metoden utgörs av mjukdata och ”ordet” är det instrument som 

används vid denna metod. Resultatet kommer att ha utseendet av verbala 

formuleringar som kan vara skrivna eller talande. Den kvalitativa metoden kan 

dock aldrig ge ett helt objektivt resultat då det krävs att författaren 

sammanställer och värderar informationen. Detta leder till att resultatet kommer 

att reflektera en del av författarens egna värderingar och därmed blir 

tolkningarna och slutsatserna subjektiva.18 Vid en kvantitativ metod används 

matematik, statistik och aritmetiska formler för att orsaksförklara händelser i 

undersökningen. Klara riktlinjer för hur undersökningen ska gå till är en 

förutsättning för en kvantitativ metod.19  

 

Vi valde en kvalitativ metod då denna undersökningsmetod ligger i linje med att 

vi ämnade tolka och värdera den information som samlades in enligt vår 

uppfattning. Vi hade inte för avsikt att omvandla den fakta som insamlades i 
                                                 
17 Halvorsen K, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, s 67, 78 
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18 Wiedersheim-Paul F & Eriksson LT, 1999, Att utreda, forska och rapportera, s 63 



statistiska termer. Metoden valdes för att med hjälp av intervjuerna kunna återge 

en helhetsbild av de olika parternas argument. Det var nödvändigt att använda 

en kvalitativ metod för att som forskare kunna få en förståelse av huruvida 

konkurrensperspektivet skiljde sig åt mellan parterna samt påverkade relevanta 

marknader. Vidare var det lämpligt att använda en kvalitativ metod då vårt 

ändamål som forskare var att genomföra fallstudier med få 

undersökningsenheter. 

 

2.2.2 Fallstudie 

En fallstudie grundar sig i två tekniker- direkta observationer och systematiska 

intervjuer, där forskaren med hjälp av enstaka fall beskriver fenomen eller 

företeelser. De enskilda fallen blir representativa för verkligheten.20 Enligt 

Merriam i boken Fallstudien som forskningsmetod är beslutet att inrikta 

undersökningen på ett visst exempel det som gör en undersökning till en 

fallstudie.21 Vi valde att undersöka två uppmärksammade, ej genomförda 

fusioner. Genom att koncentrera oss på en enda företeelse eller situation, i vårt 

fall fusioner, strävade vi efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som 

kännetecknade situationen i fråga.  

 

I uppsatsen utgör de två ej genomförda fusionerna, AB Volvo-Scania AB samt 

Föreningssparbanken (FSB)-Skandinaviska Enskilda Bank (SEB) grunden för 

våra fallstudier. Valet av just dessa två fallstudieobjekt grundade sig i det 

intresse som väcktes för ämnet efter att vi under hösten läst en artikel i DN 

Debatt. Artikeln behandlade två aktuella svenska stoppade fusioner och speglade 

tydligt de svårigheter företag står inför att bli stora på en liten marknad. Vi 

bestämde oss för att kontaktade författarna till artikeln, nämligen 

Finansförbundets ordförande Lillemor Smedenvall samt ekonomiprofessor Åke 
                                                                                                                                                         
19 Andersen I, 1998, Den uppenbara verkligheten, s 48ff 
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20 Merriam S B,1994, Fallstudien som forskningsmetod, s 17f  



E Andersson för att få mer information om ämnet. Smedenvall gav oss 

information om personer vilka varit inblandade i fusionsaffärerna samt tips till 

andra aktuella källor. Båda dessa fusionsaffärer blev mycket uppmärksammade i 

svensk debatt och eftersom företagen är belägna i Sverige såg vi möjligheter i att 

personligen kunna besöka dem för våra intervjuer. Vi ansåg dem representativa 

för att beskriva företags syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang. 

 

2.2.3 Intervjuer 

Den kvalitativa intervjun identifieras ofta som en ostrukturerad intervju där 

intervjuobjektet själv får styra utan att intervjuaren försöker påverka resultatet. 

Exempel på denna typ av intervjuteknik är öppna intervjuer, delvis strukturerade 

intervjuer samt fokusgruppintervjuer.22 

 

Vi valde medvetet att använda öppna och mindre strukturerade intervjuer med 

en intervjumall23 som under arbetets gång växte fram och formades utifrån EU-

kommissionens beslut i Volvo-Scania affären. Vi ansåg att denna intervjuform 

skulle lämpa sig bra eftersom vår kunskap vid denna tidpunkt var begränsad 

samt att respondenternas definition av verkligheten sannolikt skulle skilja sig åt 

beroende på ståndpunkt i fusionsaffärerna. Enligt Merriam är sådana intervjuer 

till forskarens fördel om denne inte är tillräckligt insatt i ämnet för att ställa 

specifika frågor om ämnet24. Denna intervjuform gav intervjuobjektet stort 

utrymme att tala fritt inom ämnet vilket emellertid gjorde att intervjuobjekten 

ibland hamnade långt utanför ämnet. Vi som intervjuare styrde då tillbaka 

personerna in på rätt väg igen. Vid intervjutillfällena var vår ambition att 

kontinuerligt ställa följdfrågor för att utveckla de svar vi fick. Genom öppna 

intervjuer såg vi också att intervjupersonernas sätt att se på saker och ting 

  24 Merriam S B, 1994, Fallstudien som forskningsmetod,  s 88 12 
  
   
 
 

                                                                                                                                                         
21Merriam S B,1994, Fallstudien som forskningsmetod, s 58 
22 Andersen I, 1998, Den uppenbara verkligheten, s 152 ff 
23 se Bilaga 1 

 



framhävdes istället för att respondenterna skulle anamma vår kategorisering av 

världen.  

 

Innan intervjutillfällena fick intervjuobjekten tillgång till uppsatsens syfte samt 

de frågor som skulle ventileras under intervjuerna. Respondenterna ifråga kunde 

på så sätt förbereda sig och få en inblick i vad uppsatsen skulle handla om. 

Intervjuerna bandades, vilket medförde att vi som intervjuledare kunde 

koncentrera oss på intervjuobjektet och låta denne tala utan att bli avbruten. De 

inspelade intervjuerna bearbetades därefter vid flera tillfällen för att ge oss en 

djupare förståelse av det som diskuterats vid intervjuerna. 

 

2.2.4 Urval 

Det finns två typer av urvalsstrategier vid val av intervjuobjekt- 

sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval.25 Vi har i vårt fall använt oss av 

icke sannolikhetsurval då vi har genomfört kvalitativa fallstudier. Den form som 

vi här använde oss av var målinriktat urval. Detta grundade sig i att vi 

kontaktade personer vilka vi visste hade varit inblandade i och hade kunskap om 

de respektive fusionerna. Vidare ansåg vi att dessa personer hade möjlighet att 

öka vår förståelse samt ge en klarare bild av styrkor och svagheter i EU:s 

konkurrenslag. I ett målinriktat urval måste urvalet göras på ett sätt så att man 

lär sig så mycket som möjligt26.  

 

Vid sökandet av information i förvärvet Volvo-Scania kontaktades vi, efter 

mejlkontakt med ett antal personer på Volvo lastvagnar, av Patrik Stenberg som 

vid tidpunkten för förvärvet var inblandad i fusionsprocessen. Idag arbetar han 

på Investor Relationsfrågor på Volvos huvudkontor i Göteborg. Vidare gjordes 

 26 Ibid  13 
  
   
 
 

                                                 
25 Merriam S B, 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s 61 

 



en kompletterande intervju med pressansvarig Fredrik Brunell på Volvo som vi 

kom i kontakt med genom Patrik Stenbergs sekreterare. 

 

Som vi nämnde under rubriken fallstudie var vår första kontakt i bankfusionen, 

Lillemor Smedenvall, ordförande vid Finansförbundet. Vi kontaktade därefter en 

rad personer som vi var medvetna om hade varit inblandade i fusionsaffärerna 

från respektive företag. I den tänkta bankfusionen intervjuades Kent Karlsson, 

delägare Lagerlöf Linklaters samt ansvarig för EU gruppen i Stockholm och 

som fick i uppdrag av vara FSB:s ombud i fusionen. Vi intervjuade även Kajsa 

Bratt, facklig representant för FSB samt Sten Törnsten, informationschef för 

SEB. Samtliga respondenter som valdes ut hade god insikt i den tänkta 

bankfusionens planeringsprocess och utslag. Finansförbundets ordförande 

Lillemor Smedenvall intervjuades i syfte att få bakgrunden till de påståenden 

som lades fram i den aktuella artikeln. Informationschef, Leif Ch Karlsson på 

Finansförbundet valde själv att medverka vid intervjutillfället då han ansåg sig 

besitta goda kunskaper inom ämnet.  

2.3 Datainsamling 

För att inhämta material till uppsatsen började vi med att studera sekundärdata 

kring ämnena fusion och konkurrens för att få grepp om hur arbetet skulle 

utformas. Sekundärdata är redan befintligt material som finns inom ämnet27. Då 

vi insåg att få studier tidigare genomförts inom detta ämne var det en 

förutsättning att i ett inledande skede läsa in sig på tillgängliga dokument som 

handlade om ämnet för att skapa en bakgrund till uppsatsens syfte. Dokument 

avser den information som samlades in via andra kanaler än intervjuer och 

observationer28. I denna studie använde vi dokument i form av tidningsartiklar, 

  28 Merriam S B,1994, Fallstudien som forskningsmetod,  s 119 14 
  
   
 
 

                                                 
27 Arbnor I, Bjerke B, 1994, Företagsekonomisk metodlära, s 241 

 



EU-kommissionens förordningar, webbsidor etc. Dessa dokument inhämtades 

från databaser såsom EBSCO Host, Elsevier och Affärsdata. 

 

Teorikapitlet består av litteratur som har lånats från Linköpings 

universitetsbibliotek samt Örebros universitetsbibliotek. Vi har även använt 

litteratur som vi tidigare tagit i anspråk vid våra universitetsstudier, exempelvis 

Porters bok om konkurrensstrategi. 

 

Uppsatsens empiriska kapitel består till största delen av primärdata, det vill säga 

data som vi själva samlade in via intervjuer. I detta kapitel ingår även 

sekundärdata i form av artiklar, företagsinformation samt information från EU-

kommissionen med dess beslut i Volvo-Scania fallet samt pressrelease i FSB-

SEB affären.  

 

2.3.1 Bearbetning av det empiriska materialet 

Den empiriska informationen från intervjuerna bearbetades i flera olika steg. 

Inledningsvis sammanställdes det som sagts under intervjuerna ordagrant från de 

inspelningar som gjordes vid de olika intervjutillfällena. Därefter sorterades 

svaren i den ordning vilken vi betraktade skulle ge en bra struktur på 

empirikapitlet. Då vi ansåg att det var viktigt för läsaren att kunna se vilken part 

av FSB, SEB, Finansförbundet samt Volvo i fusionen som uttalat sig vid 

respektive svar valde vi att referera varje person. Intervjuobjekten tillfrågades 

vid intervjutillfällena om önskan att vara anonym vilket de inte ansåg vara 

nödvändigt så länge de fick ta del av den färdiga empiridelen och ge sitt 

godkännande av den.  

 

Empiridelen inleds med en kort företagspresentation av respektive företag. 

Vidare bygger presentationen på såväl sekundärdata som primärdata för att ge 
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företagens perspektiv och information om de tänkta fusionerna. I den empiriska 

delen som behandlar FSB-SEB fusionen benämns intervjupersonerna med dess 

respektive befattning i syfte att underlätta för läsaren. I Volvo-Scania förvärvet 

har vi valt att endast fokusera på Volvos perspektiv av förvärvet och refererar 

därmed intervjuobjekten med namn. I fallet med Volvo-Scania har EU-

kommissionens beslut sammanfattats och eftersom inget beslut fattades i fallet 

FSB-SEB har vi istället bearbetat de press-releaser som offentliggjorts. Vi har 

valt att använda citat för att för att betona eller belysa olika faktorer. För att i 

största möjliga mån spegla klimatet och tonen i intervjun har vi inte ändrat 

talspråk till skriftspråk,  utan tvärtom bibehållit de muntliga särdragen. 
 

2.4 Trovärdighet 

 

För att utvärdera trovärdigheten av studiens resultat brukar två koncept tas i 

beaktning, validitet och reliabilitet.  

 

En undersökning kan mer eller mindre fånga verkligheten. Många faktorer 

spelar in såsom intervjuer, observationer och respondentens öppenhet. 

Intervjumetoderna är särskilt känsliga. Intervjuobjekten kan uppfatta frågorna 

som oklara eller bli påverkade av intervjuledarnas egna värderingar. Det finns 

åtskilliga faktorer som påverkar en undersöknings förmåga att mäta det den 

verkligen ska mäta, vi talar här om validitet.29  Det finns två aspekter på 

validitet: inre respektive yttre validitet.30  

 

Inre validitet syftar till att det objekt som mäts ska stämma överens med de 

mätinstrument som används. Objektet och mätningen måste överlappa varandra 

  30 Wiedersheim Paul F & Eriksson LT, 1999, Att utreda forska och rapportera, s 38 16 
  
   
 
 

                                                 
29 Svenning C, 1996, Metodboken, s 61 

 



för ett giltigt resultat ska uppnås.31 Yttre validitet innebär att det mätvärde som 

framkommer vid en undersökning ska stämma överens med verkligheten. För att 

få en hög yttre validitet är det viktigt att samla in data på rätt sätt så att det inte 

blir fel från början.32 

 

Vi anser att vi har uppnått såväl hög inre validitet samt yttre validitet genom att 

vi använde oss av en öppen intervjuteknik vid insamlandet av primärdata. Detta 

medförde att vi fick en verklighetsbaserad bild av hur företagen såg på 

konkurrens i fusionssammanhang. Vi är dock medvetna om att vår tolkning av 

data är mer eller mindre subjektiv. För att vidare uppnå hög intern validitet fick 

intervjuobjekten, efter sammanställningen av empirin, bekräfta att vi som 

intervjuledare uppfattat svaren korrekt.  

 

Reliabilitet innebär att de resultat som framkommer ska vara tillförlitliga. Om 

ingenting förändras i exempelvis population ska två undersökningar med samma 

syfte och med samma metoder komma fram till ett likvärdigt resultat om 

undersökningen genomförs igen.33 Då vår uppsats är hermeneutisk och av 

kvalitativ art är det näst intill omöjligt att uppnå hög reliabilitet. Varje forskare 

lägger in sina egna subjektiva tolkningar i sitt arbete, vilket gör det svårt för en 

annan forskare att uppnå samma resultat. Likaså kan inte öppna intervjuer 

kategoriseras som tillförlitliga då det är svårt att få exakt samma svar från 

intervjuobjekten om studien skulle utföras igen. 

2.5 Källkritik samt övriga reflektioner 
 

Vi har i vår teoridel använt oss av sekundärdata i form av tryckta källor, såsom 

relevant litteratur i publicerad form. Det kan kännas självklart att litteratur på 

 33 Svenning C, 1996, Metodboken, s 61  17 
  
   
 
 

                                                 
31 Wiedersheim Paul F & Eriksson LT, 1999, Att utreda forska och rapportera, s 38f  
32 Ibid, s 39 

 



universitetsnivå är kritiskt granskad av ett flertal individer och därmed anses 

vara pålitlig, men vi anser att det är nödvändigt att ställa sig kritisk även till 

denna litteratur. Svårigheten med sekundärkällor är att bedöma riktigheten i 

materialet om tillgång till originalkällan saknas. Det är också av stor vikt att vara 

medveten om att vissa ämnen undviks att ta upp till diskussion i böcker eller 

andra källor samt inse det faktum att en författare omöjligt kan vara helt objektiv 

i sitt skrivande. Författarna kan uppenbarligen ha gjort egna tolkningar och 

förenklingar av det ursprungliga källan.  

 

Då den teoretiska referensramen bygger på känd och accepterad litteratur såsom 

Porters Branschstrukturanalys och PIMS anser vi att dessa källor är tillförlitliga. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka i Porters Branschstrukturanalys har inte 

varit möjlig att analysera, då EU:s beslutsunderlag i Volvo-Scaniaaffären inte 

behandlade detta. Det medförde att vi bortsåg från att ställa frågor om 

leverantörens förhandlingsstyrka vid intervjutillfällena utan istället fokuserade 

på köparens förhandlingsstyrka. 

  

Vår avsikt med att genomföra intervjuer var inte att jämföra olika åsikter utan att 

skapa en förståelse om hur svenska företag ser på konkurrenseffekter i 

fusionssammanhang. Vi är emellertid medvetna om att de intervjuer som utgör 

grunden i empirikapitlet kan vara präglade av intervjuobjektens personliga 

referensramar och åsikter. Vi ställer oss också kritiska till antalet 

intervjupersoner på varje företag men anser dock att de individer som 

intervjuades var väl insatta i ämnet och gav oss således fullgoda svar på de 

frågor som ställdes vid intervjutillfällena.  

 

Då det var Volvos initiativ att köpa upp Scania valde vi att endast intervjua 

berörda personer på Volvo. Vi ansåg att det var Volvo som hade den relevanta 
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informationen för att svara på uppsatsens syfte. I fallet med FSB-SEB var det 

dock en annan situation då parterna tillsammans bestämde sig för att planera 

inför att gå samman. Vi intervjuade därför båda parterna. 

 

Att vi endast använde oss av sekundärdata för att svara på EU-kommissionens 

syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang kan anses vara en brist i 

arbetet. Vi insåg ganska snart att det skulle bli svårt att genomföra intervjuer 

med berörda personer från EU-kommissionen på grund av avståndet till Bryssel 

samt tidsramen för uppsatsen. Vi valde därför att istället använda oss av EU-

kommissionens beslut i Volvo-Scania affären samt kommissionens pressrelease 

i FSB-SEB affären. Det faktum att FSB-SEB drog tillbaka sin ansökan om 

fusion i slutskedet av fusionsprocessen resulterade i att EU-kommissionen aldrig 

kom fram till ett slutgiltigt beslut. Detta innebar att det endast fanns begränsad 

offentlig information från EU-kommissionen i FSB-SEB affären.
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2.6 Sammanfattning av metod 

 
Nedan följer en bild som visar en sammanfattning av metoden. För att besvara 

uppsatsens syfte hade vi en subjektiv syn på verkligheten som utgångspunkt. 

Denna syn på verkligheten samt avsikten att skapa förståelse för de problem som 

skulle angripas ledde oss in på den hermeneutiska traditionen. Med en abduktiv 

ansats skedde alltså en växelverkan mellan teori och empiri vid genomförandet 

av studien. Vi genomförde en kvalitativ studie med intervjuer som utgör 

grunden i empiridelen. Därefter analyserades informationen som hade samlats 

in med hjälp av den teoretiska referensramen. Vi kunde slutligen dra slutsatser 

om EU-kommissionens respektive företags syn på konkurrenseffekter i 

fusionssammanhang. 
              

Företagens syn 
(Volvo, FSB, SEB) 
på konkurrens- 
effekter i fusions- 
sammanhang. 

EU-kommissionens 
syn på 
konkurrenseffekter i 
fusionssammanhang. 

 

 

 

 

 

4,5. Empirikapitlet 3. Teorikapitlet  

 

 

 

 

 

 
6. Analys 

 

7. Slutsatser 
 

 

Figur 2:2 Egen bearbetad modell, Sammanfattning av metod. 
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3 Teori 
 

I detta kapitel redogör vi för två kända konkurrensstrategier: Porters 

branschstruktursanalys samt strategier för marknadsföljare respektive 

marknadsledare enligt PIMS. Kapitlet kommer avslutningsvis behandla de olika 

marknadsstrukturerna: Perfekt konkurrens, Monopolistisk konkurrens, Oligopol 

samt Monopol. De olika teorierna som redovisas i detta kapitel kommer utgöra 

en grund för att analysera det empiriska kapitlet.    

 

3.1 Definition av konkurrens 

 

Det finns olika exempel på huruvida konkurrens definieras. För att öka läsarens 

förståelse i denna uppsats följer därför beskrivningar av konkurrens enligt 

företrädare av nationalekonomi samt företagsekonomi. 

 

Inom nationalekonomin definieras konkurrens som den rivalitet som råder 

mellan aktörerna, köparna och säljarna i en marknadsekonomi. Den finns 

underlag för konflikter på marknaden, då aktörerna strävar efter att förverkliga 

sina mål. Graden av konkurrens grundar sig i vilken utsträckning aktörerna kan 

agera utan att komma i konflikt med andra parter på marknaden. 

Konkurrenstillståndet på en marknad fastställs som regel med utgångspunkt från 

de strukturvillkor som den kännetecknas av, exempelvis graden av koncentration 

bland marknadens aktörer, graden av produktdifferentiering samt förekomsten 

av etablering- och utträdeshinder.34 

 

  34 Konkurrens, 1993, Nationalencyklopedin, Nr 11, s 249f 21 
  
   
 
 

                                                 

 



Konkurrens inom företagsekonomin är en direkt konsekvens av existerande 

strukturvillkor enligt det nationalekonomiska perspektivet. Konkurrens kan här 

betraktas på flera olika nivåer. På funktionsnivå står konkurrensen mellan 

aktörer eller produkter som kan lösa liknande behov. På produktnivå utgörs 

konkurrensen av företag med produktion av liknande produkter. Vidare kan 

konkurrensnivån ligga på märkesnivå, exempelvis mellan produkter i en viss 

storleks- och prisklass.35 
 

3.2 Porters Branschstrukturanalys 

 

Följande avsnitt refererar till boken Konkurrensstrategi, skriven av Michael 

Porter36, om inget annat nämns. Vid formulering av konkurrensstrategi är det av 

stor vikt att klarlägga företagets koppling med omgivningen. Den relevanta 

omgivningen är vid och omfattar både sociala och ekonomiska faktorer, men de 

faktorer som är mest väsentliga är de som ligger inom gränser för företagets 

bransch. Faktorer utanför branschens gränser väger inte Porter in i sin modell då 

dessa inte anses vara specifika för ett enskilt företag utan påverkar alla företag i 

branschen lika mycket. Branschstrukturen har stor betydelse på hur 

konkurrensens spelregler utformas samt vilka strategier som är potentiellt 

tillgängliga för företaget. 

 

Om branschen har hög eller låg konkurrensintensitet är inte en fråga om 

tillfälligheternas spel eller otur. Konkurrensen grundar sig snarare i den 

underliggande ekonomiska strukturen och är vidsträckt över det aktuella 

konkurrensbeteendet. Enligt Porter, beror konkurrensläget på fem primära 

faktorer som är företagets konkurrenskrafter och dess vinstpotential: 

nyetableringshot, hot från substitut på marknaden, köpares- och leverantörers 
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förhandlingsstyrka samt rivalitet mellan nuvarande konkurrenter. Det är även 

dessa fem faktorer vi delvis kommer att fokusera analysen på. Ett företags 

konkurrensstrategi är att finna en position i branschen, utifrån vilken företaget 

kan försvara sig mot dessa konkurrenskrafter eller påverka dem till sin förmån. 

Det är viktigt att företaget analyserar källan till dessa krafter, då kunskapen om 

dessa klarlägger företagets styrkor och svagheter. Vidare klargörs företagets 

ställning inom branschen, belyser områden där strategiska förändringar kan leda 

till hög avkastning samt specifika områden, vilka branschtrenden kan se som 

möjligheter eller hot för företaget. Om företaget innehar kunskap om de fem 

krafterna kan denna information även vara användbar då man överväger att 

diversifiera verksamheten, detta trots att huvudämnet här är strategi inom 

enskilda branscher. 

 

De fem konkurrenskrafterna bestämmer tillsammans styrkan i 

branschkonkurrensen och lönsamheten, den starkaste kraften eller krafterna styr 

och bestämmer utformningen av strategin. Ett företag som har en mycket stark 

marknadsställning i en bransch och således inte anser att potentiella nyetablerare 

utgör något större hot, kommer att drabbas av lägre förtjänst om företaget möter 

ett överlägset lågkostnadssubstitut. Trots att substitut saknas och etablering inte 

utgör något hot innebär en intensiv tävlan bland konkurrenterna inskränkning av 

de potentiella vinsterna. Inom nationalekonomin är det extrema fallet av 

konkurrensintensitet en fullkomligt konkurrerande bransch där tävlan är 

ohämmad. Det existerar inte etableringshinder och företag har ingen 

förhandlingskraft gentemot leverantörer och kunder då ett stort antal företag 

konkurrerar om liknande produkter.  
 

 

 

  36 Porter M, 1998, Konkurrensstrategi ( Se Branschstrukturanalys) 23 
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Figur 3:1 Modifierad modell av Branschkonkurrensens drivkrafter. 

Källa: Porter M, 1998, Konkurrensstrategi, s 26 

   

3.2.1 Etableringshot 
Nyetablering innebär bland annat att kampen om marknadsandelar hårdnar 

väsentligt mellan de gamla och nya konkurrenterna. Önskan att vinna 

marknadsandelar samt resurser medför ny kapacitet inom branschen och 

resulterar ofta i prissänkning, vilket för den etablerade aktören innebär en 

minskad lönsamhet. Företag som väljer att utöka verksamheten från andra 

marknader genom exempelvis företagsförvärv använder ofta sina resurser för att 

få till stånd en ommöblering i branschen. Denna avsikt, att genom förvärv bygga 

upp en marknadsposition betraktas som nyetablering, trots att inget nytt företag 

bildas. Hur hotfull nyetablering kommer att vara beror på de hinder som finns 

för nya företag. Det finns ett antal betydande hinder för nyetablering och dessa 

är: 
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♦Stordriftsfördelar 

♦Produktdifferentiering 

♦Kapitalbehov 

♦Omställningskostnader 

♦Tillgång till distributionskanaler 

♦Kostnadsolägenhet oberoende av stordrift 

♦Statlig politik 

 

Stordriftsfördelar har stor betydelse i jakten på kostnadseffektivitet. 

Stordriftsfördelar kan uppstå inom många funktioner av en verksamhet, 

exempelvis tillverkning, inköp, forskning & utveckling etc. Nyetableraren 

tvingas, för att konkurrera med de etablerande företagen, till att antingen starta i 

stor skala eller liten skala. Det första alternativet leder till att företaget får 

avsätta en stor del av sitt kapital på en gång och samtidigt riskera kännbara 

svarsåtgärder från existerande företag. Det andra alternativet, att starta i liten 

skala innebär att företaget får dras med höga kostnader. 

 

Produktdifferentiering innebär svårigheter att övervinna den existerande 

kundlojaliteten mot de etablerade varumärkena och förmå kunden att vilja prova 

på en produkt eller tjänst. Denna kundlojaltlitet till etablerade företag 

härstammar från tidigare annonsering, kundservice, produktskillnader eller helt 

enkelt för att de var de första i branschen. För att som nyetablerat företag på 

marknaden överkomma detta hinder krävs stora utgifter, vilka vanligtvis kan ge 

upphov till initialförluster. Att investera i att bygga upp ett varumärke är 

speciellt riskabelt då företaget inte kommer att få något restvärde om 

etableringen misslyckas. Produktdifferentiering är enligt Porter det viktigaste 

etableringshindret när det gäller receptfria läkemedel, kosmetika, 

småbarnsartiklar, bankirverksamhet samt revisionsverksamhet. 
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Kapitalbehov kan utgöra ett hinder för nyetablering särskilt när satsningar anses 

osäkra eller vid en så kallad engångssatsning på annonsering eller forskning & 

utveckling. Kapital kan bli oumbärligt, inte endast för produktionsmedlen utan 

även för exempelvis kundkredit, lageruppbyggnad eller täckande av 

initialförluster. 

 

Omställningskostnader är engångskostnader som drabbar köparen när denne 

byter från en leverantörs produkt till en annan. Dessa kostnader kan i regel 

omfatta utgifter som uppstår i samband med omskolning av anställda, kostnader 

för en ny produktutrustning, utgifter för att prova den nye leverantören samt 

kostnad i samband med anskaffning av en teknisk service etc. 

 

Tillgång till distributionskostnader kan bli ett hinder för nyetablering om de 

redan etablerade konkurrenterna har lyckats binda till sig de berörda grossister 

och detaljister. Det nya företaget måste övertala befintliga kanaler att acceptera 

dess produkter genom priserbjudanden, samannonsrabatter och liknande 

åtgärder. Detta kan dock vara svårt då de befintliga företagen på marknaden ofta 

är bundna till kanalerna på olika sätt. Företagen kan ha skapat långvariga 

relationer, erbjuder högkvalitativ service eller till och med ingått exklusivavtal 

som innebär att distributionskanalen endast får samarbeta med en viss 

tillverkare. Ibland kan hindret vara så högt att det enda som en nyetablerat 

företag kan göra är att försöka hitta nya distributionskanaler. 

 

Kostnadsolägenhet oberoende av stordrift innebär att etablerade företag kan 

inneha kostnadsfördelar som nya konkurrenter inte kan kopiera oavsett storlek 

och uppnådda stordriftsfördelar. De faktorer som är av störst vikt i detta 

sammanhang är följande: Patenterad produktteknologi, gynnsam tillgång på 

råmaterial, gynnsam lokalisering, statliga subventioner eller det faktum att 
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företaget åtnjuter lägre styckkostnader på grund av lång erfarenhet av att 

tillverka produkten. 

 

Statlig politik kan genom sina politiska beslut begränsa möjligheten för 

nyetablering. Det kan handla om miljö-, social- eller ekonomisk politik. Staten 

kan begränsa eller förhindra etablering i branscher genom att införa 

tillståndsgivning och begränsa rätten till råmaterial. Staten kan vidare införa 

kontrollkrav på miljönedsmutsning som exempelvis kan öka det nödvändiga 

kapitalet för etablering.  

 

3.2.2 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 
Konkurrensen mellan företagen i branschen kan ofta vara mycket hård och 

bedrivs med hjälp av olika metoder för att skaffa sig fördelaktig position 

gentemot andra företag. Dessa metoder kan vara alltifrån olika taktiska åtgärder 

såsom prissättning, produktlansering, reklamkampanj eller ökad kundservice. 

