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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Telekomindustrin har på senare tiden genomgått en period av strukturella 
förändringar. Dessa strukturella förändringar har bland annat medfört fusioner och 
sammanslagningar av företag inom branschen. Fusioner har en inverkan på en rad olika faktorer 
för företag och samhällen. Att kommunicera med media är viktigt då ett företag genomgår en 
fusion. 
 
Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att öka förståelsen för företags kommunikation under 
en fusion samt hur media reproducerar fusionen. 
 
Metod: För att uppnå syftet med denna magisteruppsats genomfördes en diskursanalys av vad 
som skrivits om Telia-Telenor fusionen i media under 1999. Vi koncentrerade oss till stora svenska 
dagstidningar. 
 
Resultat: Media fokuserade på fler aspekter i fusionen än vad de inblandade företagen tenderade 
att göra. På det sätt budskapen presenterades samt budskapens kontext hjälpte oss inte att uppnå 
en större förståelse för kommunikationen. Då både företag samt media var aktiva i debatten visade 
det sig att budskapens innehåll tenderade att skilja sig åt ju längre fusionen fortskred. Medierna 



 
 
 

  

var kraftigt influerade av en ekonomiskt rationell ideologi medan företagen tenderade att använda 
sig av flera olika ideologier. Aktörerna, media samt företagen, influerade eller påverkade inte 
varandra nämnvärt under fusionen. Dessa resultat har påvisat att media och företag befinner sig i 
två olika diskurser under en fusion. 
 
Background: The telecommunications industry has recently been through a very changing 
structural period. Mergers have a significant impact on many societal aspects. Communication to 
the media is important during a merger. 
 
Purpose: The aim of this thesis is to increase the understanding of corporations’ public 
communication in mergers and how the media reproduces it. 
 
Method: In order to fulfil the purpose, we conducted a discourse analysis of mainly what has been 
written about the Telia-Telenor merger in the major Swedish newspapers in 1999. 
 
Findings: The media focused on more aspects of the merger than the involved companies did. 
How messages were presented and in what context they occurred did not give us any higher 
understanding of the communication. When both the companies and the media were active in a 
topic their opinions tended to grow apart with time. The media were heavily influenced with 
rational financial ideology whereas the companies’ messages were influenced by a wider range of 
ideologies. The actors did not influence each other to any greater extent. This has lead us to believe 
that corporations and the media are in different discourses. 
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Inledning 
 

Bakgrund 
Genom Internet och mobiltelefoni har telekombranschen vuxit mer än 

genomsnittsbranschen på senare tid (Kark, 020205). Aktiviteten har varit stor inom 

telekommarknaden under de senaste åren, stora internationella telekomföretag har flyttat 

fram sina positioner så att den nordiska telekomkartan har ritats om. Detta har resulterat i 

att de nordiska telekombolagens svängrum har blivit mindre (FT, 980824). Bakgrunden 

till fusionen mellan Telia och Telenor var att den nordiska telekommarknaden nyligen 

blivit avreglerad, vilket innebar att privata företag fick möjlighet att slå sig in på de 

nationella marknaderna och bedriva verksamhet som operatörer. Branschen 

konsoliderades under en tid vilket resulterade i att de redan stora telekombolagen växte 

sig större. Ett exempel på detta var när det amerikanska Ameritec köpte upp det danska 

telekomföretaget Tele Danmark (SvD, 980513). Det nordiska telekomkriget trappades 

upp genom att Tele Danmark med sin stora amerikanska ägare i ryggen köpte 20 % av 

aktierna i norska mobiloperatören Netcom ASA vilket var ett direkt svar på 

fusionsplanerna mellan Telia och Telenor (DI, 990811). Tanken med fusionen var att 

Telia-Telenor skulle bli en starkare aktör på den nordiska telekommarknaden genom en 

fusion av sina verksamheter. Både Telia och Telenor är små företag i jämförelse med de 

amerikanska telekomföretag som var på väg att etablera sig i Europa under den här tiden. 