Detta kan leda till konflikter och rivalitet då ett företag känner sig pressat av ett 

annat företag som försöker bättra sin position på marknaden. Om ett företag 

försöker inta nya marknadsandelar eller nya positioner så måste konkurrenterna 

antingen vidta motåtgärder eller anpassa sig. Detta kan leda till ett mönster där 

det företaget som tagit initiativet samt hela branschen får det bättre, men är dock 

inte säkert. Om detta agerande trappas upp kan istället alla bli lidande och 

resultatet kan bli att de hamnar i ett sämre läge än innan. Priskonkurrens är en 

konkurrensform som i hög grad är osäker och kan leda till att hela branschen 

försätts i ett sämre läge gällande lönsamhet. Om ett företag agerar med att sänka 

priset kan konkurrenterna ofta bemöta detta smidigt, vilket i sin tur leder till 

lägre intäkter för alla företag, såvida inte priskänsligheten är tillräckligt hög. En 

annonskampanj kan å andra sida innebära en expansion av efterfrågan eller öka 

produktdifferentieringsgraden i branschen till fördel för alla företag. 
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Intensiv konkurrens är följden av flera växelverkande strukturella faktorer, 

exempelvis det faktum om det finns många eller jämbördiga konkurrenter på 

marknaden. När det existerar många företag på marknaden innebär detta att 

sannolikheten för rebeller är stor. Vissa företag kan ha den insikten att de kan 

göra utspel utan att märkas. När det däremot finns få företag men med likvärdig 

storlek och resurser skapas även här instabilitet då företagen har resurser för en 

långvarig kraftmätning. En bransch som är starkt koncentrerad eller domineras 

av ett eller flera företag innebär att aktörerna i branschen är medvetna om 

varandras relativa styrka. Detta leder i sin tur till att det ledande företaget eller 

företagen kan spela en koordinerande roll i branschen genom metoder såsom 

prisledarskap. I ett antal branscher har även utländska företag en stark roll i 

konkurrenssammanhang. De utländska företagen kan exempelvis exportera sig 

in i branschen eller deltaga direkt genom egna investeringar. 

 

Om det råder en långsam branschtillväxt inom branschen kan konkurrensen 

transformeras till ett spel om marknadsandelar för de företag som har som mål 

att expandera. Konkurrens om marknadsandelar innebär större ombytlighet än 

en situation där snabb tillväxt i branschen utgör en garanti för företagen att 

förbättra sina resultat genom att hålla jämna steg med branschen. I denna 

situation förbrukas företagens finansiella och administrativa resurser i jakten på 

att expandera med branschen. 

 

I de fall där varan eller tjänsten uppfattas som en standardprodukt grundas 

köparens val i det stora hela på pris och service, vilket leder till att en intensiv 

pris- och service konkurrens uppkommer. Dessa konkurrensförlopp är som 

påpekats innan extremt växlande. Å andra sidan genererar produktdifferentiering 

ett försvar mot konkurrens då köparen känner lojalitet och innehar vissa 

preferenser mot vissa säljare. 
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Konkurrensen inom en bransch kan bli ännu mer ombytlig om det finns företag 

som har starka preferenser av att nå framgång på en marknad som anses inneha 

ett högt strategiskt värde. Ett diversifierat företag kan satsa stort på ett inträde i 

en viss bransch för att främja sin övergripande bolagsstrategi. Ett utländskt 

företag kan exempelvis känna starkt behov av att åtnjuta en bra position på den 

nordamerikanskt marknaden för att erhålla internationell renommé eller 

teknologisk trovärdighet. En strategi som denna innebär att företaget är 

expansionistiskt och beredd att offra lönsamhet om det skulle behövas. 

 

Konkurrensintensitetens grunder kan förändras, exempelvis sker detta när 

branschen når sitt mognadsfas. Efterhand som en bransch mättas avtar 

tillväxttakten, vilket utfaller i en intensiv konkurrens, minskade vinster och ofta 

utslagning av aktörer. Ett annat exempel på förändring gällande konkurrens kan 

inträffa när ett företag köper upp ett annat företag med en mycket annorlunda 

personlighet i branschen. Trots det faktum att företagen måste leva med dessa 

faktorer som klarlägger intensiteten i branschen finns det en viss handlingsfrihet 

att göra förbättringar genom strategiska förändringar. En leverantör kan 

exempelvis försöka höja köparnas omställningskostnader genom att ge kunderna 

teknisk hjälp, utforma produkterna direkt för deras processer eller göra dem 

beroende av teknisk rådgivning. Ett annat alternativ är att företaget försöker höja 

produktdifferentieringen med hjälp av nya tjänster, öka innovationen inom 

marknadsföringsområdet eller satsa på produktförändringar. 

 

3.2.3 Tryck från substitutprodukter 

En substitutprodukt är en produkt som kan ha samma egenskaper och funktion 

som företagets produkt. Dessa produkter kan man hitta även i avlägsna 

branscher. Alla företag i en bransch konkurrerar i en vid mening med branscher 

som producerar substitutprodukter. Det är substitutprodukterna som begränsar 
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en bransch potentiella förtjänster genom att lägga tak på de priser som företagen 

tar ut inom branschen. Inverkan från substitut kan sammanfattas som branschens 

agregerade efterfrågeelasticitet. Vilket är den förändring som sker på kvantiteten 

som säljs då priset förändras fast att konsumentantalet fortfarande är detsamma 

av denna produkt. När det relativa priset på en vara sjunker, konsumerar kunden 

mer av den varan än av den andra varan.37Ju attraktivare substitutprodukterna är 

desto mindre blir branschens vinst.  

  

Ett agerande mot substitutprodukter kan i många fall handla om en kollektiv 

angelägenhet för en bransch. En kärnfull och ihållande annonsering av alla 

branschföretag kan förbättra branschens position totalt sett och är mer värt än 

annonsering av enstaka aktörer. Detsamma gäller för gemensamma 

svarsåtgärder exempelvis produktkvalitetsförbättringar, 

marknadsföringsansträngningar samt förbättring av produktens tillgänglighet. 

 

De substitutprodukter som innebär stort fokus är de som uppvisar tendenser till 

förbättrad pris/nyttorelation till branschens produkt eller produceras av 

branscher som tar hem höga vinster. I det andra fallet kommer konkurrensen 

från dessa produkter ofta igång snabbt om konkurrensen ökar i deras branscher 

och framkallar prissänkningar eller produktförbättringar. En trendanalys som 

denna kan vara av stor vikt då det gäller att besluta hur företaget ska förhindra 

ett substitut strategiskt eller rent av att planera en strategi med det som en 

oundviklig konkurrensfaktor. 

  

3.2.4 Köparnas förhandlingsstyrka 

Köparen påverkar konkurrensen mellan företagen genom att tvinga ned priserna, 

förhandla om högre kvalitet på produkter eller genom att få fler tjänster 

kopplade till produkten samt genom att spela ut konkurrenterna mot varandra. 

 37 Parkin M, 2000, Economics, s 183  30 
  
   
 
 

                                                 

 



Kraften hos var och en av branschens viktigaste köpare beror på ett antal 

faktorer som utmärker dess marknadssituation och på den relativa betydelsen av 

köpen från branschen i förhållande till branschens totala försäljning.  

 

Köparen har stor makt om köpkategorin är liten eller köper stora volymer i 

förhållande till leverantörens totala försäljningsvolym. Betydelsen av affären 

ökar om en stor del av försäljningen köps av en viss köpare. De köpare som 

köper stora volymer vid varje tillfälle är speciellt betydande om branschen 

karaktäriseras av höga fasta kostnader då man därmed har stort intresse av att 

fylla den kapacitet företaget har. 

 

Köparen innehar även makt om produkterna som köps utgör en viktig del av 

köparens kostnader eller inköp. I detta fall är köparna angelägna om att satsa på 

resurser som är essentiella för att nå ett fördelaktigt pris. Likaså när produkten, 

såld av branschen ifråga svarar för en liten del av köparens kostnader är köparna 

oftast mycket mindre priskänsliga. 

 

En annan situation där köparen är betydelsefull är när produkterna de produkter 

som den köper från branschen är standardiserade eller odifferentierade. Faktum 

är att när köparen är säker på att hitta alternativa leverantörer kan denne spela ut 

en leverantör mot en annan. 

 

Vidare kan man tala om att köparen har förhandlingsstyrka när den berörs av få 

omställningskostnader. Dessa kostnader innebär som nämnts tidigare binder 

köparen till speciella säljare. Man kan även påvisa att förhandlingskraften hos 

köparen om säljaren drabbas av omställningskostnader.  

 

Ett annat exempel där köparen har makt är när den erhåller små vinster. Detta då 
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låga vinster ger impulser till lägre inköpskostnader. Däremot är lönsamma 

köpare mindre priskänsliga, det vill säga, varan utgör inte så stor del av deras 

kostnader.  

 

En köpare kan utgöra ett trovärdigt hot om integration i bakåtstigande led. Ifall 

köparna antingen till viss del är integrerade eller utgör ett hot om integration 

bakåt kan de i detta läge kräva förmånliga uppgörelser. En köpare som 

exempelvis är integrerad genom tillverkning av en produkt ger denne detaljerad 

kunskap om kostnaderna , vilket är till stor hjälp vid förhandlingar. Köparens 

makt kan delvis neutraliseras när företag i branschen hotar med integration 

framåt till köparledet. 

 

En annan faktor som innebär att köparen har makt är när branschens produkt 

inte är så viktig för kvaliteten hos köparnas produkter eller tjänster. Köparna är 

vanligtvis mindre priskänsliga när kvaliteten hos köparnas produkter är starkt 

påverkad av branschens produkter. 

 

I de fall där köparen har fullständig information om efterfrågan, aktuella 

marknadspriser och även leverantörernas kostnader innebär detta att köparen har 

stark förhandlingsmakt. När köparen erhåller total information kan denne lättare 

försäkra sig om att man erbjuds de mest fördelaktiga priserna på marknaden.  

 

Anledningar till köparmakt kan endast tillkomma konsumenter såväl som 

industriella köpare och handelsföretag då en modifikation av referensramen är 

nödvändig. Konsumenter tenderar exempelvis att bli mer priskänsliga, om de 

köper produkter som är odifferentierade, dyra i förhållande till deras inkomster 

eller av ett slag där kvaliteten inte är särskilt betydelsefull för dem. 
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3.2.5 Leverantörens förhandlingsstyrka 

Leverantören är en aktör som företagen inte kan bortse ifrån. Det är ofta den 

faktorn som påverkar företag i en bransch genom hot om prishöjning respektive 

sänkning. De faktorer som gör dem starka och mäktiga är nästan identiska med 

de som gör köparen förhandlingskraftig. Leverantörens position är stark om 

följande råder: 

 

• Leverantörsgruppen består av få företag och är mer koncentrerad än den 

bransch den säljer till. 

• Det finns inga andra substitutprodukter som existerar och konkurrerar om 

försäljningen till branschen. 

• Branschen är ingen viktig kund till leverantörsgruppen. 

• Leverantörernas produkter är differentierade. 

• Leverantörernas produkter är av stort värde i köparens verksamhet. 

• Leverantörsgruppen utgör ett hot om integration i det främre ledet. 

 

De förhållanden som bestämmer leverantörernas makt är inte bara föremål för 

förändring utan ligger även utanför det köpande företagets kontroll. Som i fallet 

med köparmakt kan emellertid företaget ibland försöka förbättra situationen 

genom strategi. Det kan exempelvis öka hotet om integration bakåt, försöka 

undanröja omställningskostnader etc. I denna studie kommer detta emellertid 

inte att behandlas. Vi anser ändå att leverantörernas förhandlingsstyrka utgör en 

viktig del i den teoretiska bakgrunden. 

3.3 PIMS 
 

Inledningsvis i teorikapitlet nämndes att graden av konkurrens grundar sig i 

vilken utsträckning aktörer kan agera utan att komma i konflikt med andra parter 
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på marknaden. Hur konkurrenskraftigt ett företag är beror även på dess 

dominans på marknaden. Författarna anser därför att det är av stor vikt att belysa 

en teoretisk bakgrund till dominans. PIMS står för Profit Impact of Market 

Strategy och grundar sig på en femtonårig kvantitativ studie av mer än 3000 

företagsenheter som finns samlande i PIMS databas38. För att beskriva vad 

dominans på marknaden innebär kommer vi att använda delar ur denna studie: 

marknadsledare samt marknadsföljare. Syftet är att redogöra för ett företagets 

grad av dominans på de aktuella produkt- samt geografiska marknaderna. 

Följande avsnitt baseras på boken The PIMS-principles skriven av Buzzel 

Gale39.  

 

3.3.1 Marknadsledare 

Definition av marknadsledare eller dominans på marknaden är enligt PIMS den 

som har störst andel utav alla konkurrenterna på en marknad.  Efter en 

undersökning gjord på företag i PIMS databas har det visat sig att 

marknadsledande företag har en hög grad av dominans då: 

 

• Produkten eller tjänsten är standardiserad 

• Kunderna är koncentrerade, det vill säga få stora kunder svarar för en stor 

procent av den totala försäljningen. 

• Ledaren är en pionjär inom branschen och/eller har patent på produkter eller 

produktion. 

 

Utifrån denna undersökning är vikten av skalekonomi den mest dramatiska 

skillnaden mellan situationer av hög och låg dominans på marknaden. Ett 

dominerande företag kan alltså ”bygga” marknadsandelar. Studien som nämnts 

visar på att graden av dominans som en ledare kan nå beror på situationen. När 

 39 Gale B, 1987, The PIMS Principles   34 
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marknaden förändras kan en ledare få tillfälle att öka sina marknadsandelar. 

Exempel på detta är om en produkt blir mer standardiserad eller då 

kundkoncentrationen ökar med tiden. Branschen tenderar att stärkas och den 

aggressiva ledaren kan öka sina marknadsandelar på bekostnad av mindre 

rivaler. Det starka sambandet mellan en ledares marknadsandel och skalekonomi 

visar på en metod för ledaren att vinna marknadsandelar genom att öka 

barriärerna. I de situationer en ledare på något sätt kan öka vikten genom 

skalekonomi, så kommer mindre konkurrenter finna det omöjligt att följa efter 

och kommer att lida av ökade kostnader. Ledare kan även fortsätta öka sina 

marknadsandelar på samma sätt som andra utmanare använder emot dem. 

Exempelvis genom att utöka deras produktlinje, introducera nya produkter, 

utöka utgifterna i försäljningssyfte, reklam och promotion. 

 

När en ledare kan höja ribban med hjälp av ökade satsningar på forskning & 

utveckling och produktlanseringar snarare än att öka investeringarna på fasta 

tillgångar kan resultatet öka ytterligare och ge högre vinst. Detta är den ultima 

situationen. 

 

3.3.2 Begränsningar för marknadsledare 

Ett marknadsledande företag har i de allra flesta fall som mål att öka företagets 

marknadsandelar. Det finns dock begränsningar för huruvida företaget kan växa. 

Det finns, exempelvis konkurrensregler, som förhindrar företagen att få en för 

stark ställning på marknaden. I Sverige har Konkurrensverket utformat regler för 

huruvida företag får konkurrera på marknaden, samtidigt som även EU-

kommissionens regelverk tillämpas inom unionen.  

 

En annan begränsning benämns i PIMS som ”the erosion syndrom”. Detta 

syndrom grundar sig på fakta, vilket visar att de företag som har en ledande 
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marknadsposition är betydligt mer benägna att tappa andelar än vad mindre 

konkurrenter är. I vissa fall är det ofrånkomligt och i många fall även önskvärt 

att en ledares marknadsandelar minskar över tiden. Det naturliga målet för 

konkurrenter är att imitera eller försöka överträffa marknadsledaren. Det är även 

så att marknaden växer och utvecklas vilket leder till att kundernas behov och 

preferenser varierar. Vissa kunder är inriktade på fullständig service, andra 

begär mindre service eller ingen alls. Andra kunder vill ha förmåner vid ett köp 

och andra inte. Det är svårt för en säljare att ensam erbjuda alla dessa 

kombinationer av produkter, service och priser. Bakomliggande faktorer till vad 

som brukar kallas ”natural erosion” innebär att marknadsledare ibland kan erfara 

andelsförluster vilket, med efterklokhet, kunde ha undvikits. Ett vanlig orsak är 

den ökade viljan att minska den nuvarande produktförsäljningen som ett resultat 

av att företaget lanserar nya produkter. Det innebär att företaget tar bort 

produkter i sortimentet för att fokusera på en ny produkt. 

 

3.3.3 Marknadsföljare/marknadsledare  

Ett sätt för marknadsföljare att öka vinsten är att vara starka på alla de 

dimensioner av en strategi som påverkar utvecklingen. Ett företags avkastning 

på investeringar ROI (Return on Investment) påverkas av produkt samt service 

kvalitet, fast kapitalintensitet och de anställdas produktivitet. Dessa tre faktorer 

har stor påverkan på både marknadsledare och marknadsföljare. Skillnaden är att 

marknadsledaren har råd att endast ha en genomsnittligt bra kvalitet på 

produkter samt service, hög kapital intensitet eller låg produktivitet hos 

anställda. Marknadsföljaren, främst de rankade på fjärde eller sämre plats, måste 

däremot göra bra ifrån sig på en eller fler av dessa nyckeldimensioner annars 

riskerar kostnaderna att bli högre än vinsten.  

 

Då många av de huvudsakliga vinstpåverkande faktorerna påverkar 
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marknadsföljare som marknadsledare på samma sätt finns det andra som 

fungerar annorlunda beroende på företagets konkurrensposition. För en 

marknadsföljare påverkas den nuvarande vinsten i hög grad av 

produktutveckling. Denna kan definieras som antingen förhållandet av produkter 

sålda jämfört med total försäljning eller genom investering i forskning & 

utveckling. Effekten av dessa två aspekter och av innovation är dock svåra att 

åtskilja eftersom de har så pass starka koppling till varandra. Kostnaden för 

innovation är speciellt hög för företag rankade fjärde eller lägre på den aktuella 

marknaden. Marknadsledarens vinst påverkas eller skadas däremot inte av nya 

produktaktiviteter eller investering i forskning & utveckling. 

 

Nämnvärt är att en del handlingar, exempelvis hög nivå av produktaktiviteter 

och utökande av marknaden är precis de faktorer som är nödvändiga för att 

bygga och skapa större marknadsandelar. Detta betyder att det för 

marknadsföljare ofta finns en klar gräns mellan att tjäna rimlig vinst och att växa 

genom en ökning av marknadsandelarna. För marknadsledare är det möjligt att 

växa utan att betala samma pris. 

3.4 Olika marknadsstrukturer 
 

Beroende på hur konkurrensen ser ut inom en bransch kan marknadsstrukturen 

identifieras. En del marknader är mycket konkurrenskraftiga, med svårigheter att 

nå vinst, medan andra marknader saknar konkurrens vilket i sin tur leder till att 

företag kan göra stora vinster. Inom nationalekonomin har fyra typer av 

marknadsstrukturer identifierats: Perfekt konkurrens, Monopolistisk konkurrens, 

Oligopol samt Monopol.40 
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3.4.1 Perfekt konkurrens 

Denna form av marknadsstruktur kännetecknas av många köpare samt företag 

vilka alla säljer identiska produkter till samma pris. I denna marknadsstruktur 

har ingen av aktörerna möjlighet att påverka priserna, vilket medför att 

konsumenterna har fullständig information om företags produkter och tjänster. 

Vidare producerar företag produkter eller tjänster vilka inte har någon som helst 

unik egenskap. Varifrån varan kommer och vem som är producent saknar helt 

betydelse för kunden.41  

 

Marknadsstrukturen saknar barriärer för inträde och utträde av företag inom 

branschen. Vidare sägs denna typ av företag vara pristagare, vilket betyder att 

marknaden, och inte företaget, sätter priset. Detta medför att ett scenario där 

existerande företag inom branschen skulle gå samman för att driva upp 

marknadspriset för att öka vinsterna skulle leda till att marknaden blev mer 

attraktiv för nya konkurrenter. Utbudet skulle följaktligen öka, vilket innebär att 

marknadspriset drivs ned på samma nivå igen.42 En liknande effekt sker när 

företag i branschen börjar bli olönsamma och så småningom lägger ned 

verksamheterna innebär detta att det totala utbudet minskar, vilket leder till att 

marknadspriset går upp och således ökar förmågan för övriga företag att stanna 

kvar i branschen. Målet för denna typ av konkurrens är att göra största möjliga 

vinst med tanke på omständigheterna.43 

 

3.4.2 Monopolistisk konkurrens  

Denna marknadsstruktur skapas där ett stort antal företag konkurrerar genom att 

tillverka och sälja liknande produkter med små olikheter.  Detta brukar kallas för 

produktdifferentiering och ger ett monopolistiskt konkurrenskraftigt företag en 

typ av monopolistisk makt. Företaget vilket är grundare eller huvudproducenten 
                                                 
41 Begg D,1997, Economics, s 125  

 

  38 
  
   
 
 

42 Ibid s 126 



av en speciell version av varan konkurrerar med produktens kvalitet, pris och 

dess marknadsföring.44  

 

Inom branschen för löparskor finns grundare av skomodeller såsom Nike, 

Reebok, Asics, vilka alla gör dess egen version av den perfekta skon. Varje 

sådant företag har monopol på sitt speciella skomärke. Differentierade produkter 

behöver emellertid nödvändigtvis inte vara olika produkter, det som räknas är att 

kunden uppfattar dem olika. Detta kan exempelvis ses på värktabletter som 

oftast är identiska men har olika förpackningar. 45   

 

I denna typ av marknadsstruktur är företagen fria att lämna respektive träda in 

på marknaden. På grund av produktdifferentiering är efterfrågekurvan i 

monopolistisk konkurrens nedåtlutande. Därför kan en marknad med 

monopolistisk konkurrens sätta både egna priser och bestämma utbudet. Ett 

företag som tillverkar varor med god kvalitet kan också ta ut ett högre pris än 

vad ett företag med sämre kvalitet kan göra.46 

 

3.4.3 Oligopol 

Oligopol är en marknadsstruktur där ett fåtal företag konkurrerar. Denna 

marknadsstruktur är ett mellanting mellan perfekt konkurrens och monopol. 

Mjukvara till datorer, flygplanstillverkare och bensinstationer är exempel på 

oligopolbranscher.47  

 

En aktör i denna marknadsstruktur grundar sina beslut gällande, exempelvis 

utbudsnivå, på antaganden om huruvida rivalerna kommer reagera. En 

oligopolistisk bransch innebär alltså att varje aktör måste inse vikten av det 

 47 Parkin M, 2000, Economics, s 293  39 
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faktum att det egna agerandet påverkar de övriga aktörernas beslut i hög grad då 

det är ett fåtal konkurrenter på marknaden. Detta kan man exempelvis se på 

bensinstationer. Om en bensinstation sänker sina priser och de resterande två 

bensinstationerna i området fortsätter med oförändrade priser resulterar detta i 

att den förstnämnda bensinstationens försäljning av bensin ökar, medan de två 

andra bensinstationerna säljer mindre bensin. Detta leder följaktligen till att även 

de två andra stationerna sänker sina priser.48 

 

3.4.4 Monopol 

Monopol är en marknadsstruktur där det produceras en vara eller tjänst som 

saknar snarliknade substitut och där producenten skyddas från konkurrenter 

genom inträdesbarriärer. De flesta monopolsituationer härrör från två typer av 

barriärer: reglerade barriärer och naturliga barriärer. 

 

Reglerade barriärer:  Reglerade barriärer för nya inträden på marknaden 

skapar reglerat monopol. Reglerat monopol är en 

marknad där konkurrens och nya inträden är reglerade av 

staten som exempelvis apoteket, skolor och viss 

arkitektur. Det kan också vara produkter med patent och 

kopieringsförbud 

 

Naturliga barriärer:  Naturliga barriärer för nya inträden på marknaden skapar 

naturlig konkurrens, vilket är en industri inom vilken ett 

enda företag kan tillgodose hela marknaden till ett lägre 

pris än vad två eller flera företag kan.49 

 

 49 Parkin M, 2000, Economics, s 264  40 
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I vissa fall är telefon, bensin, elektricitet och vattenproducenter lokala 

monopolister. Microsoft Corporation är ett bra exempel på ett globalt 

monopolföretag. Monopol handlar om marknadsmakt och då i synnerhet med 

tanke på marknadspriset. Detta kan ett monopolistiskt företag styra genom att 

påverka den totala kvantiteten av produkter som finns till försäljning. Monopol 

sker vid två tillstånd på marknaden: Då nära substitut till produkter eller service 

saknas eller då det finns barriärer för nytt inträde på marknaden.50  

 

Monopolistiska företag prisdiskriminerar om de får möjlighet. För att kunna 

prisdiskriminera måste ett monopolistiskt företag kunna: 

 

1. Identifiera och skilja på olika typer av köpare 

2. Sälja en produkt som inte kan bli återsåld.51 

 

Flygföretag är ett bra exempel där man för samma resa kan betala vilt skiljda 

priser beroende på vem man är i ålder och arbetsposition. Det kan även handla 

om att man vid köp tillfället handlar en större kvantitet och därigenom nästan får 

den andra varan gratis. Prisdiskriminering handlar alltså om att sälja produkter 

eller tjänster till olika priser på grund av olikheter i köparnas vilja att betala och 

inte på grund av olikheter i produktionskostnaderna. Olika kunder betalar olika 

mycket eller olika kunder betalar olika priser för olika kvantiteter. När ett 

företag prisdiskriminerar  ser det ut som att det är till kundens fördel men 

sanningen är att företaget tar högsta möjliga pris för såld produkt och gör 

maximal vinst. En del människor betalar mindre vid prisdiskriminering medan 

andra betalar mer.52 

 52 Parkin M, 2000, Economics, s 265  41 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

1) Med hjälp av Porters branschstrukturanalys identifieras företagets grad av 

konkurrens på den aktuella produkt- samt geografiska marknaden. 

2) Därefter identifieras graden av dominans på den relevanta produkt- samt 

geografiska marknaden med PIMS. 

3) Slutligen bestäms den marknadsstuktur som råder inom företagets bransch 

utifrån det vi i Porters branschstrukturanalys samt PIMS kommit fram till. 
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2)   PIMS 
• Marknadsledare 
• Marknadsföljare 

 

 

 

Figur 3:2 Egenbearbetad modell, Sammanfattning av teorikapitlet. 

 

Vi kommer genom Porters Branschstrukturanalys, PIMS samt teori om de olika 
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marknadsstukturerna analysera företagens respektive EU-kommissionens syn på 

konkurrenseffekter i fusionssammanhang. Denna redogörelse kommer att göras i 

kapitel 6– Analys. 
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4 AB Volvos förvärv av Scania AB 
 

I följande kapitel redovisas Volvos syn på fusionen med hjälp av den 

information som anskaffades vid intervjutillfällena med Volvo. Därefter 

behandlas EU-kommissionens beslut i Volvo-Scania förvärvet. 

 

4.1 AB Volvos syn på förvärvet av Scania AB 

Detta avsnitt inleds med en kort företagspresentation av Volvo och Scania. 

Därefter följer informationen från intervjuerna samt det informationsmaterial vi 

fick tillgång till under vårt intervjubesök på AB Volvo.  

 

4.1.1 Företagspresentation av Volvo och Scania 

AB Volvo grundades 1927. Företaget har idag 74 112 anställda, produktion i 25 

länder och agerar på mer än 185 marknader världen över. Volvogruppens totala 

försäljning uppgick till en summa av 186 miljarder kronor år 2000. Volvo är 

världsledande på tillverkning av lastbilar, bussar, byggnadsutrustning samt har 

även en ledande position inom fältet av marin- och industrikomponenter. Från 

och med 1999 fokuserar Volvogruppen på transportutrustning för kommersiell 

användning, vilket skapar förutsättningar för ökade synergier och förbättrad 

konkurrenskraft. Volvos kärnvärden handlar om kvalitet, säkerhet, 

miljöanpassning. Vidare satsar Volvo på heltäckande lösningar till kunderna 

med finansiering, försäkring och service. Företaget deltar i framtida design av 

produkter och tjänster inom transportområdet.53 

 

Scania AB etablerades på marknaden 1891 och har sedan dess byggt och 

levererat mer än 1 miljoner lastbilar och bussar för tung transport. Sedan 1940-
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talet har Scania representerat Volkswagen i Sverige. Tillsammans med 

Volkswagen AG äger Scania importföretaget Scania Sverige som bland annat 

marknadsför Audi, Porsche, Seat och Skoda. 1996 listades företaget på 

aktiemarknaden i Stockholm och New York. Scania är en av världens ledande 

tillverkare av tunga lastbilar, bussar och motorer. Scania är ett globalt företag 

som finns i cirka 100 länder, har 26 900 anställda och produktionsanläggningar i 

Europa och Latinamerika. Scania har utvecklat ett avancerat modulsystem, 

vilket har frambringat Scania till den tunga fordonsindustrin ledare i termer av 

lönsamhet.54 

 

4.1.2 Bakgrund till förvärvet 

AB Volvo träffade den 6 augusti 1999 en överenskommelse med Investor AB, 

en av Scanias största ägare, om att förvärva samtliga Investors aktier i Scania 

AB.55 Volvo försökte även köpa så mycket aktier som möjligt på 

Stockholmsbörsen. Det fanns också en överenskommelse att också övriga 

aktieägare i Scania skulle erbjudas en kraftig premie om de valde att sälja sina 

aktier till Volvo, nämligen 350 kronor.56 Detta skulle innebära att Volvo efter 

förvärvet tillsammans med övriga aktier i Scania skulle ha uppnått ett 

aktieinnehav motsvarande 70,9 procent av aktiekapitalet och 77,8 procent av 

rösterna i Scania. I anslutning till Volvos överenskommelse med Investor 

beslutade Volvos styrelse att lämna ett offentligt erbjudande till övriga 

aktieägare i Scania om att överlåta sina aktier i Volvo.57 Villkoret var dock att 

förvärvet skulle gå igenom konkurrensprövningen hos EU-kommissionen. Enligt 

Patrik Stenberg köpte Volvo Scanias aktier till ett avsevärt högre pris än vad 

aktierna var värderade till. Idag äger Volvo fortfarande 46 procent av Scanias 

aktier.58 
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Transportbranschen har under en längre tid genomgått stora förändringar som 

ställer nya och hårdare krav på såväl transportföretag som tillverkare av 

kommersiella fordon. Volvos pressansvarige, Fredrik Brunell menar följande: 
 

”Det är främst kraven på miljö samt alternativa bränslen som satt press på 

tillverkarna av konsument- såväl som kommersiella fordon. Volvo valde därför att 

sälja sin personvagnsdel som var den absolut dyraste produkten i hela Volvo 

koncernens tillverkning och fokuserade på tillverkningen av kommersiella fordon 

som över tiden haft en mycket bättre lönsamhet än vad personvagnarna haft.” 59 

 

Trenden för såväl Volvo som Scania är den att allt färre, större och starkare 

kunder täcker större geografiska områden. Dessutom strävar kunderna mot 

större fokusering på sina respektive kärnverksamheter genom outsourcing av 

service och underhåll, vilket ökar efterfrågan på denna typ av tjänster. Kraven 

från kunderna medför att tillverkarnas produkter utvecklas till att omfatta ett 

större serviceunderhåll. Likaså ställer samhället och kunderna, som nämnts 

ovan, hårdare krav på miljöanpassade lösningar och säkerhetstänkande. Krav 

som sprids mycket snabbt såväl geografiskt som produktmässigt i 

globaliseringen av ekonomier och marknader. Dessa krav påskyndar 

teknikutvecklingen av till exempel nya bränslen, effektivare motorer, 

elektroniksystem och IT.60 

 

Det ställs således allt högre krav även på att fordonstillverkare har resurser och 

kompetens för att utveckla framtidens produkter. Samtidigt blir det nödvändigt 

att kunna fördela nödvändiga investeringar på tillräckligt höga 

produktionsvolymer för att nå skalfördelar och därmed konkurrenskraftiga 

kostnads- och prisförmåner. Den pågående konsolideringen inom lastbils-, buss- 

och fordonskompetentindustrin kan ses som en naturlig reaktion på denna 
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utveckling. Konkurrenskraft och lönsamhet är dessutom en förutsättning för att 

kunna expandera på nya marknader med högre tillväxtpotential än västra Europa 

och Nordamerika. Endast de största och finansiellt starkaste aktörerna kommer 

att ha möjlighet att investera för framtiden på det sätt som krävs.61 

 

4.1.3 Motiv till förvärv av Scania 

Volvos personvagnsdel såldes, som nämnts, i början på 1999 till Ford och då 

lades fokus på att växa på lastvagnssidan istället. Volvos motiv till att köpa 

Scania var i huvudsak för att skapa en starkare bas på hemmaplan och 

därigenom kunna växa globalt. Både Volvo och Scania hade en stark position i 

norra delen av Europa, men var tämligen svaga i de centrala och södra delarna 

av Europa.62  

 

Det faktum att det blir dyrare att utveckla produkter samt att det behövs en viss 

storlek för att klara av detta, ledde till att Volvo såg Scania som en fördelaktig 

partner till denna lösning. Det är viktigt att få fram bra produkter och för att 

kunna göra detta måste man komma upp i så pass stora serier så att lastbilarna 

blir någorlunda billiga att köpa för kunden. Förvärvet hade lett till bättre 

ekonomi i tillverkningen, vilket så småningom hade inneburit att företaget skulle 

ha kunnat förstärka positionen på vissa marknader.  Vidare ansåg Volvo att 

Scania var bättre på vissa områden, exempelvis modultänkande på lastbilar med 

komponenter och dylikt. Volvos motiv var även att få tillgång till kompetens på 

vissa områden för att kunna utveckla bättre motorer. I slutändan handlade det 

om att erbjuda marknaden fler konkurrenskraftiga produkter. 63 Leif Johansson, 

Volvos VD hävdar följande:  
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”I en sådan affärsmiljö beror framgång på förmågan att själv vara med och driva 

förändringen och inte stå vid sidan om och analysera dess effekter. I och med att 

Volvo och Scania skulle ha samlats i en koncern hade det skapat en enhet med 

förmåga att ligga i frontlinjen i den internationella utvecklingen av den 

kommersiella fordonsindustrin. Såväl Volvo som Scania hade relativt nära tiden 

för förvärvet lanserat nya produktgenerationer genom vilka de båda företagen 

har kunnat stärka både resultat och konkurrenskraft. Kombinerat med en stark 

efterfrågan på marknaden innebar det att Volvo-Scania skulle ha stått inför 

skördetider. Denna stärkta strategiska ställning skulle ha gett fördelar för såväl 

kunder som anställda och aktieägare.”64  

 

Likaså instämde Scanias koncernchef Leif Östling, som till en början var negativ 

till affären med Volvo, i detta resonemang. Han menade att både Scania och 

Volvo har en lång tradition inom kommersiella fordon och har utvecklats till 

framgångsrika företag genom hård inbördes konkurrens. Helst hade Leif Östling 

sett att de två företagen hade kunnat få fortsätta som oberoende och goda 

konkurrenter under många år till men ändrade sig då Scanias aktieägare erbjöds 

att bli aktieägare i det nya omstrukturerade Volvo och därtill få ett bra pris för 

sina aktier. De risker han emellertid såg på marknads- och intäktssidan ansågs 

hanterbara eftersom Volvo delade Scanias synpunkter att hålla varumärken och 

marknadsorganisationer åtskilda. I den nya koncernen skulle det skapas en 

effektiv aktör inom tunga kommersiella fordon med en global närvaro, vilket 

enligt Leif Östling är mycket bra.65 

  

                                                

En nackdel, med just Scania som partner, var enligt Patrik Stenberg att företaget 

agerade inom samma nisch med relativt dyra produkter i jämförelse med andra 

konkurrenter på marknaden. Scania var helt enkelt duktiga på samma produkter, 

det vill säga fokus låg på tunga lastbilar. 

 

 65 Ibid  48 
  
   
 
 

64 Företagsinformation, Volvo 

 



Vid denna tidpunkt fanns det dock en tanke att utveckla det dåvarande pågående 

arbetet med Mitsubishi som är duktiga på medeltunga lastbilar. Samarbetet 

mellan Volvo och Mitsubishi sprack våren 2001 då Mercedes gick in och köpte 

upp personvagnsdelen. Volvo fick då sälja aktieinnehavet i Mitsubishi.66 Scanias 

koncernchef Leif Östling ansåg emellertid att Volvo och Scania skulle fortsatt 

att vara konkurrenter, men i partnerskap:  
 

”Flertalet av våra kunder, distributörer och anställda kommer inte att märka 

någon skillnad. Däremot får vi möjlighet att öka vår sammantagna effektivitet 

genom att utnyttja best practice i respektive bolag.” 67 

 

Volvos VD Leif Johansson menade att det tidigare hade varit viktigt med 

konkurrens på samma regionala marknad för att kunna sporra varandra och ligga 

i framkant på utvecklingen. Numera är dock inte marknaden längre lika med 

Norden eller ens Europa. Han ansåg att marknaden för kommersiella fordon idag 

är helt global med ett antal starka konkurrenter där Volvo och Scania 

tillsammans hade kunnat hävda sig väl.68  

 

Både Leif Östling och Volvos VD för Volvo lastvagnar Karl-Erling Trogen 

ansåg att det fanns mycket de båda företagen hade kunnat lära av varandra. Leif 

Östling hade uppfattningen att Volvo låg långt fram med avseende på 

bearbetningen av vissa tillväxtmarknader, exempelvis Indien och Kina, och med 

gemensamma resurser skulle de två stora företagen tillsammans kunna bli än 

mer konkurrenskraftiga.69  
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4.1.4 Framtida marknadsposition 

Volvos förvärv av Scania skulle ha resulterat i en starkare enhet beträffande 

tekniskt kunnande och möjlighet till större utvecklingsresurser. Detta skulle ha 

lett till en förbättring för förutsättningarna att möta samhällets och kundernas 

ökande krav gällande miljöanpassade lösningar, säkerhetstänkande och 

effektivitet. Koncernen skulle ha befäst positionen som Europas och världens 

näst största tillverkare av tunga lastbilar. 
Tunga lastbilar, Produktion 1998 

 Tusental enheter 
DaimlerChrysler 165 
Volvo-Scania 124 
Paccar 83 
Renault 64 
Navistar 52 
MAN 35 
Iveco 35 
Hino 12 
Nissan 9 
Mitsubishi 9 
Isuzu 7 
 

Tabell 4.1 Tunga lastbilar, produktion 1998  

Källa: Volvo 

 

Daimler-Chrysler skulle fortfarande vara störst på världsmarknaden och Paccar 

skulle hamna strax efter Volvo-Scania. Koncernen skulle vidare ha haft 

positionen som Europas och världens näst största tillverkare av bussar.70 
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Stora bussar, Produktion 1998 
 Tusental enheter 

DaimlerChrysler 25,7 
Volvo-Scania 14,5 
Iveco 6,6 
MAN 4 
Dina/MCI 3,4 
Hino 3,1 
VW Brazil 2,8 
Isuzu 2,8 
Mitsubishi 2,4 

Tabell 4.2 Stora bussar, produktion 1998 
Källa: OECD, Bus Manufacturers. 
 

Företaget hade räknat med att tappa marknadsandelar i exempelvis Norden där 

de båda företagen var extremt starka. Däremot räknade Volvo med att totalt sett 

tjäna marknadsandelar på marknader där de var svaga, exempelvis 

Centraleuropa och Sydeuropa. Det är viktigt att det finns närhet till service för 

lastbilarna runt om i världen. Kunderna i Europa skulle ha fått en ökad 

tillgänglighet vad gäller service och distribution. En bättre och starkare 

organisation skulle tagit plats lokalt med bland annat servicenätverk.71  

 

På vissa marknader i Sydamerika, östra Europa och Asien skulle den nya 

koncernen med ökade resurser och bredare kompetens, ha haft en ökad 

möjlighet till en snabbare och bredare geografisk expansion jämfört med vad 

som annars skulle ha varit fallet.72 

 

4.1.5 Volvo-Scania koncernens gemensamma konkurrenseffekter  

 

”I Sverige skulle kunden inte ha upplevt någon större skillnad, förutom att 

efterfrågan skulle ha minskat något på den svenska marknaden. På längre sikt 
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hade företagets mål, att satsa på forskning & utveckling av produkter, resulterat i 

konkurrenskraftigare produkter till bättre pris.” säger Patrik Stenberg på Volvo.73  

 

Volvo och Scania hade tillsammans kunnat samordna kostnader på ett helt annat 

sätt tillsammans än som enskilda företag. Avsikten var självfallet att öka 

lönsamheten i företaget, men planen var även att kunden skulle få sin del i detta 

sammanhang. Vad gäller lastbilar är det emellertid så att, exempelvis den 

enskilda åkaren, inte enbart tittar på priset vid köp av lastbil utan faktorer såsom 

varumärke, kvalitet och image. USA är, exempelvis en marknad som har många 

enskilda åkare. Dessa åkare har inte lastbilen endast som arbetsinstrument, utan 

bor även i den och använder den som kontorsutrymme. Volvos största kunder är 

stora åkerier som köper flottor med lastbilar och i detta fall har priset större 

betydelse.74  

 

På de marknader där Volvo och Scania var verksamma skulle den nya 

koncernen ha stärkt utbudet av lastbilar, bussar och andra produkter. Detta 

skulle i sin tur med differentierade produkter ha ökat möjligheten till en större 

kundbas. Genom att företagen hade kunnat samverka vissa logistikfunktioner 

inom de båda bolagens reservdelshantering skulle den nya koncernen ytterligare 

kunnat förbättra servicen till kunderna. Både Volvo och Scania såg 

säljfinansieringsverksamheten och andra tjänster som en viktig del av det totala 

kunderbjudandet och därmed en viktig del i den nya koncernens resultat och 

framtida tillväxt.75 

 

I den nya koncernen skulle varumärkena, Volvo och Scania, respektive 

tillhörande produktutbud samt de två försäljnings- och servicenäten hållas 

åtskilda. Varje varumärke skulle utvecklas vidare och de funktioner som kunden 
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upplevde som unika för respektive varumärke skulle ha bibehållits och 

utvecklats. För att vidare möta kraven från kunderna på ett allt större 

tjänsteinnehåll skulle den nya koncernen ha förstärkt diverse erbjudanden. 

Exempelvis skulle IT-lösningar, som bland annat underlättar kommunikationen 

mellan förare, terminaler och Volvos respektive Scanias serviceverkstäder 

prioriteras. Detta blir allt viktigare i och med att efterfrågan på service och 

tjänster ökar snabbare än efterfrågan på den underliggande produkten.76  

 

Leif Östling, Scanias koncernchef, menade att Volvo-Scanias relation och deras 

totalerbjudande till kunden skulle vara avgörande för hur kunden i detta 

sammanhang skulle kunna påverkas vid en affär. Kunderna skulle enkelt 

uttryckt, enligt honom, fått bättre produkter till konkurrenskraftiga priser. Detta 

resonemang stödjer även Volvo Lastvagnars VD Karl-Erling Trogen som ansåg 

att Volvo-Scanias gemensamma resurser, inte minst inom produktutveckling, 

skulle ha skapat ett starkare kunderbjudande inom både hårda och mjuka 

produkter som vidare skulle ha stärkt båda bolagens konkurrensmöjligheter. 

Enligt honom handlade den nya koncernens kunderbjudande mer om 

verksamheter baserade på kunskap, teknologi och tjänster än enbart de bästa 

produkterna.77 Patrik Stenberg menar i detta sammanhang följande: 
 

”Volvos grundläggande strategi är att genom skapande av mervärde för kunderna 

även skapa ett värde för aktieägarna. Genom att ha kunder som är nöjda och 

lönsamma så blir också vi som leverantör till kunderna lönsamma. Ett sätt att 

lyckas med det är att vara så starka som möjligt på varje marknad där vi finns så 

att man har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Produkten i sig är viktig, men den 

behöver även omvårdnad med servicestationer och då behövs en viss storlek för 

att uppnå en kritisk volym och kunna driva en bra servicestation och detta leder i 
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sin tur till nytta för kunden. Detta är extra viktigt eftersom produkten är tekniskt 

komplicerad.”78  

 

4.1.6 Fusionsstoppets inverkan på Volvo  

Det var en mycket lång och utdragen process innan Volvo insåg att det lutade 

mot att förvärvet skulle stoppas av EU-kommissionen. Under denna tid 

förlorade företaget en hel del tid. Det var inte så att man hade börjat något 

ingående samarbete med Scania, men förberedelser skedde ändå på olika håll. 

Företaget analyserade exempelvis vilka projekt Scania var duktiga på och lade 

då dessa projekt lite på hyllan, exempelvis Volvos 16 liters motorer, samtidigt 

som företaget satsade på andra projekt som Volvo hade den bästa lösningen på. 

Det förbereddes integration på olika håll, när det sedan inte blev någonting av 

fusionen var man tvungen att ta igen denna tid.79 

 

Efter EU-kommissionens beslut att stoppa förvärvet började Volvo istället se sig 

om efter andra möjliga lösningar. Strategin var fortfarande att växa inom 

kommersiella fordon och det bästa sättet för detta är att gå in i en allians med en 

annan tillverkare som har kompletterande produkter och styrkor som Volvo 

saknar. Slutligen bestämde sig Volvo för att köpa Renault och Mack istället.80  

 

Vid förvärvet av Scania ansåg EU-kommissionen att den relevanta marknaden 

var på nationell basis. EU-kommissionen kunde inte acceptera den dominans 

företagen skulle ha fått i Norden. I och med att förvärvet av Scania slutade med 

en fokusering på nationella marknader, så blev fallet annorlunda för Volvo vid 

fusionen med Renault och Mack. Då dessa företag inte konkurrerar på samma 

marknad med samma kunder blev det en helt annorlunda argumentation. I fallet 

med Renault och Mack är de olika varumärkena starka på olika marknader, eller 
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där man finns på samma marknad är de starka i olika segment. Det enda 

segment som Volvo och Mack ansågs inneha lika position i, var i USA på 

sopbilar. Resultatet blev att Volvo var tvungen att sälja sin sopbilsdel. Ett annat 

villkor som EU-kommissionen hade för att godkänna dessa förvärv var att 

Volvo säljer sina aktier i Scania. EU-kommissionen har därmed satt en tidsfrist 

på 3 år från och med våren 2001 då aktierna måste vara sålda.81 

 

Det första alternativet till förvärv var Scania, men eftersom inte denna affär gick 

igenom satsade Volvo således på Renault och Mack. I efterhand anser Volvo att 

denna lösning egentligen var bättre för företaget, bättre komplement både 

geografiskt och produktmässigt och till ett helt annat pris än Scania.82 

 

Med de konkurrensregler som finns idag är det svårt för större företag i Sverige 

eller vilken annan nationell marknad som helst att gå samman. Enligt de 

konkurrensregler som EU-kommissionen tillämpar idag kan inte större företag 

med liknande produkter och kunder oavsett om det är finansiella tjänster, 

lastbilar, läkemedel det handlar om att göra ett förvärv eller gå in i fusioner. Det 

är lättare att köpa företag i vertikalt led, då man exempelvis inte har samma 

kunder.83  

 

4.1.7 Volvos åsikter av EU-kommissionens beslut 

Volvo anser att det var märkligt att EU-kommissionen fokuserade så mycket på 

den nationella marknaden, Sverige, som i sig är en väldigt liten marknad. Volvo 

var medveten om att företaget skulle ha skaffat sig en stark ställning på denna 

marknad, men den stora marknadsandelen hade kunnat lösa sig på olika sätt. Ett 
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alternativ hade varit att ha serviceverkstäder som även riktades mot andra 

varumärken. Detta hade gett kunderna större valmöjlighet.84  

 

Volvo ansåg att kommissionen fokuserade alltför mycket på Volvo-Scanias 

hemmamarknad istället för att ta någon hänsyn till dynamiska effekter eller 

konkurrensen i övriga Europa. Volvo menade att för bussar såväl som lastbilar 

håller det på att växa fram stora transportfirmor som arbetar över gränserna. 

Dessa firmor äger ofta flera hundra fordon av olika märken. Av de lastbilar som 

rullar på svenska vägar så är cirka 50 procent utlandsägda. Prisskillnaderna 

mellan fordon i olika EU-länder minskar och transportmarknaden blir alltmer 

globaliserad. På lastbilar och bussar accepterar EU prisskillnader mellan 10-15 

procent men utredningen ansåg att prisskillnaderna var betydligt högre. 

Argumentationen huruvida Volvo skulle kunna höja priserna ytterligare utan att 

små lastbilsägare skulle kunna välja andra märken drevs med stor envishet 

igenom mötena. Att hävda att Volvo-Scania skulle få en monopolsituation i fem 

länder och där kunna höja priserna på såväl lastbilar som bussar utan att 

konkurrenterna kan göra något åt det låter helt verklighetsfrämmande enligt 

Volvo.85 

 

Volvo ansåg vidare att det fanns substitut på marknaden vid det aktuella 

tillfället. Som marknaden såg ut och ser ut även idag så finns det ingenting som 

hindrar kunden från att köpa exempelvis en Daimler-Chrysler, MAN, eller 

Mitsubishi. Det fanns alltså enligt Volvo konkurrenter på samtliga de marknader 

kommissionen pekade på. Enligt Lars Anell, ansvarig för Volvos förhandlingar 

med EU-kommissionen skulle en sammanslagning mellan Volvo- Scania med 

stor sannolikhet leda till att kunder började efterfråga ett annat märke och det i 

synnerlighet om Volvo-Scania skulle försöka höja priserna. EU-kommissionen 
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påvisade att en reaktion tvärtemot skulle ske där priserna skulle gå upp utan att 

konkurrenterna skulle komma in på marknaden. Lars Anell konstaterar vidare att 

kommissionens utredningsgrupp skrev i sin rapport att marknadsundersökningen 

visade att en stor andel av kunderna inte skulle ha övergett Volvo och Scania 

även om priserna hade höjts med 5-10 procent. När Volvo efteråt gick igenom 

kommissionens undersökning visade det sig att av  61 procent av kunderna hade 

svarat att de skulle ha bytt till ett annat märke, medan 38 procent svarat att de 

inte skulle gjort det.86 

 

Patrik Stenberg menar att det faktum att EU-kommissionen hellre släpper 

igenom fusioner som går över gränserna än nationella fusioner ligger helt i linje 

med beslutet av att stoppa Volvos förvärv av Scania. Volvo anser att 

tillämpningen eller tolkning av konkurrensreglerna har ändrats sedan Mario 

Monti tog positionen som högste chef i kommissionen.87 
 

4.2 EU-kommissionens beslut i Volvo-Scania affären  
 

Nedan följer en beskrivning av hur EU-kommissionen gick tillväga i 

förvärvsprocessen, vilka faktorer kommissionen fokuserade på samt vilket 

beslut EU-kommissionen slutligen kom fram till. Informationen är inhämtad 

från EU-kommissionens beslut i ärendet Volvo-Scania om ingen annan källa 

uppges. (Case No COMP/M.1672, Volvo-Scania) 

 

4.2.1 Bakgrund 

Den 22 september 1999, fick kommissionen in en ansökan i enlighet med 

paragraf 4 i EEA (European Economic Area) där AB Volvo ansökte om kontroll 

 87 Stenberg P. Personlig intervju, Volvo, 011127  57 
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av Scania AB genom köp av aktier enlighet paragraf 3 (1)(b) i 

koncentrationsförordningen (Merger Regulation). 

 

Efter att Volvos ansökan hade undersökts tillkännagav EU-kommissionen att 

affären skulle hamna inom ramen av koncentrationsförordningen (Merger 

Regulation), och således förorsaka tvivel om kompatibilitet med den 

gemensamma marknaden. Detta då affären skulle ha möjlighet att skapa en 

dominerande position på marknad och således hämma konkurrensen på den 

gemensamma marknaden eller en väsentlig del av det område som ingår i EEA. 

Med anledning av dessa argument beslutade kommissionen, den 25 oktober 

1999 att inleda förhandlingar enlighet paragraf 6(1)(c) i 

koncentrationsförordningen (Merger Regulation). 
 

4.2.2 Parterna: Volvo-Scania 

Nedan visas hur stor del Volvos samt Scanias tillverkning och försäljning är 

fördelad mellan olika produkter i förhållande till företagens totala omsättning: 
 

 

0%
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Volvo

Scania

Volvo 57% 13% 4%

Scania 60% 8% 1%

Lastbila Bussar Motorer

Företagens omsättningsfördelning i %

 
 

Figur 4:1 Egen bearbetad modell, Företagens omsättning i %. 

Källa: EU-kommissionens beslut i Volvo-Scania affären. 
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Figur 4:2 Egenbearbetad modell, Volvos aktieinnehav i Scania genom förvärvet. 

Källa: EU-kommissionens beslut i Volvo-Scania affären. 

 

Volvo ägde 25 290 660 A serier och 60 993 759 B serier i Scania. Efter 

förvärvet av Investors aktier i Scania skulle Volvo ha ägt 79 352 040 A serier 

och 62 502 452 B aktier i Scania, vilket skulle ha lett till 77,8 procent av 

rösterna och 70,9 procent av aktiekapital. 

 

Dessa grunder utmynnade i att EU-kommissionen sammanfattade 

tillkännagivandet av förvärvet till en koncentration i enlighet med paragraf 

3(1)(b) i koncentrationsförordningen (Merger Control).  

 

I och med detta beslut genomförde EU-kommissionen en utredning angående 

förvärvets effekter på marknaden. En beskrivning av dessa följer nedan.    

 

4.2.3 EU:s perspektiv på Volvo-Scanias gemensamma ställning  

Som tidigare nämnts är EU:s grundprincip för den gemensamma marknaden att 

det skall råda fri konkurrens. Till denna bakgrund har därför regler antagits för 

att förhindra att företag, genom sammanslagningar och köp, får en allt för 

dominerande ställning på marknaden. Dessa gemensamma regler gäller 
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emellertid endast då företagssammanslagningar hotar konkurrensen på den 

europeiska marknaden, det vill säga minst två medlemsländer måste påverkas av 

sammanslagningen. Vid annat fall, om sammanslagningen endast berör ett 

medlemsland marknad, gäller de regler som tillämpas i medlemslandet. 

Reglerna finns i EU rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer 

och gäller förvärv, fusioner och Joint Ventures.88  

 

Med företagskoncentration avser EU:  

 

• att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman,  

• eller att antingen en eller flera personer som redan kontrollerar minst ett 

företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller 

på annat sätt får kontroll över ett eller flera företag eller delar av företag.89 

 

Alla företagskoncentrationer som har EU dimension måste anmälas till EU-

kommissionen. EU dimension avser de koncentrationer där: 
 

 

       < 5000 miljoner Euro 

      

Årsomsättning 
Företag 1 

Årsomsättning 
Företag 2 

1. den sammanlagda årsomsättningen för de berörda företagen överstiger 5 

000 miljoner Euro. 
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2. den sammanlagda årsomsättningen inom EU för minst två av de berörda 

företagen överstiger 250 miljoner Euro.90 

 

Det händer att företagskoncentrationer där dessa villkor inte är uppfylla ändå  

har EU dimension: 

1. då den sammanlagda årsomsättningen för berörda företag överstiger 2,5 

miljarder Euro, 

2. årsomsättningen för berörda företag överstiger 100 miljoner Euro, i vart 

och ett av åtminstone tre av EU:s medlemsländer  

3. om åtminstone två av de berörda företagen vardera har en årsomsättning i 

vart och ett av åtminstone tre av  EU:s medlemsländer som överstiger 25 

miljoner Euro, 

4. åtminstone två av de berörda företagen har en årsomsättning inom EU 

som för vardera företag överstiger 100 miljoner Euro.91 

 

Alla dessa villkor måste vara uppfyllda för att företaget skall anses ha EU 

dimension. Nämnvärt här är att oavsett om någon av punkterna (1-2 eller några 

av punkterna 1-4) är uppfyllda har en företagskoncentration inte EU-dimension i 

de fall då vart och ett av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av 

sin årsomsättning i ett och samma medlemsland.92 

 

Volvo och Scania skulle sammanlagt ha haft en världsomfattande omsättning på 

5000 miljoner Euro 1998. Volvo, 2,9 miljarder Euro och Scania, 5,1 miljarder 

Euro. Varje part skulle även ha haft en unionsomfattande omsättning på över 

250 miljoner Euro 1998, men de skulle inte tillsammans ha uppnått mer än 2/3 

av den sammanlagda unionsomfattande omsättningen inom en och samma stat. 
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Affären utgav sig alltså för att vara ett fall tillhörande EFTA Surveillance 

Authority under paragraf 57 i EEA i förening med paragraf 2(1)(c) under 

paragraf 24.  

 

4.2.4 EU:s kartläggning av Volvo-Scania-produkter på den gemensamma 

marknaden 

Den tillkännagivna affären skulle påverka två huvudsakliga områden: lastbilar 

(då speciellt tunga lastbilar), bussar (statsbussar, inter-city bussar och 

sightseeing bussar). Utredningen kom fram till att förvärvet inte skulle leda till 

skapande eller förstärkning av en dominant position inom industri- och 

marinmotorer. 
 

♦Lastbilar 

 

Nedan följer en beskrivning av EU-kommissionens granskning av lastbilar 

gällande produktsegment, marknadssegment, syn på konkurrenseffekter i 

Sverige samt slutsatser angående lastbilsmarknaden. 

 

•Produktsegment Förvärvet skulle innebära att Volvo-Scania tillsammans skulle 

bli Europas största tillverkare av tunga lastbilar, det vill säga som väger över 16 

ton. Tre produktsegment identifierades efter fordonets bruttovikt:  

 

- Lättviktssegmentet, under 5 ton, 

- Mediumsegmentet, 5-16 ton  

- Tunga lastbilar, över 16 ton. 

 

EU-kommissionen kom i sin undersökning fram till att den tekniska 

gestaltningen av lastbilar som väger över 16 ton respektive mindre skiljer sig 
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oerhört åt med avseende på nyckelkomponenter såsom motorer och axlar. De 

tekniska aspekterna av lastbilarna som väger över 16 ton är mer sofistikerade då 

kraven på hållbarhet och underhållskostnaderna är högre. De tyngsta lastbilarna 

används vid transport av betydligt tyngre vikt. Denna form av transport innebär 

antingen transport inom regionen eller lång distans. 

 

Likaså är marknadsföringen av lastbilarna influerad av de tekniska skillnaderna 

som är av stor vikt för kunden. Detta leder till att de tekniska gränserna mellan 

de olika produktgrupperna motsvarar en kommersiell distinktion, vilket gör det 

möjligt att skilja på de olika kundgrupperna. De riktigt tunga lastbilarna anses 

inte var utbytbara eller substitut för lastbilar som är inom de lättare kategorierna. 

Alltså tillhör de olika lastbilsgrupperna separata relevanta produktmarknader. 

 

•Marknadssegment: För att bestämma relevanta marknadssegment fokuserade 

EU-kommissionen på faktorer såsom prisskillnader, kundpreferenser, tekniska 

krav och marknadsandelar mellan de olika medlemsländerna. EU-kommissionen 

genomförde alltså en djupare undersökning angående vilken geografisk marknad 

de tunga lastbilarna riktade sig till.  

 

EU-kommissionen kom i sin undersökning fram till att prisnivåerna skiljer sig 

markant åt i de olika medlemsländerna. Det kan till och med råda prisskillnader 

mellan grannländer. Å andra sidan förde Volvo fram att de prisskillnader som 

finns inte är tillräckliga och hävdade istället att marknaden för tunga lastbilar 

skulle vara hela EEA. Volvo ansåg att prisskillnaderna mellan länderna 

handlade om att priserna kunde variera plus, minus 10 procent. I EU-

kommissionens uträkningar låg prisskillnaden på en vanlig modell inom Volvos 

sortiment mellan 10-20 procent högre i exempelvis Storbritannien än i 

Frankrike, 10-20 procent högre i Belgien än i Frankrike samt 10-20 procent 
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högre i Sverige än i Danmark. Dessa relativt stora prisskillnader som EU-

kommissionen kom fram till i studien stödjer således inte det faktum att den 

relevanta marknaden ska vara EEA, inte heller Norden. 