Med andra ord, konkurrensen hårdnade efter avregleringen och både Telia och Telenor 

skulle kunna konkurrera på helt andra villkor om de fusionerade sig. (Billström, 020305) 

 

Under det första kvartalet 1998 hade Telia och Telenor i hemlighet diskuterat en 

eventuell fusion. Samtalen mellan bolagen offentliggjordes inte förrän fusionsplanerna 

hade strandat (Telia, 980220). Fusionsplanerna mellan bolagen lades på is efter att 

samtalen bröts. Ungefär ett år senare, den 20 januari 1999, offentliggjordes att den 

tidigare misslyckade fusionen mellan bolagen trots allt skulle bli av (Telia, 990120). Den 

30 mars samma år skrivs fusionsavtalet mellan Telia och Telenor under, fusionen skulle 



 
 
 

 2

visa sig bli en av de mest omtalade i svensk historia. En mer närliggande händelse är 

Telias fusionsplaner med finska Sonera. Den 26: e mars offentliggjorde de planer på att 

gå samman. I Telias nya fusionsförsök kan de ha nytta av sina tidigare erfarenheter med 

Telenor. 

 

”Telia-Telenor kommer att bli ett lysande exempel på världens ekonomutbildningar på 

hur en fusion inte ska gå till.” (DN, 991212) 

 

En fusion är väl genomtänkt innan den initieras, däremot kan motiven till en fusion 

variera från fall till fall. I vissa fall kan de skilda parterna i en fusion använda sig av olika 

motiv för att legitimera fusionen. Trautwein har gjort en sammanställning över de 

vanligaste motiven till fusioner som framkommit genom fusionsforskning (Trautwein, 

1999 s.284 ff.). Det första motivet som belyses är effektivitetsskäl vilket i sin tur delas in 

i finansiella och operationella synergieffekter. Dessa synergieffekter innebär en 

sammanslagning av liknande aktiviteter eller att det förvärvande företaget erhåller 

önskvärd kompetens genom fusionen. Ett annat motiv är att öka marknadskraften. Detta 

kan bestå i att företaget ökar sina möjligheter att överföra resurser till andra delar av 

företaget där större behov av dem förekommer. Detta bidrar till att företaget avskräcker 

konkurrenter att etablera sig inom branschen. Ett tredje motiv är att företaget besitter ett 

informationsövertag, företaget har en mer korrekt information om värderingen av ett 

företag vilket grundar sig i att marknadsvärderingen av företaget inte är korrekt. 

Ytterligare ett motiv är att företagsledaren vill maximera sin egen ställning istället för 

aktieägarnas. Det femte motivet grundar sig i att företag har regler, rutiner och processer 

som i viss mån styr företaget in i en fusionsprocess. Finanspressen har gett upphov till 

ytterligare en typ av motiv som innebär att en person med illvilliga skäl plundrar 

uppköpta företag. Det sista motivet till att fusionera är ekonomiska oförutsedda händelser 

i omgivningen vilket leder till osäkerhet och en ökad efterfrågan att inneha andras 

resurser. 

 

Fusioner har en stor inverkan både på samhällsnivå samt individnivå. Företag kan 

exempelvis flytta sin tillverkning från landet vilket drabbar både de anställda och 
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samhället i stort. Bland annat på grund av detta erhåller fusioner stort utrymme i media 

och en bred massa blir medveten om fusionen. Allmänhetens vetskap om fusioner 

kommer till stor del från olika massmedier då de är en viktig informationskanal mellan 

olika grupper i samhället samt mellan grupper och enskilda personer (Hadenius & 

Weibull 1999 s.11). Det vi inte upplever personligen får vi förlita oss på att tidningar och 

tv rapporterar och granskar. Media kallas ofta den tredje statsmakten och har till uppgift 

att granska vårt samhälle. Samtidigt som media har en granskande roll består de av 

organisationer som i sin tur agerar på en konkurrensutsatt marknad. Det innebär två 

ibland motstridiga målsättningar, dels att ge en rättvisande bild av samhällets olika 

fenomen och skeenden men även ett vinstkrav på verksamheten (Fairclough 1995 s.42ff).  