 

Marknadsundersökningen ledde även till att kundpreferenserna mellan 

medlemsländerna skiljde sig åt gällande lastbilens modell samt tekniska 

utrustning. Utredningen kom bland annat fram till att länder i Norden oftare 

köper tunga lastbilar med stark motor och många axlar än vad kunder i andra 

medlemsländer. Dessa köpvanor hör ihop med klimatet i länderna samt regler 

gällande hur många ton lastbilen får väga.  

 

Faktorer såsom kundpreferenser, tekniska krav och prisskillnader ledde till att 

marknadsundersökningen visade att kunderna sällan köper lastbilar från säljare i 

andra länder. Till och med kunder som köper stora vagnsparker med lastbilar till 

internationella transporter köper oftast lastbilar i hemlandet. En annan faktor i 

detta sammanhang är att kunden värdesätter en lastbilssäljares distributions- och 

servicenätverk. Denna anledning anser EU-kommissionen vara i fokus hos 

kunden och därmed förhindras denne från att köpa lastbilar utanför landet och 

begränsar även möjlighet för aktörer att dra fördel av existerande prisskillnader 

mellan medlemsländerna. 

 

Volvos ståndpunkt att den relevanta marknaden för tunga lastbilar skulle vara 

inom EEA kunde inte stödjas av EU-kommissionen. Volvo har en 

marknadsandel på 15,2 procent i EEA. Faktum är att marknadsandelarna är 

avsevärt högre i flera specifika medlemsländer, exempelvis 45 procent i Sverige, 

34 procent i Finland, 29 procent i Danmark, 38 procent i Norge och mellan 22 

procent och 25 procent i Irland, Belgien, Nederländerna, Portugal och Grekland. 

Samtidigt är marknadsandelen lägre i länder såsom Österrike, 12 procent, 
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Tyskland 13 procent och Spanien, 12 procent. EU-kommissionen hävdar att, till 

och med mellan länder som har samma topografi, såsom Danmark, och 

Tyskland finns det stora skillnader i marknadsandelar av de olika tillverkarna. 

 

Utredningen kom i denna fråga fram till att norra Europa: Danmark, Norge, 

Finland, Sverige och Irland var relevanta separata geografiska marknader för 

tunga lastbilar. Då affären inte skulle leda till en dominerande ställning i andra 

länder inom unionen ansåg inte EU-kommissionen att det var relevant att 

bestämma marknadssegmenten utanför dessa länder. Det första kriteriet i denna 

bedömning var att köp av lastbilar görs på nationella marknader. Distributions- 

och servicenätverket utgör en barriär för import penetration av tillverkare som 

inte har ett väl utvecklat lokalt nätverk. Vidare ansåg kommissionen att priser 

skiljer sig markant mellan länder och att förutsättningar för konkurrens inom det 

tunga lastbilssegmentet är annorlunda jämförelsevis med andra medlemsländer. 

 

EU-kommissionen gick därefter in och undersökte marknadsstrukturen gällande 

tunga lastbilar i: Sverige, Danmark, Finland, Norge och Irland. Vi har valt att 

enbart visa hur marknadsstrukturen såg ut i Sverige vid denna tidpunkt. 

 

•EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i Sverige: Volvo och Scania är 

de enda betydelsefulla aktörerna på den svenska marknaden. Volvo och Scania 

skulle tillsammans haft en marknadsposition sju gånger större än nästkommande 

konkurrent, Daimler-Chrysler. De övriga konkurrenterna ansågs inte vara 

närvarande på den svenska marknaden eller har en obetydlig betydelse. 

 

Den svenska marknaden för tunga lastbilar såg vid denna tidpunkt ut på följande 

sett enligt EU-kommissionen:  
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Företag Marknadsandel % 
(1998) 

Scania 46,1 
Volvo 44,7 
DaimlerChrysler 6,2 
Paccar 1,9 
RVI 0,8 
Iveco 0,2 
MAN 0 
 

Tabell 4.3 Marknadsandelar av tunga lastbilar i % i Sverige. 

Källa: EU-kommissionens beslut i Volvo-Scania affären. 

 

Både Scania och Volvo har ett högt värde gällande varumärket. Styrkan i 

varumärket grundas i uppfattningen av att företagen gör produkter av hög 

kvalitet och att de har effektiva och väl utbredda service nätverk. Efterfrågan på 

tunga lastbilar kan anses vara oelastisk av den anledningen att priset på lastbilen 

endast är en faktor vid valet av lastbil. Detta beror på att köparen av tunga 

lastbilar ser till faktorer såsom finansiering, after-sales nätverk, garantier och 

andrahandsvärde vid köp av lastbil. 

 

Volvo och Scania har över tiden lyckats bygga upp lojalitet till varumärket i hela 

Norden, speciellt i Sverige. På denna marknad är märkeslojalitet en effekt av att 

Volvo och Scania har erbjudit hög kvalitet, bra service till kunderna samt ett 

högt andrahandsvärde och detta rykte leder till att köparen fortsätter att köpa 

varumärkena. Denna lojalitet existerar hos den slutliga konsumenten, 

lastbilsoperatören och handlaren. 

  

Volvos förvärv av Scania skulle ha resulterat i en sammanlagd marknadsandel i 

Sverige på 90.8 procent av marknaden, enligt 1998 års siffror. Detta skulle ha 

lett till en överlappning av aktörernas aktiviteter. Vidare skulle förvärvet ha ökat 

gapet mellan Volvos marknadsandelar och den nästkommande konkurrenten i 
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varje nordiskt land, speciellt i Sverige. Daimler-Chrysler marknadsandel var 7,5 

gånger mindre än marknadsledaren på marknaden. Om Scania och Volvo skulle 

slagits samman så skulle denna konkurrent disponera en marknadsandel som var 

14,5 gånger mindre. 

 

EU-kommissionen befarade att ett företag med denna ställning kunde ha för 

avsikt att utnyttja kundernas lojalitet i Sverige genom att höja priserna och 

därmed öka vinsten. Volvos fem största kunder av tunga lastbilar i Sverige 

representerar endast 0-10 procent av företagets totala försäljning i landet. Denna 

situation är likadan för Scania. Den proportionella försäljningen till de fem 

största kunderna skulle genom förvärvet bli ännu lägre. I Sverige ägs 60-70 

procent av den tunga lastbilspopulationen av mindre operatörer. Utav 23,000 

svenska lastbilsägare har endast 10-12 stora vagnsparker som består av mer än 

100 lastbilar, samt endast 50-60 har mellan 51 och 100 tunga lastbilar. 

 

Då Volvos förvärv av Scania skulle ses som en horisontell fusion hävdade 

Volvo att det nya företaget till viss del skulle ha överlappat varandra och således 

tappat marknadsandelar. I kommissionens granskning kom man dock fram till 

att resultatet kunde bli en minimal minskning i marknadsandelar, men dock inte 

så avgörande att detta skulle ha förändrat företagets starka position på 

marknaden. 

 

Det fanns vid denna tidpunkt ingen konkurrent i Sverige som hade kommit upp i 

den styrka som Volvo och Scania skulle få tillsammans. Likaså hade marknaden 

sett oförändrad ut i många år. Kommissionen ansåg att det inte fanns någon 

annan konkurrent på marknaden som skulle kunna sätta press och konkurrera 

med det nya företaget.  
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Kommissionens granskning av det så kallade bil-krasch-testet utgör en 

betydelsefull barriär för inträde på den svenska marknaden. Likaså är, en stark 

närvaro på service nätverk essentiellt för att kunna konkurrera, och då hade 

Volvo och Scania en fördel då det redan existerade i ett väl utbrett nätverk i 

Sverige. Det är även svårt att etablera ett brett after-sales nätverk för en 

konkurrent som vill komma in på marknaden. EU-kommissionen kom i sin 

granskningen fram till att det tar cirka 5 år att etablera ett tillräckligt stort 

nätverk för en ny konkurrent i branschen och kostnaden skulle vara cirka 20 

miljoner Euro. Även då konkurrenten redan finns på marknaden och agerar inom 

ett annat segment, exempelvis medium lastbilar, skulle ett inträde på den tunga 

lastbilsdelen kosta oerhörda summor och således utgöra tillräckliga hinder för att 

expandera. 

 

Det faktum att de Nordiska länderna är stora till ytan med relativt liten 

befolkning är ännu ett exempel på att företag såsom Daimler-Chrysler och andra 

leverantörer inte ser dessa länder som potentiella marknader för investeringar. 

Dessa företag skulle snarare investera i Östeuropa eller andra marknader med 

hög tillväxttakt. 

 

Slutsats angående lastbilsmarknaden: EU-kommissionen kom i denna fråga 

fram till att det inte fanns potentiell konkurrens eller förhandlingsmakt bland 

kunderna på marknaden i Sverige som kan begränsa det nya företaget från att 

öka marknadsställningen. Vidare ansåg EU-kommissionen att Volvos 

marginaler på lastbilar i Sverige är höga, både i relativa och absoluta termer i 

jämförelse med uppnådda marginaler i andra medlemsländer, utanför Norden. 

EU-kommissionen kom således fram till resultatet att det nya företaget skulle ha 

fått en dominerande ställning i Sverige.  
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Likaså kom EU-kommissionen fram till samma resultat angående marknader för 

tunga lastbilar i Norge, Finland och Irland. Det fanns även starka indikationer att 

företaget även skulle fått en dominerande ställning i Danmark. 

 

♦

•

Bussar    

Förvärvet skulle även komma att ha effekt på bussmarknaden. Nedan följer EU-

kommissionens granskning av produktsegment, marknadssegment, syn på 

konkurrenseffekter i Sverige samt slutsatser gällande bussar. 

 

Produktsegment Volvos förvärv av Scania skulle leda till Europas näst största 

tillverkare, efter DaimlerChrysler av bussar. Det finns tre olika bussegment: 

stadsbussar, inter-citybussar och turistbussar.  

 

I allmänhet är bussar designade för en specifik resetjänst. Stadsbussar är 

designade för den typen av resa där individen spenderar en kort tid på bussen där 

det är viktigt att lätt stiga på och av. Turistbussar är däremot designade för att 

transportera individer under längre resor. Individerna spenderar således flera 

timmar eller dagar i fordonet. Det är då viktigt att bussen är utrustad med 

förvarsutrymmen och att bussen är komfortabel. Inter-city bussar är designade 

för lokaltrafik till områden utanför stadskärnan. Liksom stadsbussarna är inte 

dessa bussar utrustade med exklusiv utrustning utan är relativt enkla. De olika 

kraven för olika former av transport innebär att bussar är heterogena produkter. 

 

På grund av att bussarna är heterogena produkter och används till olika 

resetjänster har köparen i detta sammanhang en tydlig specifikation angående 

vilken buss som ska köpas. EU-kommissionen kom därmed fram till att 

substitutnivån mellan de olika bussarna är låg. Det fanns därför i detta fall risk 

för att det nya företaget skulle kunna dra fördel av detta i framtiden om de 
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uppnådde en ökad marknadsandel på ett eller flera av dessa bussegment. Med 

denna anledning ansåg kommissionen att de olika bussarna skulle granskas som 

separata produkter. 
 

• Marknadssegment Volvo ansåg i sin ansökan att relevanta marknadssegment 

för turistbussar, stadsbussar och inter-city bussar skulle vara EEA. En anledning 

som låg bakom detta resonemang var att prisnivåerna, med några få undantag 

varierar plus, minus 10 procent inom EEA. Volvo hänvisade även till att det inte 

fanns några hinder för inträde på marknaden, vilket bekräftades av andra 

ledande busstillverkare i EEA. 

 

EU-kommissionen anser att förmågan att kunna prisdiskriminera på olika 

geografiska områden är en viktig del då man bestämmer den relevanta 

geografiska marknaden. Det fanns enligt kommissionen indikationer på att 

Volvo tog ut avsevärt olika priser mellan medlemsländerna. Element såsom 

kundpreferenser, tekniska, köpvanor, marknadsandelar och importpenetration 

inverkar på företagets förmåga att prisdiskriminera. Kommissionens utredning 

kom fram till att dessa element stödjer resultatet av nationella marknader i Norra 

Europa där effekten av koncentrationen skulle bli starkast.  

 

- Turistbussar: Angående det relevanta marknadssegmentet för turistbussar kom 

kommissionen fram till att förvärvet skulle få konkurrenseffekter på 

marknaderna i Finland och Storbritannien. De övriga medlemsländerna  skulle 

inte påverkas på samma sätt och därmed inte leda till skapande eller förstärkning 

av en dominerande position på marknaden. 

 

- Stadsbussar och inter-citybussar:  Angående det relevanta marknadssegmentet 

för stadsbussar och inter-citybussar ansåg kommissionen att en utredning skulle 
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göras i frågan om konkurrenseffekter i Sverige, Finland, Norge och Danmark 

och Irland.  

 

EU-kommissionen gjorde därefter en granskning av det relevanta 

produktsegmentet, rundtursbussar på de relevanta marknadssegmenten, Finland 

och Storbritannien. Vidare undersökte även kommissionen de relevanta 

produktsegmenten, citybussar och intercitybussar på de relevanta 

marknadssegmenten: Sverige, Finland, Norge, Danmark och Irland. Vi har även 

här valt att endast visa hur EU-kommissionen granskade den svenska 

marknaden.    

 

•EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i Sverige: Volvo och Scania 

skulle tillsammans ha en marknadsandel på 80-90 procent, 1998, gällande 

stadsbussar. Scania hade vid denna tidpunkt 40-50 procent och Volvo 30-40 

procent. Den sammanlagda marknadsandelen på inter-city bussar skulle ha 

hamnat på 80-90 procent. I detta fall hade Volvo 60-70 procent och Scania 20-

30 procent. Både Volvo och Scania hade haft starka marknadsandelar under lång 

tid och var varandras huvudkonkurrent. EU-kommissionens 

marknadsundersökning visade även att kunderna på marknaden i Sverige belyser 

Volvo och Scania som nära substitut gällande stadsbussar och inter-citybussar. 
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Figur 4:3 Egen bearbetad modell, Marknadsandelar på statsbussar  

Källa: EU-kommissionens beslut i Volvo-Scania affären. 
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Figur 4:4 Marknadsandelar på Inter-city bussar  

Källa: EU-kommissionens beslut i Volvo-Scania affären 

 

De andra konkurrenterna på marknaden i Sverige hade förhållandevis svaga 

positioner, med marknadsandelar från 2-10 procent. Detta skulle inneburit att det 

nya företaget skulle ha  en marknadsandel som var cirka 8 gånger större än 

närmsta konkurrent. Det nya företaget skulle följaktligen ha blivit 

marknadsledande på den svenska marknaden. Till följd av detta skulle företaget 
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ha kunnat skapa en bättre position än någon annan aktör i Sverige och därmed 

ha möjlighet till att utveckla service nätverk, behålla kontakten med kunderna 

och allmänna myndigheter. 

 

Den svenska stads- och intercitybuss verksamheten är nästan helt och hållet 

privatiserad. De svenska operatörerna Swebus, Linjebuss och Busslink står för 

60-70 procent av den totala svenska efterfrågan på stadsbussar och inter-

citybussar. EU-kommissionen hävdar att privatisering och konsolidering bland 

svenska bussoperatörer har lett till en bättre förhandlingsposition än vad mindre 

och statligt ägda lokala operatörer tidigare hade. Den relevanta frågan angående 

detta var ifall svenska kunder hade förmågan att på ett betydligt sätt kunnat hålla 

tillbaka det nya företagets framtida marknadsbeteende. Då de svenska kunderna 

i de flesta fall köper Volvo eller Scania, skulle kunderna ändå vara beroende av 

företagets produkter och man kan då inte se tillräckliga bevis på att kunderna 

skulle inneha tillräcklig förhandlingsmakt för att påverka företagets 

marknadsbeteende. 

 

Trots att den svenska marknaden är relativt koncentrerad finns det även ett antal 

betydelsefulla mindre bussoperatörer. Dessa operatörer är oftast mer beroende 

av dess leverantörers after-sales nätverk. Detta leder i sin tur till att de mindre 

kunderna skulle ha en väldigt obetydlig förhandlingsstyrka hos det nya 

företaget. 

 

Till den utsträckning där stads- och intercity bussarnas kunder kräver after-sale 

tjänster från tillverkaren leder detta till en look-in effekt bland existerande 

kunder, som i sin tur leder till märkeslojalitet. Volvo och Scanias utsträckta 

nätverk kommer således att innebära ett hinder för inträde av nya konkurrenter 

på marknaden. Ett annat hinder där höga kostnader som uppstår vid etablering 
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av nätverk berör försäljningen samt after-sales aktiviteter. Dessa faktorer i 

kombination med Sveriges begränsade storlek och således attraktiviteten på den 

svenska marknaden ansågs vara ännu ett hinder. 

 

Om Volvo och Scania skulle ha gått samman skulle marknadsandelen på 

stadsbussar öka från 40-50 procent till 80-90 procent. Detta har medfört att 

Volvo hade haft möjlighet till prisledarskap, vilket hade lett till att leverantörer 

med mindre marknadsandel inte hade samma förutsättningar. Samma sak skulle 

kunna inträffa på inter-citybussarna. Här skulle Volvos marknadsandel öka från 

50-60 procent till 80-90 procent och då skulle signifikanta konkurrenter 

försvinna. Affären skulle minska risken för an aggressiv respons från mindre 

tillverkare om exempelvis Volvo skulle höja sina priser. 

 

Scania har hittills varit den betydelsefulla konkurrenten till Volvo på denna 

marknad. Denna konkurrens skulle således försvinna om företagen gick 

samman, vilket skulle stärka företagets förmåga att utöva sin marknadsmakt. 

EU-kommissionens marknadsundersökning kunde inte komma fram till att 

kunderna skulle inneha den förhandlingsmakten att begränsa företagets beteende 

på marknaden. EU-kommissionen kom alltså slutligen fram till att affären skulle 

leda till en dominerande position på den svenska marknaden gällande 

stadsbussar och inter-citybussar. 

 

Slutsats angående bussmarknaden: Enligt EU-kommissionen skulle Volvos 

förvärv av Scania ha bidragit till en dominant position på turistbussar i Finland 

och Storbritannien samt stadsbussar och inter-citybussar i Sverige, Finland, 

Norge, Danmark och Irland. 
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4.2.5 Volvos förslag på åtaganden till EU 

För att övertyga EU-kommissionen ytterligare om att förvärvet skulle godkännas 

skickade Volvo den 21 februari 2000 förslag på åtaganden som skulle 

genomföras om EU-kommissionen accepterade förvärvet. 

 

Tunga lastbilar: 

 

• Öppna Volvo och Scanias försäljnings- och servicenätverk i Sverige, 

Finland, Danmark, Norge och Irland för andra aktörer.  

• Avstå från Volvos andel, 37 procent i Bilia AB 

• Försöka avskaffa det svenska bilkraschtestet 

• En tvåårig temporär avskaffning av varumärket Scania i Sverige, Finland och 

Norge. 

 

Bussar: stads- och intercitybussar 

 

• Öppna  Volvos och Scanias försäljnings- och servicenätverk i Sverige, 

Finland, Danmark, Norge och Irland för andra aktörer. 

• En tvåårig temporär avskaffning av varumärket Scania i Sverige, Finland och 

Norge. 

• Avstå från uppbyggnad av tre bussfabriker, två i Danmark och en i Sverige. 

• Tillgång till uppbyggnadskapacitet i Finland. 

 

EU-kommissionens slutsats: EU-kommissionen kom slutligen fram till att de 

åtaganden som företaget hade i åtanke var inte tillräckliga för att undanröja de 

konkurrensproblem som förvärvet av Scania skulle innebära.  

 

EU-kommissionen kom fram till att förvärvet inte skulle vara i enighet med den 
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gemensamma marknaden inom EEA. Detta då förvärvet skulle skapa en 

dominerande ställning på marknaden för tunga lastbilar i Sverige, Norge, 

Finland och Irland. Vidare skulle förvärvet leda till dominerande ställning 

angående marknaden för turistbussar i Finland och Storbritannien samt stads- 

och inter-citybussar i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Irland. EU-

kommissionen kom således fram till att konkurrensen skulle hämmas på dessa 

marknader enligt paragraf 2(3) i Koncentrationsförordningen och paragraf 57 i 

EEA. Detta beslut meddelades till Volvo den 14 mars 2000. 
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5 Fusionen FSB-SEB 
 

I följande kapitel redovisas FSB och SEB:s syn på fusionen med hjälp av den 

information som anskaffades vid intervjutillfällena med FSB, SEB samt 

Finansförbundet. Kapitlet avslutas med EU-kommissionens syn på fusionen.  

 

5.1 FSB och SEB:s syn på fusionen 
 

Detta avsnitt inleds med en kort företagspresentation av FSB, SEB samt 

Finansförbundet. Därefter följer informationen från intervjuerna. 

 

5.1.1 Företagspresentation SEB, FSB och Finansförbundet 

 

Skandinaviska Enskilda Bank (SEB) är en europeisk finanskoncern för företag 

och privatpersoner. SEB har 630 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum, med 

totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 850 000 Internetkunder. SEB har också 

verksamheter i övriga Norden, Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Antalet 

medarbetare uppgår till 20 800.93 

 
 

Figur 5.1 SEB:s organisation 

Källa: www.seb.se, 2001-12-15 
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På privatmarknaden, där nyckelprodukterna finns inom sparande och 

placeringar, har kunderna möjlighet att själva ta kontroll över sin ekonomi med 

hjälp av Internet och andra elektroniska kanaler. Kunderna har även tillgång till 

personlig service via telefon, traditionella bankkontor och särskilda 

rådgivningskontor.94 

 

På företagsmarknaden vill SEB ge individuellt anpassad service till framför allt 

internationellt verksamma företag och tillväxtföretag. Även här erbjuds 

produkterna i ökande grad via Internet och andra elektroniska kanaler.95  

  

Föreningssparbanken (FSB) bildades 1997 då Föreningsbanken och 

Sparbanken gick samman. Bankens gemensamma historia sträcker sig tillbaka 

ända till 1820 då landets första sparbank bildades i Göteborg efter europeisk 

förebild. 96 

  

Föreningsbanken hade sitt ursprung i jordbrukskassorna vars syfte var att 

tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. När Sparbanken Sverige bildades 

1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och istället 

samarbeta med Sparbanken Sverige.97 

 

Föreningssparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Vid halvårsskiftet 

2001 hade koncernen ca 16 000 anställda, varav ca 10 000 i Sverige. 

Föreningssparbankskoncernen har ca 4,1 miljoner privatkunder och ca 550 egna 

bankkontor där produkter och tjänster distribueras i Sverige. 

Föreningssparbanken har ytterligare ca 2,4 miljon privatkunder i Baltikum samt 

fristående sparbanker och flera ägda banker som har ytterligare ca 1,6 miljoner 
                                                                                                                                                         
93 www.seb.se 01-12-15 
94 Ibid 
95 Ibid 
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privatkunder med ca 330 kontor. Föreningssparbanken har ett omfattande 

kontorsnät som är indelat i 95 lokala banker men har även ett väl utvecklat 

tekniskt system med både Internet och telefon. Koncernen har idag Sveriges 

största Internetbank med drygt 900 000 kunder i Sverige, samt Sveriges största 

telefonbank med 2,0 miljoner kunder.98 

 

Finansförbundet förhandlar om löner och övriga villkor för hela bank- och 

finansbranschen med BAO, Bankernas Arbetsgivarorganisation. I 

kollektivavtalet med BAO anges miniminivåer för lön, arbetstid, semester, 

arbetsmiljö och kompetensutveckling. Individuella löner och arbetsvillkor 

fastställs i lokala förhandlingar. Vidare ger förbundet hjälp till medlemmarna 

vid förändringar på arbetsplatsen, t ex omorganisation.99  

 

Finansförbundet är medlem i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. Detta 

innebär att de samarbetar med andra fackliga organisationer som arbetar med 

liknande frågor i andra branscher. Genom medlemskapet i TCO har de möjlighet 

till att vara med och påverka samhällsutvecklingen i Sverige och de frågor som 

på olika sätt berör deras medlemmar. Förbundet bevakar medlemmarnas 

intressen vad gäller rätt vid varsel om uppsägning eller avsked och förtur vid 

återanställning. Förbundet har 33 974 (1/12 2001) medlemmar. Mer än 80 

procent av anställda i bank- och finansbranschen är medlemmar i 

Finansförbundet. Alla som arbetar inom bank och finans kan vara medlemmar 

oavsett utbildningsbakgrund och befattning.100 

 

                                                                                                                                                         
97 www.foreningssparbanken.se 01-12-14 
98 Ibid 
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5.1.2 Bakgrund till SEB Swedbank fusionen  

Enligt FSB-SEB:s fusionsplan kan man konstatera att det planerade samgåendet 

skedde på likaberättigad basis mellan de två jämbördiga parterna.101 

 

Efter det att SEB och FSB inför fusionens genomförande hade klargjort vissa 

villkor för varandra och efter att bankernas styrelse godkänt fusionsplanen 

ansökte bankerna om tillstånd för att verkställa fusionsplanen hos 

Finansinspektionen.102 Ärendet anmäldes för konkurrensrättsligt godkännande 

till EU-kommissionen då fusionen hade EU-dimension. Fusionsplanen hade 

även konkurrentsrättslig anmälningsplikt i USA, Brasilien, de Baltiska staterna 

och Polen.103 

 

Den 22 februari offentliggjordes planerna på en bankfusion mellan SEB och 

föreningssparbanken för att bilda SEB Swedbank. Därefter startades stora 

förberedelser för anmälan som skulle ligga till grund för EU-kommissionens 

konkurrensprövning. Dialogen fördes då med Merger Task Force (MTF) vilket 

är den enhet inom kommissionens generaldirektorat för konkurrens som 

granskar företagsfusioner. Det som krävdes av MTF var underlagsuppgifter för 

att kunna bedöma konkurrenseffekterna av fusionen. Det begärdes detaljerad 

fakta om marknadsposition och konkurrensförutsättningar från de 52 olika 

delmarknaderna som MTF hade identifierat. Den 11 juni lämnades anmälan och 

alla underlagsuppgifter in till MTF vilket innefattade över sex tusen sidor med 

statistik, Excel-ark och beskrivande texter. EU godtog inga elektroniska 

dokument, eftersom anmälningar av detta slag regelmässigt skall ges in i 

skriftlig form, efter att allt var tryckt i 30 stycken exemplar blev det slutligen 45 

  103 Karlsson K. Personlig intervju, Linklaters Lagerlöfs advokatbyrå, 011128 80 
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hyllmeter anmälan som lämnades in ett långtradarelass. Den inledande 

granskningen skedde under 6 veckor.104 

 

Den 12 juli meddelade MTF genom Mario Monti att en så kallad fas 2-prövning 

skulle genomföras, vilket innebar en fördjupad granskning med ytterligare fakta 

och mer möten. Planen att bilda SEB Swedbank var den största fusionen i sitt 

slag inom den finansiella sektorn som EU haft att ta ställning till.105 

 

Den 11 september lämnade kommissionen, i enlighet med den gängse 

proceduren, ett meddelande med invändningar, ett så kallat Statement of 

Objections. Detta är den handling, i vilken kommissionen anger sina 

invändningar mot anmälda fusioner. Dokumentet ligger till grund för de 

anmälande parternas bemötande av kommissionens argument, och även för 

diskussioner om åtgärder parterna kan vidta för att eliminera konkurrensproblem 

som kommissionen identifierat. De båda bankerna bedömde att alldeles för 

hårda och långgående krav ställdes vad gällde åtaganden. Efter ytterligare ett 

möte den 17 september beslutade bankerna sig för att dra tillbaka sin anmälan, 

vilket meddelades offentligt den 19 september.106 I slutändan var det emellertid 

aktieägarnas och inte bankernas beslut eftersom det viktigaste för aktieägarna är 

att företaget går bra över tiden. Indirekt, måste aktieägarnas bedömning ha varit 

att dessa krav inte var bra för värdet på varken SEB eller FSB eftersom de 

tackade nej. Det här skulle helt enkelt göra fusionen till en dålig affär.107 

 

5.1.3 FSB samt SEB:s motiv till respektive fusionspart 

FSB är en traditionell massbank med många kontor. SEB är en mindre bank som 

riktar in sig på en annan kundkategori och har en stark merchant del. Tanken var 

 107 Törnsten S. Personlig intervju, SEB, 011130  81 
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att bli en hel bank med stora möjligheter att kunna hantera både privatkunder, 

affärskunder samt kunna ta steget ut i Europa. Det fanns också behov av att 

affärsmässigt slå sig samman för att uppnå en konkurrenskraftig bank. Om man 

tittar på utvecklingen i Sverige så är både Nordea och Handelsbanken starka. 

Det finns även en mängd uppkomlingar som påverkar de fyra stora bankerna.108  

 

Bakgrunden till att ta steget ut i Europa genom en fusion, var de stora 

förändringar som skedde och fortfarande sker i den finansiella sektorn i Europa 

till följd av ökad globalisering, avregleringar och ny teknik. Därtill kommer 

införandet av den gemensamma europeiska marknaden och Euron. Detta har 

förstärkt behovet av strukturförändringar samt förändrat kundbeteenden och ökat 

konkurrensen. För banker, försäkringsbolag och andra finansiella aktörer har 

privatkundernas efterfrågan på produkter och tjänster ökat och de erfordrar mer 

kvalificerad och personlig rådgivning samt fler och parallella kanaler för att 

hantera betalningar, sparande och krediter. Vidare menar bankerna att 

företagskundernas efterfrågan på internationell kompetens och 

specialistkunskaper kommer att öka med tiden. De olika bankernas bakgrund 

gjorde att de ansåg sig komplettera varandra bra i både kund- och 

produktsynpunkt. Genom en kombination av styrkorna i bankernas kompetens 

och dess erfarenheter, skulle stora möjligheter för fortsatt tillväxt i utvalda 

områden inom den finansiella sektorn i Europa kunna ha blivit verklighet.109 

 

Målet med nya banken, SEB Swebank, var att behålla båda bankernas 

nuvarande positioner, eftersom bankerna är bra på olika områden. Det hade 

blivit hela folkets bank, då FSB har starka rötter runt om i landet och SEB är 

stora i storstäderna. Samtidigt är det även fördelaktigt att vara stor när man 

arbetar med kreditgivning och finansiering mot storföretag i ett internationellt 

 109 Fusionsplan   82 
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perspektiv. Bankerna är idag störst av övriga svenska finansiella företag som gör 

affärer med utlandet. Det finns även flera internationella företag som gör affärer 

med Sverige och Norden och oftast har de en bankkontakt med sig, men oftast 

vill företaget även ha någon bankkontakt som kan den aktuella marknaden. Den 

nya banken skulle även ha tagit extra fokus på just sparandeprodukter. Det hade 

tagit några år att samordna de olika bankerna på olika sätt, men därefter var, som 

nämnts, målet att expandera verksamheten ute i Europa.110FSB:s fackliga ombud 

i fusionen, sammanfattar de huvudsakliga argumenten enligt följande: 
 

”Bankerna kompletterar varandra väldigt bra, där FSB är stark är SEB svag och 

tvärtom. SEB har fokus på storföretagande och FSB riktar sig till små och 

medelstora företag. I och med en fusion skulle det vara möjligt för banken att ha 

ett heltäckande kontorsnät i landet. Planerna var att det skulle finnas ett kontor i 

varje kommun.”111 

  

5.1.4 Framtida marknadsposition 

Tanken med fusionen var inte att öka marknadsandelen i Sverige. Det finns helt 

enkelt inte utrymme för detta i Sverige. Alla människor i Sverige vill inte 

tillhöra en och samma bank. Tanken var att bredda företagens geografiska 

närvaro och på så vis stärka marknadspositionen i andra länder. SEB Swedbank 

skulle totalt sett ha hamnat på en andraplats i Norden, strax efter Nordea och 

strax före Danske Bank.112 Om man rankar bankerna i Europa hamnar FSB och 

SEB på nummer 51 och 50 och med fusionen skulle banken hamnat på 25:e 

plats. Tittar man på marknadsandelar som det ser ut i Europa idag, har 

exempelvis Deutsche Bank i Tyskland en marknadsandel på 10-15 procent. Det 

går inte att jämföra. Därför blev både SEB och FSB väldigt förvånade över att 

EU-kommissionen endast tittade på konsekvenserna i Sverige. EU-

  112 Karlsson K. Personlig intervju, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå, 011128 83 
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kommissionen tittade även noggrant på en tidsram tre år tillbaka medan FSB och 

SEB arbetade i nutiden och gjorde fusionen för framtiden.113 

 

Symptomatiskt för EU-kommissionens stela syn var fokuseringen av att det 

fysiska distributionsnätets storlek i form av antalet kontor skulle vara en 

konkurrensrättslig fördel. FSB:s juridiska ombud visar på ett exempel:  
 

”Danske Bank har som policy att koncentrera sig där befolkningen finns eftersom 

det är där man tjänar pengar. Detta är ett företag som har cirka 60-70 kontor, är 

mycket lönsamt och tar marknadsandelar. EU-kommissionen lär dock ha menat 

att SEB Swedbank skulle ha kunnat utnyttja dess starka position i de delar i landet 

där inte Danske Bank fanns genom att höja priserna för att öka vinsten. Sedan 

kunde företaget använda dessa vinster för att pressa ned priserna där Danske 

Bank agerar och därigenom slå ut banken lokalt.”  

 

Scenariot fungerade emellertid inte i verkligheten. Även om bankerna skulle 

höja priserna i exempelvis Lycksele, skulle inte denna vinst ge företaget 

möjlighet att slå ut Danske Bank i Stockholm, Göteborg eller Malmö. FSB:s 

juridiska ombud anser att EU-kommissionen helt enkelt vägrat ta till sig 

information om hur distributionsnäten i Sverige gestaltar sig rent 

landskapsmässigt eller geografiskt i förhållande till folktätheten.114 

 

Vidare granskade kommissionen olika produktkategorier som in- och utlåning, 

bolån, fonder men på varje enskild portfölj tittade man på den svenska 

marknaden. EU-kommissionen kom då fram till att vissa av produktkategorierna 

i bankerna, främst in- och utlåning till privatkunder och små och medelstora 

företag, hade en väldigt stor marknadsandel (40 procent). Det här sättet att 

analysera bankmarknaden på ligger i linje med den engelska bankfusionen som 
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stoppades av den engelska konkurrens kommissionen. I det fallet arbetade 

kommissionen på samma sätt vilket medförde att många produktmarknader inte 

spelade någon roll alls.115 

 

Den stora frågan är var gränsen skall dras på den geografiska marknaden. Om 

EU-kommissionen hade tittat på exempelvis in- och utlåning i Europa hade 

fusionen gått igenom eftersom bankerna inte konkurrerar på samma sätt där i 

nuläget. Samtidigt måste man hela tiden se till vilka alternativ kunden har. Vad 

är konkurrenstrycket och var kommer konkurrenstrycket ifrån när det gäller FSB 

eller SEB? Faktum är att konkurrenstrycket inte kommer från en Spansk bank i 

Södra Europa. Privatkunder har oftast inte ett konto i Spanien för att sköta 

affärerna i Sverige, men det är ändå ett alternativ. Det finns även kunder som 

väljer att låna pengar till privathus från, exempelvis belgiska eller tyska 

bolåneinstitut. EU-kommissionen såg dock inte någon prispress från detta håll. 

Det blir därmed fel att räkna med ett land som Spanien när den geografiska 

marknaden skall bedömas. Utifrån detta perspektiv kan man enligt FSB:s 

juridiska ombud i fusionen inte säga att kommissionen gjort fel i sin bedömning 

baserad på existerande regler.116  

 

Om man däremot ser till kommissionens slutsats, att bankfusionen hade fått en 

dominerande ställning i Sverige, så håller inte FSB:s juridiska ombud med. Det 

är klart att fusionen hade fått marknadsandelar på vissa enskilda marknader om 

cirka 40 – 50 procent, men den nya banken hade inte kunnat agera oberoende av 

Nordea, Handelsbanken och andra konkurrenter.  Om banken, SEB Swedbank 

skulle ha höjt priserna hade kunderna, i varje enskilt läge, alltid kunnat ha t ex 

Nordea och Handelsbanken som alternativ.117 
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Finansförbundets informationschef menar följande: 
 

”Det rimmar ganska illa med hela unionstanken att man hänger upp allt detta på 

nationsgränser som slår väldigt orättvist eftersom nationerna är så olika, På detta 

sätt bibehålls nationsgränserna och det byggs upp ännu högre murar istället för 

att riva dem som hela tanken är. De här reglerna är inte moderna och måste 

förändras. Reglerna var bra när de stiftades men fungerar inte lika bra idag.”118 

 

5.1.5 Bankernas syn på SEB Swedbanks konkurrenseffekter 

Ur ett kundperspektiv skulle fusionen ha lett till en starkare och 

konkurrenskraftigare bank vilket är bra för kunden. Det blir lättare, ur lokal 

synpunkt att få upp lönsamhet på kontoren. Hade SEB och FSB gått samman 

hade detta ökat möjligheterna för de små kontoren ute på landet att ge god 

service till sina kunder då det kostar mycket pengar att hålla ett kontorsnät och 

att utveckla tekniken. Fakta är också att ju större banken blir desto lättare blir 

det för banken att låna pengar till bättre ränta ute på världsmarknaden vilket i sin 

tur slår genom på kunden. Det hade blivit en större bank med större volym och 

mer produkter.119 Enligt FSB:s fackliga ombud använde EU-kommissionen 

många argument som inte håller i svenska bankvärlden eller på svenska 

konsumentbeteenden:  
 

          ”De tittade inte på kunden som privatperson utan kunden som ett kollektiv och 

detta i sin tur utifrån ett europeiskt perspektiv.”120  

 

I Sverige använder man exempelvis inte checkar, eftersom bankerna har så 

många kunder. EU-kommissionen påpekade dock svårigheterna för kunden att 

gå till ett enskilt bankkontor för att få tjänsten utförd. Detta behövs inte i Sverige 

eftersom man inte går och hämtar upptryckta checkar. Likaså kan kunden 
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använda bankkorten i alla automater utan kostnad. I Tyskland tillkommer 

exempelvis transaktionsavgift när du tar ut pengar i en annan bankomat.121 

FSB:s fackliga ombud hävdar påföljande: 
   

”Ur ett Brysselperspektiv tycktes det nödvändigt med ett kontor i varje gathörn, 

men detta behövs inte i Sverige”, I Sverige kan människor få tag i pengar på 

annat sätt. FSB har exempelvis samarbete med Posten, bank i butik osv. Fusionen 

hade medverkat till att behålla den finansiella sektorn på ett eller annat sätt.”122 

 

SEB:s kunder skulle ha fått tillgång till FSB:s kontorsnät. SEB är av historiska 

skäl en storstadsbank. SEB är en relativt liten bank i exempelvis norra delarna 

av Sverige och här skulle kunderna ha fått tillgång till bättre service helt enkelt. 

Båda bankerna är stora på Internetbanken och ligger långt fram på marknaden. 

Detta är en hård marknad där kraven är stora på att det hela tiden måste satsas på 

att bli bättre och hitta bättre lösningar. FSB och SEB hade tillsammans kunnat 

utveckla kompetensen och styrkan på detta område och kommit fram till 

konkurrenskraftigare lösningar till bättre priser. I dag konkurrerar storbankerna 

mera med helheten eller möjligen vissa delar. Detta gör att det finns alltid någon 

nischbank som har bättre ränta på olika tjänster.123 

 

Det hade vidare funnits möjlighet för kunder som, t ex vore missnöjda med 

lånemöjligheterna i SEB Swedbank att vända sig till en konkurrent, exempelvis 

Nordea eller Handelsbanken. Enligt FSB:s juridiska ombud hade varken FSB 

eller SEB:s kunder förlorat på att fusionen slog igenom. Däremot menar han att 

det inte var pudelns kärna i konkurrensprövningen utan om de kunder som inte 

var kunder till banken hade förlorat ett alternativ. Skulle exempelvis Nordeas 

eller Handelsbankens kunder vara missnöjda med sin egen bank så går det ju 
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inte att förneka att de förlorade ett av alternativen. Denna nackdel fanns också 

för kunder i SEB och FSB om fusionen hade gått igenom. De hade tappat ett 

alternativ om de var missnöjda med sin bank. FSB:s jurisdiska ombud anser 

emellertid att detta inte var någonting att vara orolig för i denna fusion.124 

 

Parternas ståndpunkt i denna fusion var att fusionen inte skull ha marknadsmakt, 

vilket alltså inte skulle leda till prisdiskriminering. FSB:s juridiska ombud 

menar följande:  
 

”Prisdiskriminering förutsätter att man antingen behandlar lika kunder olika 

eller olika kunder lika. Ett scenario av detta skulle vara om två kunder kommer in 

med samma förutsättningar och en kund får tjänsten för 5 kronor och den andra 

får tjänsten för 10 kronor. En annan form av diskriminering skulle exempelvis 

vara om den ena kunden var en stor företagskund och den andra en privatkund 

och båda kunderna går under samma villkor.”125 

 

Rent praktiskt skulle inte detta kunna fungera, åtminstone inte i den svenska 

bankvärlden. Rent generellt befinner sig banker under stor granskning i Sverige. 

Bankväsendet sitter, enligt FSB:s juridiska ombud, under en offentlig lupp. Ett 

exempel var när FSB skulle införa uttagsavgift på bankomatkorten. Detta ledde 

till stor uppståndelse ibland annat media.126 

 

Enligt informationsansvarig i fusionen på SEB finns det alltid en risk, när två 

företag ska gå samman, att saker går snett i integrationsprocessen. När man slår 

samman företagens olika system, kan detta leda till problem i datasystemen, 

köbildning på kontoren osv. Det är många detaljer att hålla reda vilket också 

ökar risken att viktiga bitar eventuellt missas. I sinom tid skulle detta leda till 

någonting bättre, men det tar sin tid i början innan medarbetarna känner sig 
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trygga och säkra i det nya företaget och kan förmedla god service till kunderna. 

Det fanns dock planer på att gynna de befintliga kunderna i 

implementeringsfasen som gardering mot exempelvis tekniska fel. Det fanns 

likaså kunder i de båda bankerna som kände starkt för att inte vara kund i den 

andra banken. Det fanns SEB-kunder som inte ville ingå i FSB och tvärtom men 

hur många av dessa kunder som hade lämnat respektive bank vid en fusion vet 

man inte. 127   

 

Bankerna i Sverige är redan i dag under hård press gällande priser. FSB:s 

fackliga ombud anser att prisdiskriminering skulle varit omöjligt i nya banken. 

Företagets kvalitet på produkter och tjänster hade snarare blivit bättre med 

fusionen. I dagens läge finns det alldeles för många produkter inom bankerna. 

På fondområdet har Föreningssparbanken 80 fonder som de förvaltar själva och 

säljer 24 fonder från andra förvaltare. SEB har 200 fonder och säljer även andra 

fonder. Det är alldeles för många produkter. Den nya banken skulle ha rensat ut 

en del onödiga fonder och satsat på att ge bättre kvalitet till kunden.128Enligt 

finansförbundet informationschef gjorde många journalister och bedömare här i 

Sverige följande fel: 
 

”De bedömde efter vad som skulle hända efter fusionen i jämförelse med hur det 

ser ut idag, istället för att se till vad som händer efter fusionen jämfört med vad 

som händer i morgon? I och med att det inte blev en fusion innebär det inte att det 

kommer att vara precis som förut. Det kommer att hända saker det håller på att 

hända saker. Även för Mario Monti handlade det mycket om att titta på 

dagssituationen och betydelsen av det här, om vi genomför det här i morgon, 

istället för att titta lite längre framåt. Det handlar inte om några månader eller ett 
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år framåt, det handlar om flera år framöver. Hur kommer det att se ut då? Om vi 

hade fått genomföra fusionen och inte.”129 

 

5.1.6 Framtida konkurrenter till SEB Swedbank 

Idag finns det fem större konstellationer, fem stora koncerner och det är Nordea, 

Handelsbanken, FSB, SEB, Danske Bank (Provinsbanken). Av de fem hade det 

blivit fyra. De konkurrerar i dagsläget inte i samma kundsegment, det får man 

inte glömma bort. Det är därför inte så enkelt som att säga att de blir färre 

konkurrenter. SEB och Handelsbanken har snarlika kundstruktur och samma 

gäller för Nordbanken och FSB.130 

 

Det är inte endast dessa fem som servar privatkunder, det finns också många 

fristående sparbanker som är stora på lokala platser och nischbanker med bland 

annat Skandiabanken som blivit utsedd till årets bank i flera år. Den sistnämnda 

har endast ett kontor i Stockholm. Länsförsäkringar bank är den bank som ökar 

marknadsandelar mest av alla för tillfället.131 

 

Konkurrensbilden ser annorlunda ut beroende på om man tittar på den nationella 

marknaden, europeiska marknaden, privatsidan eller företagssidan. I Sverige är 

privatsidans största konkurrenter de stora svenska bankerna, Nordea och 

Handelsbanken. Nischbankerna konkurrerar också om marknaden. De har inte 

så stora marknadsandelar var för sig, men inom en femårsperiod kommer de 

tillsammans ha tagit cirka 8-10 procent av marknaden enligt 

informationsanvarig på SEB.132  

 

På storföretagssidan konkurrerar de svenska bankerna till viss del, men på det 

område finns den största konkurrensen i internationella banker. De företag som 
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är intressanta är svensk exportindustri vilket oftast är multinationella företag 

som finns över hela världen. De köper inte banktjänster av historiska, 

sentimentala skäl utan det är rent professionella villkor som gäller. Här agerar de 

riktigt stora internationella bankerna i nätverk i syfte att pressa priserna på 

marknaden. Det är helt enkelt mycket tuff konkurrens som gäller bland stora 

tyska, amerikanska och franska banker.133 Många nischbanker har stor 

konkurrenskraft på marknaden. FSB:s fackliga ombud kallar sådana banker för 

”fula konkurrenter” då de inte tar något samhällsansvar och säger:  
 

”De stora bankerna tar däremot sitt ansvar för att det ska finnas banker över hela 

Sverige och för att möjligheten att låna pengar i exempelvis Torsby i Värmland 

skall finnas. Skandiabanken, vilket är en nischbank, tömmer däremot ut pengarna 

lokalt, placerar pengarna i Stockholm och lånar inte ut någonting. Dessa banker 

bidrar inte till infrastrukturen i Sverige.”134 

 

I Sverige är det full frihet för andra aktörer att komma in på marknaden. 

Exempelvis har vi det sista året fått två nya banker- ICA och Coop. FSB:s 

fackliga ombud ser dessa nykomlingar som hot eftersom de har ett starkt 

kontorsnät med helt andra öppettider än någon annan bank. Trots att dessa 

aktörer kanske inte kommer att kunna erbjuda så avancerade tjänster kommer de 

emellertid att ta en stor del av privatpersoners sparande samt eventuellt låna ut 

pengar med hjälp av någon entreprenör. De kommer säkert inte att ägna sig åt 

rådgivning och där får bankerna istället satsa ytterligare på att spetsa 

kompetensen och bli bättre på att ta initiativ till det.135 Det är de nya 

konkurrenterna inom bankvärlden som pressar priserna. Det är de nya bankerna 

som tillsammans med Handelsbanken tar marknadsandelar i dagens läge. De 

stora bankerna tappar istället marknadsandelar, säger FSB:s juridiska ombud. 
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Småbankernas taktik är att inte sätta kontor på orter som inte är lönsamma.136 

Stora banker har funnits på den svenska marknaden sedan lång tid tillbaka och 

en mängd nya olika aktörer har lyckats komma in på marknaden under de 

senaste åren. Det finns alltid en marknad om man exempelvis väljer att 

specialisera sig mot en viss typ av kunder eller produkter. Det finns även kunder 

som är allmänt misstänksamma mot stora banker. Kunderna är väldigt 

välinformerade idag. Flera dagstidningar ägnar sig mycket åt banktjänsters 

konsumentfrågor.137 

 

5.1.7 Effekter av den ej genomförda fusionen 

På mycket kort sikt kan man deklarera att företaget förlorade hundratals 

miljoner kronor. Det var även en form av psykologisk förlust för de inblandade 

parterna i fusionen. Dessa människor upplevde en form av antiklimax när man 

insåg att fusionen aldrig skulle gå igenom. Det gällde då istället att tänka om och 

fokusera på andra framtida möjligheter. När beskedet kom spred sig även en 

form av osäkerhet i företaget. Detta har ledningen försökt att bearbeta och de har 

även lagt mycket kraft på att informera företagets medarbetare om vad som 

hände samt lyssna och svara på frågor.138 

 

I grunden ligger fortfarande SEB:s strategier kvar. De svårigheter som fusionen 

skulle ha varit en lösning på finns fortfarande kvar och måste åtgärdas på annat 

sätt. Det handlar om att fokusera på att öka lönsamheten på IT-området, 

kostnadseffektivisera verksamheten samt satsa på sparprogram.139  

 

FSB:s fackliga ombud i fusionen kan inte se hur bankerna, i ansökan eller vid 

fusionsplaneringen, skulle kunnat agerat på annat sätt. FSB hade stor erfarenhet, 
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då de gått igenom en fusion tidigare med Föreningsbanken. I och med att FSB 

hade störst erfarenhet blev följaktligen FSB den drivande parten i 

fusionsarbetet.140 

 

5.1.8 Bankernas åsikter om EU:s konkurrensregler 

Konkurrensreglerna i sig går det inte att säga så mycket om. Dessa regler har 

kommit fram i en demokrati. Det tråkiga var att SEB och FSB hade en bild av 

konkurrensen och EU-kommissionen hade en annan. Bankerna hade hoppats på 

och trodde att de skulle lyckas föra fram budskapet om att marknaden är mycket 

rörligare jämfört med vad den har varit. Många företag agerar idag på en 

marknad som är mer eller mindre gränslös. Sverige har luckrat upp gränserna till 

Norden och Europa. Storföretagssidan är helt globaliserad. När då EU-

kommissionen endast synade den svenska marknaden blir en sådan här fusion 

omöjlig. På denna marknad får inget företag vara större än 20-30 procent och då 

kan inte svenska företag, varken banker eller andra företag, på hemmaplan 

bygga upp en styrka där man kan konkurrera utomlands. Utan den här styrkan är 

det mycket svårt att expandera utomlands. Alternativet blir då att gå ihop med 

företag från andra länder och detta kräver mycket pengar, eller att bli uppköpt av 

utländska företag. Dessa konsekvenser är något kommissionen borde fundera 

över. Hur beräknar man marknadsandelar? Hur ser man på små länders företag 

och deras möjligheter att växa internationellt?141 

 

För att kommissionen ska kunna stoppa en fusion måste den ge upphov till 

ensam eller kollektiv dominans på konkurrensrättsligt ”relevanta” marknader. 

FSB:s juridiska ombud ifrågasätter vad det egentligen betyder:  
 

”Kommissionen, domstolarna och vetenskapen har definierat vad dominans är, 

det vill säga möjligheten att agera oberoende av leverantörer, kunder och 
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konkurrenter, det vill säga, man kan prishöja utan att tappa någon vinst. Om 

företag kan höja priset mer än 5-10 procent utan att tappa kunder innebär det då 

att de har marknadsmakt? På grund av tidsbrist kan inte EU-kommissionen mäta 

dominansen på detta sätt. Det krävs en oerhörd granskning av marknaden för att 

klara av att göra detta test.”142 

 

Till följd av ovannämnda förlopp ser kommissionen istället först och främst 

istället på marknadsandelar. Först måste man fastställa vad som ska räkna 

marknadsandelarna på rent produktmässigt och geografiskt. SEB har cirka 600 

produkter i sin portfölj. En fråga handlar om ifall varje produkt är en och samma 

produkt för räkningen av andelar mot marknaden eller ifall de är helt separata. 

Den andra frågan handlar om ifall man ska räkna Sverige som en enda marknad, 

eller ska man gå in på Borås eller Stockholm som olika marknader eller hela EU 

som en marknad.143 

 

Regelverket tillämpas lika för alla sektorer och alla branscher har långt ifrån 

samma förutsättningar. En del bankers sektorer är lokalt potentiella och andra är 

det definitivt inte. Den finansiella sektorn är varken lokal eller regional utan är 

internationell i sin karaktär, vilket medför att det blir fel när samma regelsystem 

används för allting.144 

 

Bankerna själva, och även de fackliga representanterna, trodde att fusionen hade 

möjligheter att gå igenom de regelsystem som fanns.145 Alla var medvetna om 

vissa eftergifter som man var tvungen att göra. Både FSB och SEB hade räknat 

med att få dra ned på sina verksamheter gällande, exempelvis fonder, betalkort 

och försäkringar. Likaså förstod bankerna att neddragningar hade behövts göras 
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i Baltikum eftersom bankerna annars blivit för dominerande på denna 

marknad.146 

 

Förhoppningen är nu att, med Göran Perssons insikt och de övriga små 

ländernas insikt, att de sluter sig samman och gör en gemensam sak. EU består 

ju av både små och stora länder. Små länder som Sverige med duktiga och 

framgångsrika företag, skall inte behöva marginaliseras bara för att viljan är att 

gå med i en större enhet. Finansförbundets ordförande menar följande:  
 

”Dessa livskraftiga och framgångsrika företag skall kunna finnas kvar och de 

skall tillåtas växa fastän att de växer i en mindre stat i EU. Det är helt enkelt 

absurt att företag endast skall få växa om de finns i en större stat i EU. EU måste 

se detta som en helhet. Bankernas tanke var inte att ha Sverige som sin enda bas 

utan tvärtom. EU var ju redan marknaden för de här företagen men de hade 

behövt bli större för att kunna sig gällande på europamarknaden.”147 
 

EU-kommissionen krävde emellertid att 10 procent av den sammanslagna 

banken skulle säljas, vilket skulle betyda nästan hela SEB samt stor försäljning 

av kontor och de kunder som fanns på dessa kontor. Detta var någonting som 

varken FSB eller SEB kunde tänka sig. Det hade inte heller gått att välja ut vilka 

kunder som skulle väljas ut för försäljning.148 

 

En annan del som finansförbundets informationschef anser att EU missade var 

att hävda EU mot övriga världen, det finns inte med någonstans i debatten. 

Dialogen handlade däremot om starka banker i Europa och svenska banker som 

skall vara starka i Europa. Finansförbundets informationschef menar att 

kontentan av EU-kommissionens resonemang blir att:  
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”Svenska företag besitter stor risk att bli uppköpta av banker utanför Europa och 

då missar ju hela EU konkurrenskraft gentemot de övriga blocken. Skall man 

ändra reglerna så ska man ändra reglerna så att man inte ser till snäva 

kundsegment inom företagen. Det är viktigt att se till helheten i företag och 

dessutom måste man se till helheten i Europa och framför allt inte diskriminerar 

mindre länder, mindre marknader. Det är också viktigt att ha med perspektivet 

EU kontra resten av världen.”149 

 

FSB har tidigare sagt i sina kommentarer att man förstår att EU-kommissionen 

kom fram till sitt beslut baserat på de regler som finns idag. FSB kritiserar dock 

de regler som finns och man anser att reglerna behöver ändras. Detta har blivit 

ett drev där Göran Persson, finska presidenten och den danska statsministern 

säger att reglerna måste ändras. Det finns en förändringsanda som cirkulerar just 

nu. Fram till sista oktober i år har 16 förvärv förbjudits av kommissionen. Av 

dessa är fyra svenska, vilket är cirka 25 procent. Samtidigt så är det 1500 

anmälningar som lämnats in i Bryssel under en tioårsperiod och här är det cirka 

10 procent som berör svenska företag. Detta resonemang kan härledas till att 

svenska företag har mindre framgång än andra länder i fusionssammanhang.150 

 

Den största delen av bankverksamheten för både SEB och FSB ligger i Sverige. 

Konkurrensverket i Sverige hade därmed möjlighet att återkalla fallet för egen 

prövning. Dock har de aldrig begärt tillbaka något fall, inte i fallet med FSB- 

SEB, inte heller Volvo-Scania och likaså blev fallet Postgirot-Nordea hanterat i 

Bryssel. Detta kan anses vara unikt i förhållande till konkurrenter i andra 

medlemsstater som gärna vill ta hem och granska ärendet själva när fusionen 

kommer påverka den nationella marknaden säger FSB:s juridiska ombud.151 
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Som reglerna ser ut idag är det svårt att möta EU-kommissionens krav. Det var 

inte så att parterna insåg över natten åt vilket håll det gick utan det var en 

gradvis process. Man försökte hela tiden hitta argument, andra sätt och lösningar 

för att få igenom fusionen. Bankerna var medvetna om att vissa eftergifter skulle 

bli tvungna att göras, men inte av den omfattningen som EU-kommissionen 

slutligen krävde.152 

 

5.1.9 Risker med att EU-kommissionen stoppar liknande nationella fusioner 

Den debatt som Göran Persson har fört handlar om orättvisa med att svenska 

fusioner stoppas. Göran Persson talar inte om de enskilda företagen utan Sweden 

Incorporated, alltså Sverige som land. Persson hävdar att svenska företag med 

stora marknadsandelar i Sverige helt enkelt inte kan fusionera, vilket Persson 

anser vara dåligt för Sveriges ekonomi. Alla stora svenska företag, Atlas Copco, 

Ericsson mm har blivit stora då de köpt upp små svenska företag under årens 

lopp. De har sedan vågat ta steget ut och expanderat internationellt. 

Koncentrationsreglerna förhindrar detta och vad som kommer hända är att 

svenska bolag blir uppköpskandidater för utländska bolag. Att exempelvis tyska 

företag går in och köper upp svenska är inte bra för Sverige som stat. Effekter av 

det blir att man tappar skatteintäkter och företagets ledning flyttar utomlands. 

Den närhet och kommunikation som finns mellan regeringen och företagen, 

exempelvis Persson och Wallenberg, försvinner utomlands och man tappar 

kontrollen. Likaså försvinner makten från Sverige. Den tyska banken kan 

bestämma sig för att lägga ned ett antal kontor i Sverige. Det sociala ansvaret 

försvinner när man inte agerar i sitt egna land.153 

 

Collert, å andra sidan utgår från ett annat perspektiv. Han menar att företaget 

måste få slå sig samman och bli tillräckligt stora för att få volym som 
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rättfärdigar ett rikstäckande distributionsnät. Dessutom är det så att en svenska 

banker behövs för svenska företag utomlands. I dagens läge förhindrar 

konkurrensreglerna detta.154 

 

Perssons och Collerts argument leder fram till att även om kunderna drabbas i 

slutändan ska fusioner ändå tillåtas på grund av att det finns andra 

samhällsintressen som är viktiga på kort sikt att tjäna än just den enskilda 

kunden. EU-kommissionens syn är åt andra hållet. De värnar om den enskilda 

kunden i förvärvsögonblicket och höjer inte blicken. De ansåg att Nordea och 

Handelsbanken inte var alternativ för kunden, de såg dessa banker som ”price 

followers” istället för ”price leaders”.155  

 

SEB kommer att försöka hitta andra vägar för möjligheter i framtiden, men det 

är svårare och tar längre tid då man är ett mindre företag i jämförelse med ett 

större. Det är i många fall lättare att fusionera på en hemmamarknad, där det 

finns likheter. Det är lättare att satsa på stordriftsfördelar med hantering av 

kunder i Sverige än om man ska fusionera med en bank i Frankrike. Det är 

svårare att hitta synergivinster över landsgränserna. 156 

 

Det finns också andra risker med att fusionen inte genomfördes. Mario Monti 

skrämde alla med konsumentperspektivet, att det plötsligt inte skulle finnas 

någon konkurrens och heller inga bankkontor i orter såsom Gällivare. Att 

kommissionen fokuserade på antalet bankkontor i sin utredning är enligt 

finansförbundets informationschef ett ålderdomligt synsätt och menar följande: 
 

”Bankverksamheten är inte uppbyggd på bankkontoren vilket den till stor del är i 

Spanien och i stora delar av Europa men inte i Sverige. Vi har en helt annan 
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utveckling här, även om media och konsumentföreträdare påstod att det inte 

skulle finnas några bankkontor eller service. Sverige har ett helt annat system, ett 

clearingsystem som gör det möjligt att gå in på vilket bankkontor som helst och 

utföra dina bankärenden. Det kan du inte i resten av Europa eller i resten av 

världen. Vi har ett helt annat finansiellt system, kunderna använder exempelvis 

inte checkar i samma utsträckning som tidigare. Det finansiella system som vi har 

här är det system man håller på att ska skaffa sig i resten av världen, på längre 

sikt.”157 

 

Finansförbundets ordförande hävdar att risken är större idag att bankkontor 

läggs ned eftersom det är en mycket kostsam distributionskanal för bankerna. 