 

Ett företag önskar att externa aktörer beskriver dess situation på ett så liknande sätt som 

företaget beskriver det. Pressreleaser, presskonferenser och intervjuer används för att föra 

ut organisationens budskap. Från medias synvinkel kan informationen från organisationer 

underlätta i deras roll som granskare av samhället. I granskningen skapar olika media sig 

en uppfattning om organisationerna. För organisationerna som media informerar om är 

det då viktigt hur den informationen framställs. Mot bakgrund av detta anser vi att det är 

intressant att studera organisationens agerande i förhållande till hur media uppfattar 

organisationens situation.  

 

”De moderna massmedierna inte bara förmedlar och strukturerar verkligheten - de har 

blivit en offentlig scen där viktiga segment av verkligheten utspelar sig.” (Björnsson & 

Luthersson, 1997 bokpärm) 

 

Problemdiskussion 
Ett företags budskap är ämnat att informera om företagets aktiviteter och förehavande till 

externa aktörer. Syftet är också att allmänheten ska få samma innebörd och förståelse 

genom media som av företaget. Det kan vara svårt att förutspå hur mottagaren tolkar 

informationen och om budskapet reproduceras så som organisationen önskar. Vi är 

intresserade av att undersöka om organisationens budskap återges oförändrad av media. I 
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vissa situationer är det enklare att svara på varför ett budskap inte återges, organisationen 

kanske helt enkelt inte talar sanning eller berättar hela sanningen. I andra situationer kan 

det vara svårare att förstå en differens.  

 

Kommunikationsteori med begrepp såsom sändare, kodning, kommunikationskanal, 

tolkning och mottagare är det traditionella sättet att beskriva och analysera överföring av 

budskap. Den fokuserar på ett sekventiellt överförande av budskap utan att lägga vikt vid 

aktörernas egenskaper eller i vilken kontext aktörernas budskapsöverföring sker. En 

kommunikationsteoretisk studie hade behandlat de problem som kan uppstå på ett 

annorlunda sätt än denna studie. Att förståelsen inte lyckats överföras från sändare till 

mottagare hade liknats vid störningar i kommunikationsmodellen, dessa störningar 

resulterar i att en korrekt kommunikation inte uppstår. Denna studie har ett något 

annorlunda fokus, det finns alternativ till kommunikationsteori om hur språkliga budskap 

kan beskrivas och analyseras. Diskursteori är ett alternativ och fokuserar främst på olika 

aktörers egenskaper för att försöka förstå varför kommunikationen inte fungerar 

friktionsfritt. 

 

En aspekt av överföringen av budskap kan vara att budskapets utseende skiljer sig på 

flera olika sätt, trots att syftet med budskapet är detsamma. Det finns flera olika sätt att 

uttrycka ett budskap på. I dagliga nyhetsförmedlingar om krishärdar runtom i vår värld 

får vi höra ord som terrorist eller frihetskämpe. Dessa ord kan syfta till samma person 

men genom att det uttrycks olika kan det ge skilda signaler till åhörarna. Språkbruket får 

stor betydelse genom att olika personer och grupper har olika ordförråd eller olika 

uppfattningar om vad ett och samma ord betyder. Hur ett uttalande framförs kan påverka 

hur det kommer att uppfattas.  

 

Det finns ett otal skäl till varför ett budskap kan utformas på skilda sätt. Det kan vara 

svårt att finna två människor som tänker på samma vis och har liknande värderingar och 

idéer. Heterogeniteten hos människan kan grunda sig i olika värderingar, 

ställningstaganden och idéer de har. Det är svårt att tänka sig att alla människor skulle 

vara överens om en viss sak, oavsett vad den saken skulle vara. För att ta reda på varför 
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artikuleringen av budskap skiljer sig åt kan det vara poängfullt att även ta hänsyn till vem 

som uttryckt sig samt vilka tankesätt och värderingar avsändaren har. I en fusionskontext 

kan olika värderingar således leda till att parterna i en fusion legitimerar fusionen med 

skilda motiv.  

 

Utöver detta kan även yttre omständigheter påverka hur budskapen skapas och uppfattas. 