Det är större chans att en bank som är stark kan lyckas behålla kontor på en ort 

än att två har varsitt. Risken är nu större att de båda bankerna lägger ner sina 

kontor på orten än att en stark lyckas behålla sitt kontor på orten. Det är ingen 

hemlighet att SEB nu går in i ett ganska ordentligt kostnadsprogram, en hel del 

tjänster skall försvinna och inte kommer detta att leda till etablering av fler 

bankkontor. Möjligen att bankerna i en långsammare takt lägger ner de 

befintliga kontor som finns. Chansen att teknik tas bort och att de fysiska 

kontoren börjar växa finns inte. 158 

 

Enligt Finansförbundets informationschef har fenomenet gällande bankkontor 

misstolkats i media. Det har framstått att bankerna tillsammans skulle ha satsat 

mer på kontorsrörelsen, men det handlar inte om detta. Bankerna skulle inte ha  

öppnat fler kontor, utan istället för att lägga ned kontoren i en snabb takt istället 

lägga ned kontoren i en långsammare takt.159 

 

Att nationella fusioner stoppas hindrar ett agerande på en global marknad. Det 

som företagen utsätts för nu är att vara uppköpsföremål. Var och en av företagen 
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står svaga. Det skulle exempelvis vara möjligt för Deutsche Bank att köpa upp 

bankerna. På grund av att de är relativt svaga på Europamarknaden kan de 

endast köpa upp mindre företag runt om i Europa då ambitionen är att lyckas 

internationellt sett.160 

 

FSB har 30 procent av ägandet på säkra händer i och med att 

sparbanksstiftelserna äger cirka 20 procent. Genom detta känner sig FSB ganska 

säker i nuläget, men om det skulle komma en utländsk bank och bjuda över på 

kursen skulle nog även stiftelserna känna sig frestade att ta anbudet. Det finns 

alltså alltid en möjlighet att bankerna blir uppköpta och risken ökar i och med att 

stora företag på marknaden i Sverige inte har möjlighet att fusionera i dagens 

läge.161 

5.2 EU-kommissionens syn på fusionen, FSB-SEB 

 

EU-kommission tog den 11 juni 2001emot en ansökan om fusion mellan de två 

svenska bankerna SEB och FSB. Trots att de båda bankerna är svenska insåg 

kommissionen att cirka en tredjedel av SEB:s intäkter är av utländsk härkomst. 

Det svenska regelverket hade möjlighet till att utreda ärendet i Sverige, men då 

inte den svenska regeringen ansökte om att behandla ärendet hamnade 

utredningen under EU-kommissionens kontroll. Kommissionens mål var att 

utreda ifall fusionen skulle kunna skapa en dominant ställning på 

produktmarknader såsom sparande, in- och utlåning och kortbetalning.162    

 

EU skriver i sin press-release i fallet FSB-SEB fusionen att utredningen gick till 

djupare granskning då kommissionen befarade att sammanslagningen skulle 

skapa en alltför dominant position i ett antal bankmarknader vilket hade kunnat 
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skada svenska konsumenter. Enligt kommissionen skulle fusionen bli Sveriges 

största bank för hushåll och små och medelstora företag (SMF) med 

marknadsandelar mellan 40-60 procent.163 

 

I EU:s första Statement of Objection krävdes därför att bankerna skulle minska 

sina sammanlagda marknadsandelar på in- och utlåning samt fonder med tio 

procentenheter.164 Denna tioprocentiga nedskärning skulle vara de fusionerande 

bankernas kontor med försäljning av bland annat kunder och personal.165 

Fusionen skulle annars få en så pass stor kundbas vilket tillsammans med 

bankernas respektive branschnätverk skulle dra enorma fördelar över nära 

konkurrenter på svenska marknaden. Att kommissionen påpekade storleken på 

marknadsandelarna i det nya företaget är, enligt Mario Monti inget extremt i 

detta fall. Inom bankmarknaden har fusioner stoppats där andelarna varit lägre 

än i FSB-SEB fusionen. Tidigare samma år stoppades fusionen mellan brittiska 

bankerna Lloyds och Abbey National vilka skulle nått betydande mindre 

marknadsandelar (27 procent av privatpersonerna).  

 

Kommissionen hävdade att de inte enbart fokuserade undersökningen på 

bankernas nuvarande position på marknaden, utan såg även till andra dynamiska 

konkurrensaspekter. I synnerhet, tittade kommissionen på verkan av 

konkurrensen i bankmarknaden av Internet och nya teknologier så väl som på 

möjligheterna för nya inträden i Sverige av andra konkurrenter etablerade på 

andra marknader Kommissionens preliminära ställningstagande var att dessa 

faktorer inte skulle minska konkurrenseffekterna, men skulle utreda denna fråga 

ytterligare ifall andra argument dök upp under utredningens gång.166  
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Att definiera en bankmarknad efter privatkunder och små och medelstora företag 

som nationell marknad är standard praxis för koncentrationsregleringar världen 

runt och beaktades även så i detta fall. Syftet med fusionsregleringar och 

kontroll är att undvika att en dominant ställning skapas eller förstärks inom EEA 

(European Economic Area), oavsett om den aktuella marknaden är stor eller 

liten. I kommissionens utredning av den svenska bankfusionen har det visat sig 

att SEB Swedbanks huvudsakliga effekter skulle ske i Sverige och att svenska 

hushåll och SMF skulle påverkas. Konsumenter på en liten marknad förtjänar 

samma nivå av skydd som konsumenter i en stor ekonomi.167 

 

Att bankerna så tidigt drog tillbaka ansökan kom som en överraskning för 

kommissionen. Statement of Objection som lades fram 11 september är endast 

ett primärt beslut från kommissionen. Parterna hade rätten, att svara och lägga 

fram sina åsikter vid det så kallade Oral hearing. Därefter hade kommissionen 

slutgiltiga beslut lagts fram. Vilket skulle ha skett efter ytterligare 2 månader, 

den 16 november.168 
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6 Analys 
 
I detta kapitel kopplas den empiriska informationen samman med de teoretiska 

utgångspunkterna och utmynnar således i en analys. Kapitlet inleds med en 

analys av Porters Branschstrukturanalys, därefter PIMS och avslutar med de 

olika marknadsstrukturerna. 
 

6.1 Branschstrukturanalys Volvo-Scania 

 

Med hjälp av Porters branschstrukturanalys identifieras konkurrensen på de 

aktuella produkt- samt geografiska marknaderna. Nedan följer Volvos samt EU-

kommissionens syn på huruvida branschstrukturen definieras. 

  

6.1.1 Etableringshot 

 

Stordriftsfördelar: Volvo och Scania hade båda mycket starka positioner i de 

norra delarna av Europa. Både Volvo och Scania var medvetna om att den nya 

koncernen skulle ha blivit Europas största och världens näst största tillverkare av 

tunga lastbilar. Volvo-Scania såg stordriftsfördelarna som ett verktyg för att 

utveckla bättre produkter till ett lägre pris för kunden och på så sätt öka sin 

produktionsvolym. Produktionsvolymen hade varit en viktig faktor för den nya 

koncernen eftersom nödvändiga investeringar kunde fördelas och således nå 

skalfördelar vilket i sin tur hade lett till konkurrenskraftigare kostnads- och 

prisförmåner.  

 

Dessa stordriftsfördelar, som även EU identifierade, skulle i deras mening ge 
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Volvo-Scania en alltför dominerande ställning inom vissa marknader i norra 

Europa, vilket skulle kunna skada kunden. EU-kommissionen menade vidare att 

det skulle få till följd att företaget skulle kunna utnyttja sina stordriftsfördelar 

och skapa en ännu bättre position på marknaden i Sverige och övriga Europa.  

 

Uppfattningen om stordriftsfördelar stöder resonemanget som fördes i 

uppsatsens inledningskapitel om hur både företag och EU-kommissionen anser 

sig främja konkurrensen på  marknaden och således även kunden. I detta 

sammanhang skulle emellertid inte stordriftsfördelarna varit ett avgörande 

hinder för nyetablering på de marknader Volvo-Scania hade för avsikt att utöka 

verksamheten. Volvo och Scania kunde dock dra nytta av stordriftsfördelar på 

de marknader de redan var etablerade på vid förvärvstillfället för att i sin tur 

skapa en starkare position på världsmarknaden. 

 

Produktdifferentiering: Både Volvo och Scania hade mycket starka 

varumärken som vart och ett hade sin egen identitet. Utifrån Porters resonemang 

är det svårt för andra företag att övervinna existerande kundlojalitet mot 

etablerade varumärken. Volvo-Scania skulle haft produktutbud samt försäljning 

och servicenät åtskiljda för att just bibehålla och utveckla de funktioner som 

kunden upplevde som unika för respektive varumärke.  

 

Tanken med Volvo-Scania affären var, enligt Volvo, att förutom bättre 

produkter ytterligare kunna särskilja sig från konkurrenter med god service till 

kunderna. Främst såg Volvo etableringsmöjligheter på nya som gamla 

marknader genom att kunna förbättra service till kunden och erbjuda 

välutvecklade, unika produkter. På de marknader som företagen redan var 

etablerade skulle den nya koncernen ha stärkt utbudet av lastbilar, bussar och 

andra produkter. Vidare skulle detta ha lett till differentierade produkter och 
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därigenom skapat en möjlighet till att öka kundbasen. Volvo ansåg sig kunna 

åstadkomma serviceförbättringar genom att samverka vissa logistikfunktioner 

inom de båda bolagens reservdelshantering. Den nya koncernen planerade att 

ytterligare kunna tillgodose kundernas krav gällande större tjänsteinnehåll med 

IT-lösningar, vilket skulle underlätta kommunikationen mellan förare, 

terminaler samt Volvo och Scanias serviceverkstäder.  

 

EU-kommissionen hade dock en annan synvinkel på det nya företagets 

serviceutbud. Företagets after-sales tjänster skulle kunna komma att påverka 

stads- och inter-city bussarnas kunder. Tjänsterna hade kunnat leda till en så 

kallad look-in effekt bland existerande kunder, vilket i sin tur leder till 

märkeslojalitet. I och med att varumärkena har ett så pass högt värde kan det 

vara svårt för konkurrenterna att övervinna existerande kundlojalitet. 

Kundlojaliteten skulle därmed i sin tur innebära relativt höga barriärer för 

nuvarande samt framtida konkurrenter.  

 

Kapitalbehov: Både Volvo och Scania hade relativt nära inpå 

förvärvsprocessen lanserat nya produkter såsom nya lastbilsmodeller, vilka 

skulle komma att stärka både resultat och konkurrenskraft. Företagen ansåg sig 

stå inför en skördetid med starka kassaflöden vilket skulle resultera i att den nya 

koncernen blev kraftfull och mer uthållig gentemot konkurrenter. Företagen 

tillsammans hade kunnat nå en bättre ekonomi i tillverkningen där också 

nödvändiga investeringar kunnat fördelas och därmed uppnå skalfördelar.  

 

EU-kommissionens uppfattning var emellertid att dessa stora kapitalfördelar var 

ett  mycket stort hinder för en ny konkurrent att komma in på bland annat den 

svenska marknaden. Kommissionen hävdade att Volvo och Scania med sina 

utbredda servicenätverk åtnjöt stora fördelar eftersom konkurrenter skulle 
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behöva enorma kapitalbehov för att kunna bygga liknade servicenät.   

 

Omställningskostnader: Det faktum att de båda företagen var mycket lika 

inom flera områden skulle enligt Volvo lett till en minskning av en del 

omställningskostnader som exempelvis namnbyte, personalutbildningar, 

systembyten etc. vilka i annat fall är nödvändiga i fusionssammanhang. Vidare 

hade förvärvet inte inneburit några större förändringar då den nya koncernen 

skulle valt att bevara respektive varumärke samt produktutbud. I 

förvärvsprocessen hade det mer handlat om att samordna de kostnader som 

redan fanns. De kostnader som kan identifieras är snarare de kostnader som 

skedde i integrationsprocessen. Volvo förlorade bland annat intäkter på grund av 

att de stoppade tillverkningen av 16 liters motorer i väntan på Scanias produkt i 

den kategorin.  

 

EU påpekade dock de omställningskostnader som skulle drabba andra företag 

med mål att ta sig in på den svenska marknaden med tanke på att endast vissa 

storlekar av fordon får köras, det svenska bil-krasch-testet samt miljöaspekterna. 

Dessa faktorer utgör betydelsefulla barriärer för nya inträden på den svenska 

marknaden, enligt EU-kommissionen.  

 

Att EU-kommissionen ser till svårigheter för företag att etablera sig i Sverige på 

grund av svensk lagstiftning kan verka kuriöst. De svenska lagstiftade krav som 

finns på fordon i Sverige och som Volvo-Scania under många år arbetat med 

och lyckats genomföra i produktutvecklingen bör inte uppfattas som hot för 

andra aktörer. Det borde snarare ses som en utveckling på en gemensam 

marknad där fordon lever upp till miljö- och säkerhetskrav vilka borde vara 

standardiserade på samtliga fordon inom unionen. 
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Tillgång till distributionskanaler: De berörda grossisterna hade, enligt Volvo, 

inte påverkats på ett märkbart sätt då de båda organisationerna hade gått vidare 

som två åtskilda varumärken i samma koncern. Målet var att, om något, kunna 

utöka bolagens distributionskanaler och samverka dem för att ytterligare kunna 

förbättra servicen till kunden med exempelvis reservdelshantering. Då de båda 

företagen har funnits länge på marknaden har de haft möjlighet till att skapa 

långvarig relationer till olika kanaler.  

 

EU-kommissionen hävdade i sitt beslut att dessa distributions- samt 

servicenätverk var en barriär för import av de tillverkare som inte har ett väl 

utvecklat lokalt nätverk. EU-kommissionen ser återigen till etableringshindren 

på den svenska marknaden. EU-kommissionen bortser från den effekt ett väl 

utarbetat nätverk av servicestationer skulle ge på den gemensamma marknaden. 

Volvo hade även för avsikt att öppna upp servicenätverken till utnyttjande av 

andra aktörer ifall förvärvet hade godkänts av EU-kommissionen, vilket hade 

minskat dominansen på de olika marknaderna. 

 

Kostnadsolägenhet oberoende av stordrift: Kundernas och samhällets krav på 

ökad service, underhåll samt miljöanpassade lösningar och säkerhetstänkande 

har enligt Volvo ökat kraven på företag inom transportbranschen. Detta är 

kostnader som finns och är lika omfattande oavsett storlek. EU vänder dock på 

”steken” och menar att den nya koncernen skulle ha sådana starka produkter och 

nätverk att konkurrenter oavsett storlek skulle ha svårt att kopiera det.   

 

Den nya koncernen skulle  ha fått stora fördelar med tanke på dess låga 

tillverkningskostnad, produktteknologi och gynnsamma lokalisering. Utifrån det 

resonemanget kan ett konstaterande göras att barriärerna för inträde skulle ha 

varit relativt höga i detta sammanhang. 
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Statlig politik: Inom transportbranschen påverkar den statliga regleringen 

företagets agerande gällande miljöanpassning och säkerhetstänkande. Den nya 

koncernen skulle tillsammans haft goda resurser och kompetens för att kunna 

leva upp till dessa krav jämförelsevis med många konkurrenter i Sverige samt 

övriga Europa. EU kritiserar inte svenska regler, men menar att svenska krav på 

säkerhet i förarhytterna samt det så kallade bil-krasch-test av lastbilar kan utgöra 

ett hinder för nya konkurrenter. Likaså finns det statliga regler gällande viss 

komfort i bussar, vilket även kan vara hinder för nyetablering av andra 

tillverkare. EU menar ändå att privatiseringen av stads- och inter-city bussar 

som skedde för några år sedan i Sverige dock lett till en bättre 

förhandlingsposition för konkurrenter än vad mindre och statligt ägda lokala 

operatörer tidigare hade. 

 

Förvärvet skulle sammanfattningsvis bidragit  till svårigheter för andra företag 

att etablera sig på svenska marknaden. Emellertid kan EU-kommissionens 

resonemang varför etableringshoten för fusionen koncentreras till den svenska 

marknaden ifrågasättas. Förvärvet skulle vidare skapat en stark position på den 

europiska marknaden men inte i den utsträckning som EU-kommissionen slår 

fast i sitt beslut.  

 

6.1.2 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

Det har enligt Volvo pågått stora förändringar inom transportbranschen under en 

längre period. Kunderna fokuserar allt mer på sina respektive kärnverksamheter 

genom outsourcing av service och underhåll. Detta har i sin tur ökat efterfrågan 

på denna typ av tjänster. De båda bolagen skulle genom sin samordning av 

logistikfunktioner inom de båda företagens reservdelshantering kunnat förbättra 

servicen till kunden och därigenom öka den gemensamma kundbasen och bli 
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konkurrenskraftigare bland rivaler. Det krävs också en viss storlek för att kunna 

uppnå en kritisk volym och kunna driva en bra servicestation.  

 

EU-kommissionen menade att det vid denna tidpunkt inte fanns några 

konkurrenter i Sverige att bli konkurrenskraftiga bland, eftersom Scania hittills 

varit den betydelsefulla konkurrenten till Volvo och tvärtom. Konkurrensen 

skulle alltså helt försvunnit om företagen gick samman.  

Kommissionen hävdade att transportmarknaden hade sett likadan ut under en 

lång tid och att det inte fanns någon konkurrent som skulle kunna öka trycket på 

marknaden och således konkurrera med det nya företaget. Om ett företag 

försöker inta nya marknadsandelar eller nya positioner måste konkurrenterna 

kunna vidta motåtgärder eller på något sätt anpassa sig till situationen och detta 

skulle alltså blir svårt i detta läge. EU-kommissionen ansåg således att 

rivalitetsgraden skulle bli alldeles för låg i Sverige. 

 

Volvo menade istället att den låga rivalitetsgraden i Sverige delvis beror på de 

hårdare krav, vilket nämnts tidigare, samhället kräver med tanke på säkerhet och 

miljöanpassning. Sverige är ett land där dessa regleringar ligger långt fram och 

därigenom är det inte aktuellt för en svensk åkerifirma att köpa fordon som inte 

kan leva upp till Sveriges lagstadga på området. Graden av rivalitet i Sverige 

styrs därmed av hur framgångsrika företagen är med tanke på utvecklingen av 

dessa krav. 

 

Volvo-Scania skulle ha fått en mycket fördelaktig position på samtliga 

marknader gentemot andra företag. Det hade funnits stora möjligheter att bli 

mycket konkurrenskraftiga med dess kvalitetsprodukter, breda nätverk av 

kundservice och företagens långa erfarenhet inom branschen. Konkurrensen 

skulle emellertid ha blivit mer intensiv på den europeiska marknaden än den 
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svenska. I Sverige skulle rivaliteten varit mycket låg , vilket hade medfört att 

andra aktörer inte hade utgjort några hot för Volvo-Scania. Förvärvsplanerna 

utgjorde istället ett strategiskt värde för koncernen, att kunna vara med och 

strida om platsen som världens största tillverkare.  

 

6.1.3 Tryck från substitutprodukter 

Enligt Volvo fanns det flera substitut för kunderna i Sverige samt Europa. 

Kunden kunde välja mellan företag såsom Mercedes, MAN eller Mitsubishi på 

samtliga marknader där den nya koncernen hade blivit verksam. Som det ser ut 

idag och som det såg ut vid förvärvstidpunkten finns det många transportfirmor 

som arbetar över gränserna och äger flera hundra fordon av olika märken. Det 

har enligt Volvo även skett stora förändringar på marknaden då 

prisförändringarna på diverse fordon blir allt mindre samt det faktum att 

transportmarknaden blir alltmer global. Till den bakgrunden menade Volvo att 

det fanns valmöjligheter för kunden samtidigt som de också var medvetna om att 

den nya koncernen skulle ha blivit mycket stor i Sverige.  

 

Kommissionen ansåg däremot att det inte fanns några betydande konkurrenter 

på den svenska marknaden förutom Daimler-Chrysler. EU-kommissionen kom i 

sin marknadsundersökning i förvärvsprocessen fram till att kunderna uppfattade 

Volvo och Scanias stadsbussar och intercitybussar som nära substitut innan 

förvärvet. Likaså hade företagen snarlika tunga lastbilar i produktsortimentet. 

De båda företagen hade tidigare varit betydelsefulla konkurrenter till varandra 

och i och med förvärvet skulle denna konkurrens försvinna. Kommissionen 

undersökte även ifall de tunga lastbilarna i sortimentet skulle kunna vara 

substitut för lättare lastbilar, men kom slutligen fram till att de olika 

lastbilsgrupperna utgör separata relevanta produktmarknader. Detta berodde på 

skillnader i teknisk gestaltning och marknadsföring vilket gör det möjligt att 
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skilja på kundgrupperna. Kommissionen kom även fram till liknande resultat 

gällande bussarna. De olika bussarna är heterogena då de används till olika 

resetjänster. EU-kommissionen fokuserade alltså på undersöka aktuella substitut 

på varje produktmarknad och insåg då att trycket på konkurrerande produkter 

skulle bli alldeles för svag ifall förvärvet skulle godkännas. 

 

Efterfrågeelasticiteten inom branschen bedöms, enligt EU-kommissionen, i de 

nordiska länderna för Volvo-Scania som relativt låg. Kunder tenderar att köpa 

fordon från sitt hemland, likväl som att kunden har preferenser i kvalitet, 

tekniska krav och priser. Kunden värdesätter faktorer såsom finansiering, after-

sales nätverk, garantier och andrahandsvärde vilka båda Volvo och Scania kan 

tillgodose. Vidare spelar de starka varumärkena Scania och Volvo en viktig roll 

i sammanhanget vilka har hög kundlojalitet. Enligt EU-kommissionen utgör 

distributions- och servicenätverk barriärer för att kunderna i Nordeuropa skall 

kunna nå och få tillgång till ytterligare substitut. Substituten finns, men med 

Volvo-Scanias utvecklade nätverk samt prisskillnader i Nordeuropa så kommer 

kunden inte själv kunna påverka marknadsbeteenden. Volvo menade istället att 

det skulle vara orimligt att genomföra prishöjningar på dess produkter utan att 

förlora en stor del av kunderna. 

 

EU-kommissionen fokuserade på substitut för kunden i Sverige medan Volvo 

även hade blicken på kunderna i Europa och världen. EU-kommissionen talar 

här emot sig själva då de hävdade att kunderna tenderar att köpa produkter från 

sitt hemland och att kunden värdesätter kvalitet, tekniska krav och låga priser. 

Det är viktigt att det finns substitut för kunderna, men samtidigt är det svårt att 

se varför ett företag som lever upp till kundernas krav- prissättning, kvalitet etc. 

ska hindras att bli ännu bättre endast för att företaget blir stort på 

hemmamarknaden. Det hade även varit svårt för Volvo-Scania att helt styra 
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prissättningen utan att drabbas av negativa konsekvenser som exempelvis att 

kunderna byter företag eller att företaget förlorar sitt goda rykte. 

 

Både Volvo samt EU-kommissionen härleder i detta sammanhang till 

”konkurrerande” produkter och tjänster i transportbranschen. Det är dock viktigt 

att poängtera att substitut i huvudsak uppfattas som en produkt eller tjänst som 

har samma egenskaper och funktioner som företagets produkt och kan hittas 

även i avlägsna branscher. Substitut till tunga lastbilar kan således vara båt, tåg 

eller buss. Det är även av stor vikt att sätta produkten eller tjänsten i sitt 

sammanhang och således avgöra ifall produkten eller tjänsten skulle kunna vara 

ett substitut eller inte. Ett exempel på detta kan vara en tung last som, 

exempelvis ska fraktas från Sverige till Spanien. I denna situation skulle en 

kombination av båt och tåg vara lämpliga substitut till en tung lastbil. Att frakta 

dessa varor med buss skulle vara mindre lämpligt, då en buss inte är utrustad för 

att transportera varor som väger mycket samtidigt som det skulle gå 

långsammare. Huruvida dessa produkter är fullgoda substitut till tunga lastbilar 

eller bussar är svårt att säga, men faktum kvarstår dock att det existerar substitut 

och kunderna har andra alternativ att välja mellan inom branschen. 

 

6.1.4 Köparnas förhandlingsstyrka 

Volvo ansåg att köparens förhandlingsstyrka varierar beroende på geografiska 

och kulturella aspekter. Volvo och Scanias köpare i form av stora åkerier i norra 

Europa skulle haft en relativt stark förhandlingsstyrka. Denna kundkategori 

skulle varit den nya koncernens största kunder och då de köper många lastbilar 

vid varje tillfälle lägger de även stor vikt vid att förhandla om fördelaktiga 

priser. USA är däremot en marknad där många enskilda åkare inte enbart 

använder lastbilen som transportmedel utan även som boende och 

kontorsutrymme, vilket resulterar i att inte priset är högsta prioritet. I detta fall 
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har, enligt Volvo, den enskilda åkarens preferenser störst betydelse vid 

förhandlingstillfället.  

 

EU-kommissionen menar att köparen har stark förhandlingsmakt om de har 

möjlighet till att förhandla om exempelvis kvalitet och pris. EU-kommission 

kom fram till att faktorer såsom kundpreferenser, tekniska krav och 

prisskillnader leder till att kunder oftast, som nämnts, köper lastbilar i 

hemlandet. Kunden fäster även stor vikt vid lastbilssäljarens distributions- och 

servicenätverk. Dessa anledningar bidrar till att kunderna inte drar fördel av 

existerande prisskillnader mellan länderna. Kunden blir även så beroende av 

företagets service och distributionsnätverk att de begränsas till att inte köpa 

fordon utomlands. Enligt EU-kommissionen har kunden låg förhandlingsstyrka i 

och med att kunden är beroende av företagets nätverk. Vidare skulle 

omställningskostnaderna för en köpare vara relativt stora då köparen skulle få 

byta hela produkten och där gamla serviceställen samt reservdelar kan vara 

unika för just det andra företagets produkt. Eftersom varken Volvo eller Scania 

skulle ha drabbats av några större omställningskostnader så hade kunden haft en 

relativt liten makt även i det sammanhanget. Faktum kvarstår nämligen att de 

svenska kunderna köper antingen Volvo eller Scania, vilket skulle göra att 

kunderna efter förvärvet fortfarande skulle vara bundna till den nya koncernens 

produkter. EU-kommissionen kom emellertid fram till att den privatisering och 

konsolidering som pågått bland svenska bussoperatörer lett till en förbättrad 

förhandlingsposition än vad de statligt ägda bolagen hade 

  

Utifrån det perspektiv Volvo ser på kunder i Sverige, handlar valet av 

varumärke vid köp av exempelvis lastbilar om skapande eller bevarande av 

identitet för många åkerier. I Sverige har åkerierna under lång tid kört Scania 

eller Volvo. Det har på så vis varit ett ställningstagande, vilket har medfört att 
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kunden har kunnat spela ut dessa konkurrenter mot varandra. Enligt Volvo 

skulle dock inte kunden ha upplevt någon större skillnad i Sverige efter 

förvärvet, då målet var att behålla varumärkena: Volvo och Scania. Volvos mål 

var istället att genom forskning och produktutveckling kunna erbjuda 

konkurrenskraftigare produkter till bättre priser.  

 

EU-kommissionen kvarhöll dock att köparnas förhandlingsstyrka blivit än 

mindre då ett företag med den nya koncernens ställning hade kunnat utnyttja 

kundernas lojalitet i landet genom att höja priserna och därigenom öka vinsten. 

Kommissionen hävdade även att det inom vissa produktkategorier kunde bli 

svårt för kunden att hitta optimala substitut då exempelvis tunga lastbilar kräver 

en viss motor och axelsystem. Regleringar om säkerhet och miljöaspekter 

begränsar även kundens valmöjligheter. 

 

Sammanfattningsvis kan köparnas förhandlingsstyrka beskrivas som relativt låg 

i de fall då det är ett enskilt åkeri som är köparen. När det däremot handlar om 

kunder i form av stora åkerier som köper stora lastbilsparker ligger den största 

makten hos köparen. I detta fall kan kunderna pressa priserna eftersom att 

Volvo-Scania annars riskerar att förlora dessa storkunder till konkurrenter. Det 

är ett drastiskt ställningstagande EU-kommissionen tar då de befarade att den 

nya koncernen kunde ha utnyttjat kundernas lojalitet i Sverige och därmed höja 

priserna. Ett sådant agerande av Volvo-Scania skulle snarare skada 

varumärkenas positiva värde. Samtidigt var Volvo-Scanias syfte att de 

tillsammans skulle bli så effektiva att priset på produkterna skulle kunna sänkas. 

Värdet av hög förhandlingsstyrka är mycket viktigt, men frågan är huruvida det 

är rimligt att företags utveckling skall begränsas just för att de tillverkar bra och 

säkra produkter. Volvos och Scanias kundkoncentration till norra Europa är med 

stor sannolikhet en följd av att kunderna är nöjda och tillfreds med produkterna 
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och därför inte anser sig behöva gå utomlands för att ersätta dessa. Det finns 

dock en möjlighet att söka sig till andra aktörer ifall kunderna av olika 

anledningar inte skulle vara nöjda med Volvo-Scanias produkter och tjänster.   