Detta kan vara sådant som inte är påverkbart för dem som utformar budskapen och för 

dem som tar del av budskapen. Trots att det står utanför deras påverkan kan kontexten 

ändå ge förståelse för hur budskapen skapas och uppfattas, detta blir då intressant att 

undersöka. För att analysera vad ett budskap består av, samt hur förståelsen av ett 

budskap överförs, räcker inte kommunikationsteorin till. Diskursteori kan då vara till 

hjälp för att analysera ett budskaps innebörd, form, värderingar och kontext. Denna studie 

kommer därför främst att ta sin utgångspunkt i diskursteori. 

 

 

Syfte 
Syftet med denna magisteruppsats är att öka förståelsen för företags offentliga 

kommunikation i fusioner samt hur pressen återger denna offentliga kommunikation.  

 

 

Problemfrågor 
För att uppnå syftet med denna magisteruppsats har vi valt att ingående studera fusionen 

mellan Telia och Telenor. De första två problemfrågorna är av empirisk karaktär och 

ämnar kartlägga budskapens utseende enligt studiens diskursteoretiska ramverk. Detta 

ska undersökas i termer av innebörd, form, ideologi, kontext samt förmedlande av 

förståelse. 

 

 

•  Vilka budskap förmedlades av Telia i samband med fusionen? 

•  Vilka budskap förmedlades av pressen angående fusionen? 
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Vi presenterar budskapen i sex olika teman efter budskapens innebörd. Presentationen 

sker i kronologisk ordning av både Telia och pressens budskap. Detta möjliggör en 

lättöverskådlig jämförelse av budskapens likheter och skillnader. 

 

•  Vilka skillnader och likheter kan identifieras i budskapen? 
  

Om skillnaderna mellan parternas budskap var tydliga är det intressant att undersöka vad 

det kan bero på. Skillnader och likheter kan identifieras på olika abstraktionsnivåer. Den 

lägre nivån innefattar det förmedlade budskapet samt dess beståndsdelar. Den högre 

nivån fokuserar mer på de olika grupperna som förmedlade budskapen – Telia och 

pressen. Detta kan öka förståelsen av hur överföring av budskap kan ske mellan företag 

och media på ett bättre sätt. 

 

•  Vad kan en differens mellan pressen och Telias beståndsdelar bestå i? 

•  Hur påverkas kommunikationen av Telia och pressens budskap genom deras beteende i 

samhället? 
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Metod 
Detta kapitel syftar till att åskådliggöra studiens vetenskapliga förhållningssätt samt hur 

vi har behandlat vår empiri. Vi kommer att redogöra för två grundläggande 

förhållningssätt inom vetenskapen för att sedan presentera ett alternativt förhållningssätt 

och argumentera för vår valda ståndpunkt. Kapitlet syftar även till att visa läsaren 

strukturen i studien. 

 

 

Positivism och hermeneutik som forskningsideal 
Lundahl och Skärvad anser att det finns två stora forskningstraditioner inom 

samhällsvetenskapen - positivismen och hermeneutiken (Lundahl & Skärvad1992 s.37). 

Positivismen är den vetenskapsteori där naturvetenskapens forskningsideal är 

utgångspunkt. Hermeneutiken är en benämning på ett alternativt forskningsideal sprunget 

ur den humanistiska vetenskapsteorin. Denna studie är inte skriven enligt dessa ideal men 

för att klargöra skillnaderna mellan positivism och hermeneutik samt studiens 

forskningsideal, social konstruktionism, beskriver vi de två kortfattat. 

 

Upphovsmannen till positivismen anses vara August Comte genom sin positiva filosofi 

där det positiva representerar något säkert, verkligt och precist (Lundahl och Skärvad, 

1992 s.40). Eriksson & Wiedersheim-Paul anser att positivismen har den absoluta 

kunskapen som ideal och det anses endast existera två källor till denna kunskap; det vi 

kan registrera med våra fem sinnen samt det vi människor kan resonera oss fram till 

genom förnuftet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997 s.202). Enligt Lundahl & Skärvad 

finns det ett antal huvudteman inom positivismen (Lundahl & Skärvad 1992 s.41). Den 

tar bland annat avstånd från allt som inte är verkligt och som inte kan iakttas, 

vetenskapliga utsagor måste kunna verifieras med empirisk data för att de ska anses vara 

verkliga. Vetenskapligt arbete bör bedrivas efter en enhetlig metod, målet med 

vetenskapen är att ge förklaringar till fenomen genom orsak-verkan-samband. Då en 
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forskare arbetar enligt det positivistiska förhållningssättet måste forskaren göra åtskillnad 

mellan fakta och de egna värderingarna. 