6.2Branschstrukturanalys av FSB-SEB 

 

Nedan följer FSB och SEB:s samt EU-kommissionens syn på huruvida 

branschens struktur skulle definierats ifall fusionen hade gått igenom. 

 

6.2.1 Etableringshot 

 

Stordriftsfördelar: Enligt bankerna skulle de på ett bra sätt ha kompletterat 

varandra då FSB är en stor traditionell massbank med många kontor och SEB är 

en lite mindre bank som riktar in sig på en annan kundkategori. Tanken var att 

de tillsammans skulle ha haft stora möjligheter att kunna hantera både 

privatkunder, affärskunder och därigenom kunnat ta steget ut i Europa. 

Bankerna såg alltså möjligheterna till stordriftsfördelar genom en kombination 

av styrkorna i bankernas kompetens och dess erfarenheter och därigenom kunnat 

nå tillväxt.  

 

EU-kommissionen hävdade likaså att den nya banken med dess enorma 

kapacitet och kompetens haft möjlighet till att utnyttja stordriftsfördelar. 

Problemet är emellertid  att ett företag som har möjlighet till stordriftsfördelar 

även åtnjuter stora fördelar gentemot nutida samt framtida konkurrenter. Detta 

fenomen skulle således kunna utgöra barriärer för inträde av nya konkurrenter 

på den svenska marknaden.  

 

FSB och SEB ansåg sig även haft möjlighet att samordna kostnaderna gällande 
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bankernas IT-system som i dagens läge är kostsamt för företagen. Det faktum att 

ju större banken är desto lättare blir det för banken att låna pengar till en bättre 

ränta på världsmarknaden, vilket var någonting bankerna hade kunnat utnyttja 

på ett fördelaktigt sätt. 

 

Produktdifferentiering: Bankerna hävdade att en viss risk förelåg under 

integrationsprocessen att existerande kundlojalitet i Sverige hade förlorats innan 

medarbetarna kände sig trygga och säkra i det nya företaget och kunde förmedla 

god service till kunderna. Likaså fanns det kunder som kände starkt för att inte 

bli kund i den andra banken vilket eventuellt hade resulterat i att bankerna 

förlorat kunderna till konkurrenter på marknaden i Sverige. Den nya banken 

skulle dock ha haft ett brett sortiment, med både kvalificerad rådgivning till 

privat- samt företagssidan. Banken hade erbjudit kunderna standardiserade 

produkter såsom diverse sparandefunktioner samt in- och utlåning. Vidare hade 

den nya banken haft möjlighet att erbjuda kunderna differentierade produkter. 

SEB hade, exempelvis utarbetat ett unikt koncept där den förmögna 

kundkategorin kunde få avancerad rådgivning. Den nya banken hade således 

kunnat erbjuda såväl differentierade som standardiserade produkter.  

 

Bankerna menade även att det svenska bankväsendet hade kommit långt i 

förhållande till banker i Europa gällande utvecklingen av bankservice med 

exempelvis Internetbank och telefonbank. Denna typ av ärenden kan även anses 

vara differentierade tjänster på marknaden. Kommissionen utredde i detta fall 

specifikt möjligheterna till inträde för konkurrenter från andra marknader att 

etablera sig på svenska bankmarknader såsom Internettjänster och ny teknologi. 

Den preliminära uppfattningen var att det skulle vara svårt för övriga aktörer att 

komma in och konkurrera på den svenska marknaden gällande dessa tjänster.  
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Kapitalbehov: FSB och SEB menade att det planerade samgåendet skulle skett 

på likaberättigande basis hos båda företagen. Det hade även inneburit 

kapitalbehov från båda bankerna för att klara de enorma kostnader som 

planering, utbildning och nya system skulle innefattat. Den nya banken hade 

tillsammans kunnat samverka  sina kundgrupper, vilket hade lett till en ökad 

gemensam kapacitet.  

 

Enligt EU-kommissionen skulle SEB Swedbank blivit Sveriges största bank för 

hushåll och små och medelstora företag med en marknadsandel på 40-50 

procent. Till följd av denna höga marknadsandel ansåg kommissionen att det 

nya företagets enorma kapacitet skulle gjort det svårt för nya banker att etablera 

sig på marknaden. Det hade behövts stora mängder kapital för en ny konkurrent 

att komma upp i samma styrka som SEB Swedbanks.  

 

Omställningskostnader: Bankerna menar att omställningskostnaderna hade 

blivit relativt stora. Trots att de båda bankerna skulle försöka behålla sina 

tidigare positioner, eftersom bankerna är bra på olika områden skulle kostnader 

för såväl omskolning av anställda, nya system, marknadsföringskostnader etc. 

varit oundvikliga vid denna form av fusion. 

 

Tillgång till distributionskanaler: Enligt FSB och SEB skulle samverkan 

mellan bankerna fungerat relativt bra. I Sverige kan man få tag på pengar vid 

exempelvis postkontor, bank i butik och  uttagsautomater tillhörande andra 

banker än sin egen. Det fanns således inga större etableringshinder till följd av 

just distributionskanalerna inom Sverige. Den nya bankens mål var emellertid 

att kunna nå ut och bredda sitt nätverk utanför Sverige med exempelvis 

Internetbank. 
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Kostnadsolägenhet oberoende av stordrift: Bankerna hävdade att det inte 

fanns några barriärer för nya konkurrenter att komma in på marknaden. Det 

viktiga är dock för nya företag att satsa på ”rätt segment eller nisch”. Ett 

exempel på detta är ICA och Coop som genom att även satsa på bank har 

enorma fördelar på grund av sitt stora butiksnät. Det faktum att kunderna idag är 

mycket välinformerade leder till att kunderna noggrant kontrollerar utbudet på 

marknaden. Bankkrisen medförde en misstänksamhet mot större banker, vilket 

ställer allt högre krav på bankerna att värna om kunderna och dess preferenser. 

 

Statlig politik: Den nya banken skulle fortsatt att ta ett samhällsansvar för att 

det ska finnas banker över hela Sveriges geografiska område. 

 

6.2.2 Rivalitetsgrad bland nuvarande konkurrenter 

Rivalitetsgraden varierar beroende på om man tittar på nationella marknader, 

den europeiska marknaden samt privatsidan eller företagssidan. Bankerna menar 

att genom införandet av Euron och till följd av en gemensam europeisk marknad 

har konkurrensen ökat och kommer med all sannolikhet att öka ytterligare. För 

att ha möjlighet att vara med och konkurrera på den europeiska marknaden krävs 

en viss storlek och kapacitet. FSB och SEB skulle tillsammans ha haft en 

tillfredsställande bas på hemmamarknaden för att inom en relativt snar framtid 

även kunnat vara med och konkurrera med övriga europeiska banker i Europa. 

  

De svenska bankerna är i nuläget med och konkurrerar på storföretagssidan till 

viss del, men de största konkurrenterna inom det området är fortfarande 

internationella banker. Det ligger i bankernas intresse att fokusera på att de 

multinationella företagskunderna köper tjänster i rent professionellt syfte och 

inte av historiska skäl. De stora internationella bankerna har en helt annan 

möjlighet att agera i nätverk i syfte att pressa priserna på marknaden, och de 
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multinationella företagskunderna väljer således bank efter bäst förmåner. Störst 

konkurrens på detta område råder här mellan de tyska, amerikanska och franska 

bankerna. 

 

Bankerna menar även att privatkundernas såväl som företagskundernas 

efterfrågan har ökat och erfordrar kvalificerad och personlig rådgivning. FSB 

och SEB skulle tillsammans klarat av att möta kundernas efterfrågan på ett 

betryggande sätt, då bankerna var bra på olika områden. SEB har kvalificerad 

kompetens på företagssidan och FSB har stor erfarenhet av privatsidan.   

 

EU-kommissionen fokuserade granskningen på FSB och SEB:s hemmamarknad, 

det vill säga den svenska marknaden. Detta medförde i sin tur att inte rivaliteten 

på den Europeiska marknaden undersöktes. Kommissionen kom fram till att 

bankerna skulle ha fått en hög marknadsandel i Sverige, vilket skulle ha 

resulterat i att FSB-SEB skulle ha en enorm fördel gentemot konkurrenterna. 

Bankerna skulle enligt kommissionen ha haft hög dominans inom en rad 

bankmarknader, exempelvis in- och utlåning. De svenska konkurrenterna skulle 

inte ha haft möjlighet att konkurrera på samma sätt som innan fusionen, då gapet 

skulle blivit för stort mellan FSB-SEB och närmsta konkurrent. Den nya banken 

hade därmed kunnat agera utan att någon annan konkurrent skulle kunnat utgöra 

något större hot.    

 

Bankerna å andra sidan hävdade att rivalitetsgraden inom Sverige var tämligen 

hög. Det finns olika former av banker som konkurrerar inom olika segment. De 

stora bankerna: FSB, SEB, Handelsbanken, Nordea och Danske Bank, 

konkurrerar med varandra, men inte riktigt inom samma kundsegment. SEB och 

Handelsbanken har liknande kundsegment och Nordbanken samt 

Föreningssparbanken har snarlika kundsegment. Det finns även fristående 
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banker och nischbanker, såsom Skandiabanken och Ikanobanken. som i hög 

grad utgör ett stort hot för de stora bankerna. Länsförsäkringar är den bank som 

har lyckats ta mest marknadsandelar för tillfället. På senare år har även butiker 

satsat på bankverksamhet såsom ICA och Coop. Dessa aktörer, med sina breda 

nätverk kommer säkerligen öka konkurrensen på marknaden i framtiden. 

Bankerna hävdar att nischbankerna inom en snar framtid kommer att besitta en 

marknadsandel på 8-10 procent av marknaden.   

 

6.2.3 Tryck från substitutprodukter 

FSB och SEB hävdar att bankmarknaden är homogeniserad då bankerna på 

marknaden erbjuder mycket likvärdiga produkter. I dagens läge är kunden inte  

beroende av just en specifik bank då de kan utföra samma tjänster på olika 

banker. Detta innebär att det fortfarande skulle ha funnits alternativ för kunderna 

på marknaden även ifall det skulle ha skett en sammanslagning av SEB och 

FSB. Nordea och Handelsbanken skulle fortfarande ha funnits kvar på 

marknaden med självklara alternativ till kunderna. De nya nischbankerna, 

exempelvis ICA och Coop erbjuder är ett starkt alternativ till kunderna, då de 

har ett utbrett kontorsnät med helt andra öppettider än någon annan bank. De 

kommer säkert även i framtiden ta hand om en stor del av privatpersonernas 

sparande även om de inte kommer att erbjuda avancerad rådgivning. Likaså är 

Skandiabanken och Ikanobanken konkurrenskraftiga banker som i dagens läge 

exempelvis erbjuder mycket lägre ränta än vad de stora bankerna har möjlighet 

till att göra. Andra viktiga aktörer på marknaden är försäkringsbolagen.  

 

EU-kommissionen ansåg däremot att den nya bankens dominans på 

produktmarknaden i Sverige skulle lett till att det inte funnits tillräckligt med 

substitut för kunderna. Kommissionen menar att de enda konkurrenterna med 

likvärdigt sortiment skulle bli Handelsbanken och Nordea. De övriga 
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nischbankerna ansågs inte vara fullgoda alternativ då de ofta har fokus på 

privatkunder samt vardagsekonomi. Bankerna hävdade att marknaden till viss 

del skulle förlora substitut eftersom två banker blev en. Denna effekt skulle även 

ha påverkat missnöjda kunder inom FSB och SEB. Deras huvudargument 

kvarstod dock att det fortfarande skulle finnas alternativ till marknadens kunder.  

 

I dagens läge konkurrerade varken SEB eller FSB i stort med konkurrenter på 

den europeiska marknaden då de hamnar på plats nummer 51 och 52. Ifall 

fusionen gått igenom skulle de ha hamnat på 25:e plats i Europa och på en andra 

plats i Norden strax efter Nordea och före Danske Bank. Fusionens mål var att 

utöka verksamheten i Europa och bankerna menade då att EU-kommissionen 

även kunde ha tittat på substitut på andra marknader än den svenska. EU-

kommissionen menade att det istället var nödvändigt att undersöka ifall det 

fanns substitut till varje enskild produktportfölj på den svenska marknaden. Det 

är således viktigt att granska konkurrenstrycket där bankerna agerar och se till 

vilka effekter fusionen skulle ha gett kunder och övriga intressenter. FSB och 

SEB hävdade däremot att en spansk bank inte skulle kunna vara 

konkurrenskraftigt mot en svensk bank eftersom de flesta inte har privatkonto i 

Spanien för att hantera affärer i Sverige, men ansåg ändå att det borde ha 

definierats som ett alternativ. Likaså ansåg bankerna att det finns substitut i 

norra Europa. Det finns exempelvis kunder som väljer att låna pengar till 

privathus från, exempelvis belgiska eller tyska bolånsinstitut.  

 

Även i detta fall lade FSB-SEB och EU-kommissionen tyngden på 

”konkurrerande” produkter eller tjänster inom bankbranschen, medan alternativ i 

mer avlägsna branscher valdes bort. Det är, exempelvis vanligt att kunder 

betalar sina räkningar via postgiro istället för bankgiro, vilket alltså medför att 

Posten är substitut till bankverksamheten. Likaså utgör Stadshypotek substitut 
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till kunder som vill låna pengar. I och med detta resonemang kan det klargöras 

att det finns andra aktörer på marknaden som agerar som substitut i allra högsta 

grad. Kunderna behöver alltså inte gå till en bank för att få tillgång till de 

produkter och tjänster som finns inom bankvärlden, utan har alltså möjlighet att 

utnyttja likvärdiga produkter och tjänster. 

   

6.2.4 Köparnas förhandlingsstyrka 

FSB och SEB menade att bankmarknadens kunder hade haft fullständig 

förhandlingsstyrka eftersom det inte inneburit någon större omställningskostnad 

för kunden att byta bank. De kunder som av någon anledning inte ville bli kund i 

den nya banken hade således full möjlighet att byta bank. Däremot har och hade 

kunden inte haft någon större förhandlingsstyrka när det gäller att behålla 

bankkontor på mindre orter eftersom det kostar mycket pengar att hålla ett 

kontorsnät och att utveckla teknik. Genom en fusion skulle dock tillgången på 

kontor ha ökat för SEB:s kunder. FSB och SEB kunde även tillsammans haft 

större möjlighet att bevara kontoren runt om i landet då de tillsammans skulle få 

större kapacitet.  

 

Kommissionen ansåg å andra sidan att kundens förhandlingsstyrka skulle blivit 

alldeles för svag, då den nya banken skulle bli marknadsledande på den svenska 

marknaden. EU-kommissionens konkurrensregler innebär att ett företag som är 

marknadsledande har marknadsmakt och har således möjlighet till 

prisdiskriminering. Detta skulle ha inneburit att SEB Swedbank skulle kunnat 

behandla olika kunder lika eller lika kunder olika. FSB och SEB:s motargument 

till detta resonemang var att bankväsendet befinner och befann sig under hård 

kontroll i Sverige. Det betyder att den nya banken skulle ha haft svårt att utöva 

någon form av prisdiskriminering eller marknadsmakt utan att media eller någon 

annan aktör hade stoppat det.  
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Det faktum att bankmarknaden är homogeniserad innebär enligt bankerna att 

kunderna  smidigt kan byta bank ifall de anser att den nuvarande banken är 

mindre fördelaktig. De mindre nischbankerna såsom Skandiabanken och 

Ikanobanken lockar ofta med bättre räntor då de har större möjlighet att ta ut 

dessa räntor. De stora bankerna på den svenska marknaden har inte möjlighet att 

göra detsamma eftersom de tar ett större samhällsansvar med större kontorsnät 

och fler tjänster. På detta sätt menade FSB och SEB att man även här såg att 

kunderna hade haft stark förhandlingsmakt, då de helt enkelt kunde välja att byta 

till en bank som, exempelvis har bättre ränta. 

6.3 PIMS 
 

Författarna har i tidigare avsnitt analyserat de olika företagens branschstrukturer 

och kommer i följande avsnitt identifiera de olika företagens dominans på 

marknaden, dels ur företagens och dels ur EU:s perspektiv.  

 

6.3.1 Marknadsledare Volvo-Scania 

Det faktum att det blir allt dyrare att utveckla produkter eftersom det behövs en 

viss storlek medförde att  Volvo såg Scania som en fördelaktig partner till denna 

lösning. För Volvo-Scania var det viktigt att få fram bra produkter till ett lägre 

pris vilket sker om företaget kan komma upp i tillräckligt stora serier. En 

förbättring av ekonomin i tillverkningen kunde ha bidragit till en starkare 

position på vissa marknader. Koncernen skulle ha befäst positionen som 

Europas största tillverkare och världens näst största tillverkare av tunga lastbilar. 

Volvo-Scania skulle även ha blivit den näst största tillverkaren i världen av stora 

bussar. Den absolut största tillverkare i världen av bussar såväl som lastbilar 

skulle fortfarande ha varit Daimler-Chrysler. Volvo-Scanias mål var att skapa en 
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starkare bas på hemmaplan och därigenom kunna stärka sin position i de 

centrala och södra delarna av Europa och övriga världen. Den nya koncernen 

skulle med andra ord blivit marknadsledande på de marknader där de redan var 

starka innan förvärvet, men Volvo menade att de hade agerat som 

marknadsföljare på marknader i södra Europa samt övriga världen.   

 

EU-kommissionen kom i sin utredning fram till att Volvo-Scania hade blivit 

dominerande i Danmark, Norge, Finland, Sverige och Irland på marknaden för 

tunga lastbilar och bussar. Inom Sverige skulle Volvos förvärv av Scania ha lett 

till marknadsandelar på 80-90 procent på tunga lastbilar och bussar. Detta 

medförde att den nya koncernen hade agerat som marknadsledare på dessa 

marknader. Det fanns ingen möjlighet att Volvo-Scania hade agerat som 

marknadsföljare på de marknader som studerades. 

 

Enligt PIMS anses ett företag ha hög grad av dominans då produkten eller 

tjänsten är standardiserad. Tillsammans skulle företagen genom en fusion kunna 

stärka sitt tekniska kunnande samt utveckla resurser vilket i slutänden skulle 

kunna ge unika erbjudanden med differentierade produkter till kunden. 

Kundbasen kunde på så sätt också breddas. Servicetjänster skulle genom 

koncernens samverkan av logistikfunktioner hos de båda företagens 

reservdelshantering också ge kunden unika erbjudanden. I och med att både 

Volvo och Scania hade behållit sina varumärken kunde även produkternas 

identitet och därmed också kundens uppfattning och preferenser av värdet i 

varumärket bevaras. I viss mån skulle den nya koncernen ytterligare stärka vissa 

erbjudanden som exempelvis IT-lösningar för att underlätta kommunikationen i 

fordonen. Enligt Volvo skulle alltså produkterna i det stora hela var 

differentierade, vilket innebär att graden av dominans inom detta område skulle 

vara relativt låg. 
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EU-kommissionen kom i sin undersökning fram till att lastbilar av den tyngre 

sorten (över 16 ton) skiljer sig oerhört åt mellan länderna, med avseende på 

nyckelkomponenter såsom motorer och axlar. Likaså påverkas 

marknadsföringen av lastbilarna beroende på de tekniska skillnaderna som är av 

stor vikt för kunden. De olika produktgrupperna med dess tekniska distinktioner 

gör det också möjligt att skilja på de olika kundgrupperna. De olika 

lastbilsgrupperna tillhör således separata relevanta produktmarknader och bör 

enligt PIMS alltså spegla att företaget har en låg dominans gällande lastbilar. 

Sammalunda är bussar heterogena produkter och används till olika resetjänster. 

Turistbussar är designade för att kunna transportera människor under längre 

resor medan inter-city bussarna är designade för lokaltrafik till områden utanför 

statskärnan. 

 

Enligt Volvo speglade trenden att allt färre, större och starkare kunder täcker ett 

större geografiskt område. Volvos största kunder var stora åkerier som ofta 

köper stora kvantiteter med lastbilar vilket gör att priset har en stor betydelse. 

Kunderna kan därmed anses vara koncentrerade, då få stora kunder svarar för en 

stor procent av den totala försäljningen även om de var geografiskt spridda. 

Eftersom koncernens produkter är tekniskt avancerade så är även närheten till 

service av stor vikt för kunderna. Volvo-Scanias möjligheter att kunna erbjuda 

service, oavsett geografiskt område, skulle ha bidragit till en minskad 

kundkoncentration då fler kunder skulle ha valt Volvo-Scania. Detta skulle 

också medfört till en relativt låg dominans. Både stora samt små åkerier hade 

kunnat utnyttja företagets servicenätverk över hela världen. I EU-

kommissionens utredning visade det sig att efterfrågan på lastbilar och bussar 

skulle få störst effekter i norra Europa.  Enligt EU är kunderna på den 

marknaden koncentrerade och företagets dominans är således hög eftersom en 
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minoritet av kunderna i Europa står för den nya koncernens försäljning av både 

lastbilar och bussar. 

 

Enligt PIMS anses ett företag inneha stark dominans om de är pionjärer eller har 

patent på sina produkter. Volvo och Scania är enligt EU-kommissionen mycket 

starka organisationer inom svensk fordonsindustri med starka produktsortiment 

och produktionsmöjligheter även om de inte har patent på att tillverka lastbilar 

eller bussar. Volvo och Scanias varumärken ökar dessutom den nya koncernens 

dominans ytterligare. 

 

Volvo-Scania hade i och med möjlighet till skalekonomi och en bred kundbas 

stora möjligheter att bygga marknadsandelar, vilket ytterligare visar på 

företagets höga dominans. I den mån de två starka företagen tillsammans kunde 

ha samordnat resurser och kompetens för att utveckla framtidens produkter på 

ett effektivt sätt så kunde företagen också ha fördelat sina investeringar på 

tillräckligt höga produktionsvolymer.  
 

6.3.2 Begränsningar för marknadsledare 

I Sverige och Europa finns det begränsningar för hur stor och dominant en 

marknadsledare får bli, dels i svenska Konkurrensverkets regleringar och dels i 

EU-kommissionens konkurrensregler. När ansökan om Volvos förvärv av 

Scania kom till EU-kommissionens kännedom hamnade den inom ramen för 

koncentrationsförordningen. Affären ansågs ha möjlighet att hämma 

konkurrensen på marknaderna i Danmark, Norge, Finland, Sverige och Irland. 

EU-kommissionen undersökte i detta fall den nya koncernens dominans på 

tunga lastbilar samt stads- och intercitybussar på dessa specifika marknader och 

kom fram till att konkurrensproblemen skulle bli för stora och hävdade att det i 

första hand är viktigt att skydda kundernas intresse. 
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Volvo hävdade istället att kommissionen inte enbart skulle ha granskat de 

marknader där de redan var starka utan fokusera utredningen på hela EEA. 

Vidare ansåg företaget att det inte var nödvändigt att granska varje produkt utan 

skulle ha granskat sortimentet som helhet.  

De båda företagen var medvetna om att de tillsammans skulle få en alldeles för 

stark ställning på vissa marknader. De var dock beredda, och meddelade även 

EU att bland annat öppna upp Volvo och Scanias försäljningsnätverk i Sverige, 

Finland, Norge och Irland, försöka avskaffa det svenska bil-krasch-testet samt 

avskaffa varumärket Scania under en tvåårsperiod. Dessa åtgärder menade 

Volvo skulle minska konkurrensproblemen på de berörda marknaderna. 

  

Volvo-Scania förväntade sig till viss del bli infekterade av ”the erosion 

syndrom” då de väntade sig tappa marknadsandelar inom områden som 

företagen tillsammans var starka inom innan förvärvet. Marknadsandelarna 

förväntades exempelvis öka i Kontinentaleuropa, medan koncernens 

marknadsandelar i Norden, där Volvo och Scania redan hade en stark ställning 

innan affären, förväntades sjunka. Det fanns också risk för att samarbetet mellan 

de båda företagen inte hade fungerat, exempelvis till följd av det fientliga 

uppköpet. Det faktum att konkurrenter ofta försöker imitera och överträffa 

marknadsledaren innebär också en risk. Lyckas konkurrenten med sitt syfte 

minskar företagets marknadsandelar.  

 

Vidare ansåg Volvo  att den nya koncernen kunde tappat marknadsandelar då ett 

medvetet val att fokusera på nya produktlanseringar hade lett till borttagande av 

produkter med mindre lönsamhet. Detta sätt att förlora marknadsandelar på 

kallas utifrån PIMS för ”natural erosion”. EU-kommissionens uppfattning var 

dock inte densamma. I deras granskning kom man fram till att resultatet kunde 
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bli en minimal minskning i marknadsandelar vilket inte skulle ha förändrat 

företagets starka position på marknaden. 

 

6.3.3 Marknadsföljare/marknadsledare Volvo-Scania 

Ett företags avkastning på dess investeringar (ROI) påverkas av produkt samt 

servicekvalitet, kapitalintensitet och de anställdas produktivitet. Dessa faktorer 

har stor påverkan på både marknadsledare och marknadsföljare. Genom en 

fusion skulle företaget ha större kapacitet att satsa på dessa faktorer än var för 

sig, ansåg Volvo. Till skillnad från marknadsledare måste marknadsföljare vara 

starka på alla dessa dimensioner, då risken annars skulle vara att företagens 

kostnader blir högre än vinsten.  

 

Volvo-Scania som hade blivit ett stort företag skulle haft råd att endast ha en 

genomsnittligt hög kvalitet på produkter och service, bra kapitalintensitet och 

låg produktivitet hos anställda. Vilket betyder att de snarare skulle kunna agera 

som marknadsledare än marknadsföljare. Enligt EU skulle de två företagen 

tillsammans erbjuda produkter med den kvalitet och de preferenser som vårt 

klimat och regelsystem skulle kräva till så hög standard att kunden inte skulle 

kunna välja någon annan produkt. Vidare skulle den nya koncernen, genom sin 

starka position och lokalt utvecklade nätverk i norra Europa, hindra nya aktörer 

från att penetrera marknaden. Med små förutsättningar för konkurrens på norra 

europamarknaden samt kostnadssamverkan mellan de två företagen skulle en 

hög kapitalintensitet vara fallet. Affären skulle ha skapat en stark 

marknadsledare inom både buss- och lastbilstillverkning. 

 

Både Volvo och Scania lanserade nya produktgenerationer alldeles innan 

fusionen vilket stärkte såväl resultat som konkurrenskraften. Volvo-Scania 

koncernen hade tillsammans tänkt påbörja nästa generations tunga lastbilar. 
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Detta skulle innebära att nödvändiga investerings- och utvecklingskostnader 

kunde ha koordinerats och därmed alltså minska de höga kostnaderna som 

innovationsprocessen innebär. Den nya koncernen skulle därmed inte ha 

påverkats eller direkt skadats av nya produktaktiviteter eller investeringar i 

forskning och utveckling. 

  

6.3.4 Marknadsledare FSB-SEB 

Enligt bankerna var de medvetna om att den nya banken skulle bli Sveriges 

största bank med en marknadsandel på 40-60 procent, vilket skulle ha bidragit 

till en position som marknadsledare på denna marknad. Målet med fusionen var 

dock inte att expandera på den svenska marknaden utan att utöka verksamheten i 

Europa. De båda bankerna var rankade nummer 51 och 52 på den europeiska 

marknaden och hade följaktligen hamnat på 25:e plats om fusionen hade gått 

igenom. På den europeiska marknaden skulle alltså bankerna klassificeras som 

marknadsföljare. 

 

Då EU-kommissionens utredning i detta ärende handlade om att den nya banken 

skulle blivit störst på marknaden i Sverige ansåg de att SEB Swedbank skulle ha 

haft positionen som marknadsledare. Det skulle vidare ha inneburit ett alldeles 

för långt avstånd till den närmsta konkurrenten på marknaden. Kommissionen 

hävdade att det inte var relevant att fokusera på den nya bankens position i 

Europa eftersom de i sin utredning kommit fram till att det var den svenska 

marknaden som skulle påverkas av fusionen. Detta resonemang ledde fram till 

att EU-kommissionen inte ansåg att den nya banken skulle ha kunnat uppfattats 

som marknadsföljare. 

 

I PIMS databas har det åskådliggjorts att marknadsledande företag har en hög 

grad av dominans då produkterna eller tjänsterna är standardiserade. Enligt FSB 
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och SEB skulle fusionen utgöras av två banker som hade olika fokus. SEB är 

mer inriktade på företagssidan medan FSB:s varumärke står för hela folkets 

bank. Bankerna hade både standardiserade och differentierade produkter och 

tjänster. Till standardiserade produkter och tjänster kan räknas, exempelvis in- 

och utlåning och allmänna sparandefunktioner. Differentierade produkter och  

tjänster i den nya banken skulle exempelvis kunna vara SEB:s specifika 

rådgivning till förmögna kunder eller unika tjänster till stora eller små företag. I 

detta fall, då den nya banken skulle haft en relativt jämn balans mellan 

standardiserade samt differentierade produkter och tjänster resulterar detta i 

varken hög eller låg dominans på marknaden.  

 

Bankerna hävdade att de tillsammans skulle ha kunnat samordna kostnader och 

således haft möjlighet att utveckla, exempelvis företagets IT-system. Det faktum 

att en större bank har bättre möjligheter, som nämnts, till att låna pengar till en 

mer fördelaktig ränta hade även varit lönande för företaget. Bankerna skulle med 

gemensam kapacitet haft ökad möjlighet att satsa på forskning och utveckling 

för att i sin tur föra fram mer konkurrenskraftiga produkter och tjänster. De hade 

alltså tillsammans haft större möjligheter till att åtnjuta skalfördelar än var och 

en för sig, vilket inneburit att en hög grad av dominans hade skapats inom detta 

område. Detta skulle i sin tur ha lett till vinst, vilket utgör den ultimata 

situationen enligt PIMS. 

 

Bankernas mål med fusionen var att bilda en bank som kunde erbjuda ett brett 

sortiment av tjänster och produkter till en bred kundkategori. SEB har en 

starkare kundkoncentration till företag än FSB medan FSB har större fokus på 

privatkunder. I PIMS har företag en hög grad av dominans då få stora kunder 

svarar för en stor procent av den totala försäljningen. Enligt bankerna skulle en 

bred kundkategori ha svarat för den totala försäljningen, vilket alltså hade 
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resulterat i en låg dominans på marknaden. Kommissionen hävdade istället att 

fusionen med hjälp av företagens enorma kontorsnät skulle ha fått en så pass 

stor kundbas på marknaden i Sverige att den nya banken kunde ha uppnått en 

alldeles för stark position på marknaden. Detta kunde ha lett till att den nya 

banken skulle varit oerhört mer konkurrenskraftig än någon annan konkurrent på 

den svenska marknaden, vilket resulterar i att företaget skulle ha haft en hög 

grad av dominans. 

 

Både bankerna samt EU-kommissionen var väl medvetna om att FSB och SEB 

är väletablerade i branschen. FSB:s historia sträcker sig ända till 1820 då den 

första Sparbanken bildades i Göteborg. SEB har inte funnits lika länge på 

marknaden, men ändå så pass länge att banken har hunnit etablera ett starkt 

varumärke på marknaden i Sverige. Enligt PIMS anses ett företag inneha hög 

grad dominans ifall företaget har funnits länge i branschen. Med andra ord 

kunde den nya banken definieras som en pionjär, vilket innebär en hög grad av 

dominans på marknaden. 

 

EU-kommissionen kom i sin utredning kom fram till att den nya banken skulle 

hämma konkurrensen på marknaden och därigenom ansåg att drastiska åtgärder 

måste genomföras för att godkänna fusionen.  Företaget skulle alltså ha haft 

möjlighet att med gemensamma krafter åtnjuta skalfördelar som enligt PIMS är 

den mest dramatiska skillnaden mellan företag med hög respektive låg 

dominans. Den nya banken kunde som marknadsledare ökat barriärerna på 

marknaden med hjälp av satsningar på forskning & utveckling samt 

produktlanseringar och således fått en högre vinst.  

 

6.3.5 Begränsningar för marknadsledare  

Det finns olika begränsningar för hur stor marknadsandel ett företag kan ta på 
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marknaden. Varje land eller union har ett regelverk för huruvida företag får 

agera på marknaden. Ett företag måste ansöka om att få genomföra en fusion  

eller förvärv hos de instanser som finns på de aktuella marknaderna. I fallet med 

FSB-SEB hamnade ansökan hos EU-kommissionen, men även 

Konkurrensverket i Sverige hade haft möjlighet att utreda ärendet då bankerna 

hade den största delen av verksamheten på den svenska marknaden. EU-

kommissionen gjorde en utredning av den svenska marknaden och kom slutligen 

fram till att den nya banken skulle hämma konkurrensen på marknaden. 

Kommissionen ansåg att det var viktigt att granska substitut till varje produkt 

inom den nya bankens sortiment. I EU:s Statement of Objection krävdes därför 

att bankerna skulle minska sina sammanlagda marknadsandelar på in- och 

utlåning samt fonder med tio procentenheter. Bankerna ansåg att dessa krav inte 

gick att tillmötesgå utan att kommissionen krävde för mycket. Tio procent hade 

inneburit en omfattning som kan liknas vid hela SEB. Bankerna hade fått sälja ut 

en stor del av kontor och kunder och detta var någonting bankerna inte kunde 

tänka sig. Det hade helt enkelt inte gått att besluta vilka kunder som skulle säljas 

ut. Bankerna hävdade även att det hade varit mer rimligt att undersöka bankens 

sortiment i helhet och inte fokusera på varje produktmarknad. 

 

 

En annan form av begränsning för marknadsledare kallas enligt PIMS för ”the 

erosion syndrom” och innebär att marknadsledande företag ofta tappar 

marknadsdelar. Bankerna ansåg att de till viss del skulle ha tappat 

marknadsandelar om fusionen hade gått igenom, då de skulle överlappa 

varandra på vissa områden. De skulle exempelvis tillsammans ha haft alldeles 

för många fonder. Den nya banken skulle ha behövt rensa ut en hel del onödiga 

fonder och istället satsa på de fonder som ger högre kvalitet till kunden. 
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Det faktum att marknaden växer och utvecklas över tiden leder även till att 

kundernas behov och preferenser förändras. Exempelvis har ICA och Coop den 

fördelen att de redan har ett etablerat butiksnät på marknaden i Sverige. Det är 

smidigt för kunden att spara sina pengar i den bank där de dels får högre ränta 

samt har möjlighet att ta ut och sätta in pengar varje gång kunden går och 

handlar. Det skulle ha varit svårt för den nya banken att erbjuda alla 

kombinationer av produkter, service och priser då kunderna har olika 

preferenser. På detta sätt kan en storbank tappa marknadsandelar då mindre 

konkurrenter kan komma med specifika erbjudanden till kunderna som de har 

svårt att motstå. Det är därför viktigt att satsa på de områden där företaget 

innehar bäst kompetens och erfarenhet. De mindre konkurrenterna har 

exempelvis inte samma kapacitet för rådgivning till privat- och företagskunder. 

 

Ett företag kan även tappa marknadsandelar vid vad som enligt PIMS kallas 

”natural erosion”. Den nya banken hade exempelvis som mål att satsa på 

utveckling av Internetaktiviteter. Detta kunde ha lett till att banken då istället 

valde att dra in på andra produkter som uppskattades av vissa kundkategorier. 

Detta kan då leda till att kunderna blir missnöjda och istället väljer att vända sig 

till en annan bank.  
 

6.3.6 Marknadsföljare/marknadsledare FSB-SEB 

Det finns tre faktorer som har betydelse för företagets ROI (Return On 

Investment) och som påverkar både marknadsledare och marknadsföljare. Den 

nya bankens satsning på produkt- och servicekvalitet, kapitalintensitet och de 

anställdas produktivitet skulle ha varit mer avgörande för dess ROI ifall de 

skulle ses som marknadsföljare. Om banken däremot skulle ha klassificerats 

som marknadsledare hade företaget haft råd att endast vara genomsnittligt bra på 

dessa faktorer. Den nya koncernen skulle i vilket fall som helst haft större 
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möjligheter tillsammans än åtskiljda, att satsa på servicekvalitet, kapitalintensitet 

och de anställdas produktivitet och således erhållit ökad ROI.  

 

Den nya bankens ROI hade i hög grad påverkats av chanserna till 

produktutveckling på den europeiska marknaden där de hade uppfattats som 

marknadsföljare. Det skulle exempelvis varit dyrt att få ut den nya bankens 

produkter på de marknader där de vid fusionstillfället inte har någon 

verksamhet.  
 

6.4 Marknadsstruktur  

 

Vi har i detta avsnitt kommit fram till att Volvo ansåg att den nya koncernen 

skulle agerat inom ramen för monopolistisk konkurrens, medan FSB-SEB 

menade att den nya banken skulle präglas av perfekt konkurrens. EU-

kommissionen hävdade dock i båda fallen att både Volvos förvärv av Scania 

samt fusionen mellan FSB-SEB skulle skapat en monopolistisk position på de 

marknader som utreddes.  
 

6.4.1 Marknadsstruktur enligt Volvo 

Den nya koncernen skulle på de marknader som Volvo och Scania tidigare varit 

verksamma ytterligare stärkt utbudet av lastbilar, bussar och andra produkter. 

Differentierade produkter skulle i sin tur ha ökat möjligheterna till en större 

kundbas. Företagets mål på längre sikt var att satsa på forskning och utveckling 

av produkter som skulle resulterat i konkurrenskraftigare produkter till bättre 

pris eftersom företaget efter Volvos förvärv av Scania skulle kunna samordna 

sina kostnader. 

 

Inom branschen finns det en rad olika tillverkare vilka alla gör sin egen version 
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av lastbilar och bussar. Styrkan hos Volvo och Scania tillsammans låg i de unika 

servicestationerna de kunde erbjuda samt de båda varumärkenas uppbyggda 

image om kvalitet till bra pris. I den nya koncernen skulle varumärkena hållas 

åtskiljda samt dess respektive produkt-, service- och försäljningsutbud. Detta 

speglar den marknadsstruktur som vi i teorin kallar monopolistisk konkurrens. 

Volvo-Scania skulle utifrån sitt eget perspektiv få monopol med sina specifika 

varumärken och med dess, för kunden, differentierade produkter. Kunden 

uppfattas se ett värde i att kunna identifiera sig med endera Volvo eller Scania. 

Den nya koncernen kan med sin monopolistiska konkurrens sätta egna priser 

och bestämma utbudet. Volvo-Scanias styrka i att kunna erbjuda produkter med 

mycket bra kvalitet gav företaget makt att kunna ta ut ytterligare högre pris. 
 

6.4.2 Marknadsstruktur enligt EU gällande Volvo-Scania förvärvet 

EU:s konkurrensregler har antagits för att hindra att ett företag genom 

sammanslagningar och köp, får en alltför dominerande ställning i norra Europa. 

Enlig EU skulle Volvo-Scania affären med dess lastbils- och busstillverkning 

skapa produkter som saknar liknande substitut samt skyddas från konkurrenter 

på grund av höga inträdes barriären på den nya koncernens marknad. EU:s 

undersökning kom bland annat fram till att lastbilar och bussar är heterogena 

produkter och därmed är substitutnivån låg för kunden. Affären Volvo-Scania 

skulle vidare skapa barriärer i den så kallade naturliga konkurrensen då den nya 

koncernen skulle kunna tillgodose hela marknaden till ett lägre pris än vad två 

eller flera företag skulle ha kunnat. EU menade att företagens distributions och 

servicenätverk tillsammans skulle utgöra en mycket hög barriär för 

importpenetration av andra tillverkare med mindre utvecklat nätverk. 

Kommissionen ansåg att det inte fanns någon annan konkurrent på marknaden 

som skulle kunna sätta press och konkurrera med det nya företaget. Den nya 

koncernen skulle till denna bakgrund skapa en marknadsstruktur som enligt 
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teorin benämns monopol på marknaden i norra Europa. 

 

EU-kommissionen stärkte denna uppfattning ytterligare genom att påvisa 

företagens prisdiskriminering på olika marknader. Eftersom att lastbilsgrupperna 

tillhör olika separata produktmarknader där det är möjligt att skilja på de olika 

kundgrupperna och eftersom att även bussarna är heterogena med olika sorters 

köpare, kunde företaget sälja produkter till olika priser beroende på hur mycket 

köparen var villig att betala. EU kom i sin undersökning fram till att 

prisnivåerna kunde skilja 10-20 procent mellan medlemsländer som exempelvis 

Frankrike, Storbritannien och Belgien.  

 

6.4.3 Marknadsstruktur enligt FSB-SEB 

Bankerna var medvetna om att de tillsamman skulle skapa en stark ställning på 

den svenska marknaden samt de baltiska staterna och skulle följaktligen gått 

med på en del av kommissionens restriktioner för att minska 

konkurrenseffekterna. Deras mål var dock inte att bli större på den svenska 

marknaden utan att med gemensamma krafter expandera på andra marknader i 

Europa. På denna marknad skulle banken ha blivit en relativt liten aktör, då de 

skulle hamnat på 25:e plats. Bankerna menade även att det fortfarande fanns 

alternativ för kunderna på den svenska marknaden och att de således inte skulle 

kunna utöva någon form av marknadsmakt gentemot övriga konkurrenter. 

 

Perfekt konkurrens kännetecknas av många företag som säljer identiska 

produkter till flertalet kunder. Bankvärlden kan uppfattas som homogeniserad, 

då bankerna erbjuder likvärdiga produkter. Ifall inte kunden skulle vara nöjd 

med, exempelvis lånemöjligheterna i SEB Swedbank, har kunden möjlighet att 

vända sig till en konkurrent. I Sverige hade det fortfarande funnits Nordea, 

Danske Bank och Handelsbanken som fullgoda alternativ. Det finns även flera 
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nischbanker såsom Skandiabanken och Ikanobanken samt försäkringsbolag 

såsom Länsförsäkringar samt övriga konkurrenter, exempelvis ICA och Coop. 

Med dagens avancerade lösningar inom IT har även kunden möjlighet till att 

sköta sina bankärenden via Internet, vilket gör det lättare att även se en utländsk 

bank som alternativ. 

 

I denna marknadsstuktur saknar marknaden restriktioner för nya inträden av 

företag inom branschen. Bankerna menade att det var fritt fram för nya 

konkurrenter att träda in på marknaden, men att varje företag måste fokusera på 

sin egen nisch. Ett tydligt tecken på att det faktiskt är möjligt med nya inträden 

på den svenska marknaden är att både ICA och Coop har lyckades etablera sig 

på marknaden för inte alls så länge sedan. 

 

Vid perfekt konkurrens sätter marknaden priset. Parternas ståndpunkt i detta 

sammanhang var att då bankväsendet i Sverige sitter under en offentlig lupp, 

varje steg bankerna tar granskas av media och andra intressenter skulle det vara 

omöjligt att utöva prisdiskriminering. Ett exempel på uppståndelse från media 

var då FSB skulle införa uttagsavgift på bankomatkorten, vilket medförde att 

beslutet aldrig gick igenom. Prisdiskriminering förutsätter även att banken skulle 

ha möjlighet att behandla lika kunder olika eller olika kunder lika, vilket FSB-

SEB ansåg vara omöjligt inom den svenska bankvärlden. 
      

6.4.4 Marknadsstruktur enligt EU gällande FSB-SEB 

Enligt EU-kommissionen skulle den nya banken skapat en monopolistisk 

ställning på den svenska marknaden. Då utredningen fokuserade på att se till 

konkurrensen på just den svenska marknaden kunde de konstatera att bankernas 

gemensamma marknadsandel skulle bli 30-40 procent. Kommissionens 

definition av bankmarknaden efter privat- och företagskunder på den nationella 

 

  137 
  
   
 
 



marknaden, Sverige, är praxis för koncentrationsregleringar världen över och 

beaktades även så i detta fall. I kommissionens utredning visade det sig att den 

nya bankens huvudsakliga effekter skulle ske i Sverige och att svenska hushåll 

och små- och medelstora företag skulle påverkas. Kommissionen poängterar att 

konsumenter på en liten marknad såsom Sverige förtjänar samma nivå av skydd 

som konsumenter i en stor ekonomi.  

 

Monopolistisk konkurrens skapas där ett stort antal företag konkurrerar genom 

att sälja liknande produkter med små olikheter. Bankmarknaden kan uppfattas 

som en homogeniserad bransch, då det finns olika konkurrenterna på marknaden 

med liknande produkter. Det finns dock olika kategorier av banker på 

marknaden: storbanker såsom Handelsbanken och Nordea, nischbanker såsom 

Skandiabanken, Ikanobanken, Länsförsäkringar, ICA och Coop. De olika 

bankerna har således valt olika segment på marknaden. De stora bankerna har ett 

heltäckande sortiment av produkter och tjänster och riktar sig till såväl privat- 

samt företagskunder, medan nischbankerna har fokus på privatkunder och 

vardagsekonomi.  

 

EU-kommissionen ansåg att den nya banken skulle få en dominerande ställning 

på marknaden i och med att den nya banken skulle kunna dra fördel av den 

kompetens och kapacitet  de hade gentemot konkurrenter. Detta innebär att de 

ansåg att konkurrenter såsom Skandiabanken och ICA inte kunde utgöra ett 

fullkomligt alternativ för kunden då de inte kunde erbjuda kunden samma 

heltäckande sortiment av produkter och tjänster. Monopolistisk konkurrens 

innebär inte nödvändigtvis att produkterna är olika utan det viktiga är att kunden 

uppfattar företagets produkter och tjänster olika. De alternativ som kunden 

kunde uppfatta som likvärdiga var Handelsbanken och Nordea, men även dessa 

banker skulle ha en betydligt mindre marknadsandel än SEB Swedbank på 
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marknaden i Sverige. 

 

En marknad med monopolistisk konkurrens kan sätta egna priser och bestämma 

utbudet. Enligt kommissionen skulle den nya banken med sin dominerande 

position på marknaden uppnå marknadsmakt och då ha möjlighet att konkurrera 

med priset. Banken kunde alltså utöva prisdiskriminering, det vill säga behandla 

olika kunder lika och lika kunder olika.  
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7 Slutsatser 
 

I det avslutande kapitlet har författarna för avsikt att svara på uppsatsens syfte. 

Vi framför även kommentarer samt förslag till framtida studier inom uppsatsens 

forskningsområde. 

 

Författarna har i denna studie kommit fram till att stora svenska företag har svårt 

att genom fusioner och förvärv stärka konkurrenspositionen på 

hemmamarknaden för att kunna växa i Europa och övriga världen. Anledningen 

till att nationella fusioner stoppas grundar sig i att svenska företag samt EU-

kommissionen definierar de relevanta produkt- samt geografiska marknaderna 

olika. EU fokuserar på att utreda konkurrenstrycket på varje enskild produkt 

inom företags sortiment samt huruvida det påverkar produktmarknader i olika 

utsträckning. Det sättet att granska speglar således inte ett företags agerande i 

sin helhet utan endast styrkan på specifika produktmarknader. Företag menar att 

tyngdpunkten ska ligga på dess agerande med hela produktsortimentet i och med 

att konkurrenstrycket är olika för olika produktmarknader. 

 

Företags mål med fusioner och förvärv är inte att fokusera på att utöka 

verksamheten där de redan är befintliga utan att tillsammans ha möjlighet att 

expandera på andra marknader. De anser att kommissionen ska analysera 

konkurrenstrycket på de marknader där företag har som avsikt att expandera 

verksamheten i samma grad som de granskar den nuvarande positionen. Företag 

ser följaktligen att de relevanta produkt- samt geografiska marknaderna för 

kommissionens granskning ska vara de delar av EEA där det nya företagets syfte 

är att konkurrera och inte de nationella marknader där verksamheten redan har 

en stark position. Kommissionen å andra sidan väljer att kartlägga de marknader 
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där företag har en stark ställning, vilket medför att EU endast ser till en liten del 

av den geografiska marknaden som företag anser sig konkurrera.  

  

I och med att parterna, det vill säga företag och EU-kommissionen, har olika 

åsikter huruvida den relevanta marknaden för fusionen ska bestämmas leder 

detta följaktligen till att konkurrenseffekterna inom branschen uppfattas på olika 

sätt. Företag ser fusioner och förvärv som en möjlighet till att utveckla dess 

produkter och således utöka kundbasen. Genom samverkan mellan företag anser 

de sig kunna överlappa varandras styrkor och svagheter för att på ett sådant sätt 

utveckla och förbättra produkter och tjänster. Företag menar att det fortfarande 

finns konkurrens på marknaden, då det existerar andra aktörer med fullgoda 

substitut som bevarar rivaliteten på marknaden. De hävdar vidare att kunder har 

möjlighet till förhandlingsmakt, då exempelvis media och övriga intressenter på 

marknaden hindrar eventuell marknadsmakt eller prisdiskriminering. Det finns 

även möjlighet för nya konkurrenter att komma in på marknaden beroende på 

val av segment. Företag menar även att den starka positionen kan lösas på olika 

sätt, men inte till de krav som kommissionen anser vara nödvändiga för att 

hindra konkurrensproblemen på de berörde marknaderna.  

 

I en situation där företag försöker konkurrera på deras mindre starka marknader 

genom dess styrka på den nationella, lokala marknaden anser EU bidrar till att 

konsumenten får en alltför låg substitutnivå på respektive företags 

hemmamarknad. Det finns heller inte tillräckligt med konkurrenter som kan 

agera som rivaler till det nya företaget på marknaden. Denna typ av fusion 

medför även att barriärerna blir alldeles för höga, vilket begränsar möjligheterna 

till inträde på marknaden. Dessa faktorer resulterar i att kundens 

förhandlingsstyrka blir låg.    
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Huruvida konkurrensen påverkas handlar även om den grad av dominans företag 

respektive EU-kommissionen anser att fusionen innebär. Företag i denna typ av 

fusioner blir ofta marknadsledande utifrån EU-kommissionens definition av 

relevanta produkt- samt geografiska marknader. Företags precisering av de 

relevanta produkt- samt geografiska marknaderna leder istället till möjligheten 

att agera som marknadsföljare på de områden inom EEA och övriga världen där 

fusionens mål är att utöka verksamheten. Utifrån företags perspektiv finns det 

möjligheter för kunden att köpa produkter och tjänster av andra aktörer, även på 

de marknader där fusioner utgör positionen som marknadsledare. Kunderna har i 

och med nationsgränsernas minskade betydelse, möjlighet att göra köp över 

gränserna i allt större utsträckning mot vad de gjort tidigare. Detta medför att 

graden av dominans inte har betydande roll så länge det finns substitut på 

marknaden.  

 

EU-kommissionens syn är däremot att företag får en så pass dominerande 

ställning på de marknader där de är verksamma, vilket utgör positionen som 

marknadsledare. Kommissionen hävdar att kundpreferenserna skiljer sig åt 

mellan länder och att faktorer såsom prisskillnader och tekniska krav innebär att 

de väljer att köpa produkter och tjänster på hemmamarknaden. Väletablerade 

företag ses ofta som pionjärer i branscher vilket är ytterligare en anledning till 

graden av hög dominans på marknader. EU-kommissionen granskar endast de 

marknader där fusioner hämmar konkurrensen vilket får till följd att företag får 

en dominerande ställning. Därmed anser EU inte att företag har möjlighet att 

agera som marknadsföljare på dessa marknader. 

 

Företag upplever inte att denna form av fusioner skapar en marknadsstruktur där 

de får en monopolistisk position eftersom de inte har möjlighet att utöva 

marknadsmakt eller prisdiskriminering. De anser istället att det på varje 
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marknad finns andra aktörer och således fullgoda alternativ för kunden. EU-

kommissionen hävdar å andra sidan att denna form av fusioner skulle få en så 

pass dominerande ställning på de aktuella marknaderna att marknadsmakt och 

prisdiskriminering skulle kunna tillämpas. Det hade helt enkelt inte funnits 

tillräckligt med konkurrenter som kunde erbjuda likvärdiga produkter och 

tjänster till marknadens kunder.  

 

Avslutningsvis har författarna kommit fram till att svenska företag på mindre 

marknader har svårt att möta EU-kommissionens krav i fusionssammanhang. 

EU-kommissionen ser till effekterna av konkurrens på den lilla marknaden och 

till ett snävare tidsperspektiv medan företagen ser möjligheterna på den större 

marknaden och med ett längre tidsperspektiv. Kontentan av detta resonemang är 

att EU inte är en öppen marknad med länder utan gränser och fri rörlighet för 

varor och kapital i fusionssammanhang. EU bortser därmed från den 

strukturförändring i Europa som unionen, Euron, förändrade kundpreferenser 

och den nya teknikutvecklingen medfört över tiden. Enligt företag är steget ut på 

en bredare marknad nödvändig till följd av dessa förändringar.  

 

I dagsläget är det enda alternativet för stora svenska företag, som har som mål 

att utöka verksamheten över gränserna, att fusionera med utländska företag. 

Enligt kommissionen utgör en sådan fusion inte lika stort hot mot konkurrensen, 

då företagen är starka på olika marknader inom EU. Risken föreligger dock för 

svenska företag att bli uppköpta av stora utländska koncerner utanför Europa. På 

längre sikt medför detta att europeiska resurser och kompetens förloras istället 

för att vara ett konkurrensmedel mot övriga världen. 

-A big fish in a small pond. 
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7.1 Kommentarer  
 

Vi vill avslutningsvis föra fram vissa argument som vi under arbetets gång ställt 

oss kritiska till.  

 

Vi hade inte för avsikt att göra någon som helst jämförelse mellan de båda 

branscherna som studerats i våra fallstudier men ställer oss ändå frågande till hur 

så pass skilda branschområden kan bedömas och granskas på liknade sätt av EU-

kommissionen. Vi kan bland annat se starka paralleller i vad EU-kommissionen 

fokuserade på i de båda tänkta fusionerna, som nämnts i slutsatserna, 

kundkoncentrationen och företagens dominans på den lokala marknaden. Att 

Volvo-Scania skulle ha skapat höga barriärer för andra företag att ta sig in i 

Europa och Sverige anser vi är tydligt i studien men i bankfallet skulle 

situationen emellertid ha sett mycket annorlunda ut. I Europa skulle SEB 

Swedbank ha  blivit nummer 24-25 i storleksordning bland övriga banker och 

inom Sverige skulle många alternativ funnits för kunden. ICA och Coop är 

mycket bra exempel på att SEB Swedbank inte skulle ha utgjort några 

inträdeshinder för nya banker i Sverige. Vi har under arbetets gång också fått 

uppfattningen att bankerna i Sverige idag är så pass hårt granskade att de inte 

skulle kunna agera på ett negativt sätt mot kunden utan att omgivningen 

reagerade.    

  

För att få en förförståelse till ämnet under arbetets inledande skede fördjupade vi 

oss i ämnet fusioner och förvärv samt läste artiklar om de sista årens stoppade 

fusioner. Vi lärde oss att som läsare, av främst tidningsartiklar, ställa oss mycket 

kritiska till vad som stod skrivet och våra ställningstaganden stärktes först när vi 

hade inhämtat material till empirin. Media samt kritiker gav bilden av EU-

kommissionen som riktiga ”fähundar” i fallet med Volvo-Scania. Däremot fick 
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EU-kommissionen ett starkt stöd när det visade sig att kommissionen var emot 

en fusion mellan FSB och SEB. EU-kommissionen blev i princip hyllad av 

svensk massmedia och kritiserades hårt av omgivningen.  

 

Vår uppfattning är emellertid att Volvo-Scania affären aldrig skulle blivit 

godkänd. Konkurrensproblemen skulle helt klart ha blivit för stora att hantera, 

vilket i sin tur hade kunnat påverka konsumenterna. Vi ställer oss kritiska till 

EU-kommissionens fokus på endast Norden som marknad, men anser ändå att 

rätt beslut fattades av kommissionen. Vår uppfattning är att Volvo-Scania 

koncernen skulle blivit så pass stor även utanför norden att EU-kommissionens 

regler skulle ha stoppat fusionen även om hela Europa hade räknats som de 

relevanta produkt- samt geografiska marknaderna. I fallet med bankfusionen 

ställer vi oss emellertid frågande till varför fusionen inte gick igenom. När vi 

som författare till denna studie intervjuat berörda personer och granskat EU-

kommissionens har vi kommit fram till att den nya banken inte skulle ha intagit 

någon som helst monopolistisk ställning varken i Sverige eller i Europa. I 

Sverige skulle sammanslagningen resulterat i en stark position på 

bankmarknaden, men vi anser att det fortfarande skulle funnits tillräckligt med 

konkurrenter.  

 

Vi har under uppsatsarbetet, hösten 2001 lärt oss en hel del. Vi tror och hoppas 

att EU skall våga ta steget fullt ut mot en gemensam union där hela Europa 

räknas som en marknad och där myntet i alla avseenden har en sida. Ska vi ha en 

öppen och bred europamarknad bör även företagens högkvarter kunna vara 

placerade i ett litet medlemsland likväl som att våra huvudkontor placeras i 

exempelvis London.  
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7.2 Förslag till framtida studier  
 

Under uppsatsens gång har författarna blivit varse om andra möjliga 

utgångspunkter för framtida studier inom ämnet: 

  

• Hur ska svenska företag göra för att möta EU-kommissionens krav? 

• Varför har inte Konkurrensverket och Sveriges regering ansökt om att 

behandla fusionsärenden enligt två-tredjedelsregeln? 

 
• Fokuserar EU-kommissionen på samma konkurrenseffekter vid stopp av 

nationella fusioner i andra länder inom unionen? 
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär 

 

Bakgrund till förvärv/fusion 

• Vilka grundläggande motiv låg bakom förvärvet/fusionen  

• Interna respektive externa motiv? 

 

Framtida konkurrens samt marknadsposition 

 

• Hur skulle förvärvet/fusionen vara konkurrenskraftig gentemot konkurrenter?  

• Vilken styrkor respektive svagheter förväntades man uppnå som ett företag 

istället för två? 

• Fanns det en utarbetad konkurrensplan? 

• Vilka skulle ha varit de största konkurrenterna? 

• Vilka förhoppningar hade företaget gällande sin marknadsposition? Vilken 

förändring förväntade man sig i antalet marknadsandelar? 

• Hur skulle den eventuella ökningen av marknadsandel ha utnyttjats i ett 

framtida perspektiv? 

 

Konkurrenseffekter 

 

• Vad skulle företagets kunder ha vunnit respektive förlorat på att Scania och 

Volvo gick samman?  

• Pris? Skulle det ha funnits risk för prisdiskriminering? 

• Kvalitet på produkterna? 
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• Substitut? Skulle det ha funnits produktsubstitut för kunderna? 

• Märkeslojalitet? Vad skulle företaget ha gjort för att behålla lojaliteten hos 

kunderna? 

• Hur ser ni på att effekten skulle blivit på uppkomsten av nya företag i 

branschen? 

• Vad fanns det för förväntningar på efterfrågan av företagets produkter? 

 

EU-kommissionens beslut 

 

• Hur påverkades företaget av EU-kommissionens stopp av fusionen? 

• Vilka argument anser företaget att EU fokuserade på i fusionsstoppet? 

• Vad har företaget för synpunkter angående EU-kommissionens 

konkurrensregler? 

• Påverkade fusionsstoppet företagets  möjligheter på en global marknad? 

• Vilka risker finns det med att EU stoppar nationella fusioner? 

 

Funderingar inför framtiden  

 

• Skulle företaget agera annorlunda vid samma händelse idag? Vad lärde man 

sig? 

• Hur ska svenska företag gå tillväga för att möta EU-kommissionens krav? 

Finns det kryphål i EU-kommissionens koncentrationsförordning? 
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