 

Hermeneutiken är enligt Lundahl & Skärvad mer svårfångad och heterogen än det 

positivistiska forskningsidealet (Lundahl & Skärvad 1992 s.44). Hermeneutik översätts i 

regel som tolkningskonst eller tolkningslära. Metoden innebär att en person, ofta 

forskaren, förstår en annan persons handlingar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997 

s.231). Inom hermeneutiken eller tolkningsläran är tolkning och tolkningsprocessen av 

stor vikt. Det existerar inga givna regler för hur denna process tillvägagångssätts. Det 

gäller att förstå och tolka den subjektiva verkligheten hos de studerade objekten. Hur de 

tolkar verkligheten samt vilka värderingar och begrepp de använder i sin syn på 

verkligheten. Detta kallas för aktörssynsätt och innebär att forskaren försöker träda in i 

rollen eller komma nära de personer eller fenomen som undersöks för att se verkligheten 

från aktörernas synvinkel. 

 

Social konstruktion 
Denna studies val av forskningsideal är socialkonstruktionism vilket inte ska förväxlas 

med positivism eller hermeneutik. Enligt Sjöstrand et al är socialkonstruktionism ett 

förhållningssätt som använts allt flitigare inom samhällsvetenskapen under senare år 

(Sjöstrand et al 1999 s.39). Det allmänna fundamentet i socialkonstruktionism innebär att 

alla aspekter av vår verklighet inte är objektiva, utan något som vi människor konstruerar 

i samspel och sociala interaktioner med andra. Det finns en mängd olika ansatser inom 

området men fyra av dem återkommer frekvent och kan ses som grundläggande ansatser 

som väver tillsammans teorierna till en teoribildning (Sjöstrand et al, 1999 s.40). 

 

Även Winther-Jörgensen & Phillip presenterar en liknande bild av 

socialkontruktionismen. Det existerar en mängd olika varianter och skiftningar inom 

socialkonstruktionismen. Dessa varianter och skiftningar bottnar i fyra premisser vilka 

kan ses som den röda tråden inom socialkonstruktionismen. Premisserna sammanfogar de 
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olika varianterna och skiftningarna inom inriktningen. (Winther-Jörgensen & Phillip, 

2000 s.11-12) 

 

•  En kritisk inställning till självklar kunskap. 

Den kunskap vi har om världen kan inte betraktas som en omedelbar sanning. Detta beror 

på att verkligheten endast är tillgänglig för oss genom våra kunskaper och världsbilder. 

Dessa kunskaper och världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av 

vårt sätt att kategorisera världen. 

 

•  Historisk och kulturell specificitet. 

Vår kunskap om världen präglas av historien och den specifika kultur vi lever i. Så som 

vi upplever och representerar världen historiskt samt kulturellt är specifikt och 

kontengent. Vår världsbild kunde se annorlunda ut och den kan förändras över tiden. All 

form av socialt handlande bidrar till att konstruera den sociala världen. Genom detta 

bevaras vissa sociala mönster i vår tillvaro. 

 

•  Samband mellan kunskap och sociala processer. 

Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls genom sociala processer. Kunskap 

konstrueras i denna interaktion där människor bygger upp gemensamma sanningar. En 

kamp om vad som hålls för sant och vad som anses falskt äger rum genom interaktionen. 

   

•  Samband mellan kunskap och sociala handlingar. 

I en specifik världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra onaturliga. Olika 

världsbilder leder till olika sociala handlingar. Den sociala konstruktionen av kunskap 

och sanning får därmed konkreta konsekvenser i den sociala världen. 

 

Genom dessa fyra grundläggande ansatser eller premisser drar socialkonstruktionistiska 

forskare slutsatsen att det inte är möjligt att skapa eller producera objektiva beskrivningar 

av verkligheten. Verkligheten är socialt konstruerad och inte objektivt given. Individer 

konstruerar verkligheten genom interaktioner av olika slag, det kan ske genom samtal 

eller diskussioner av varierande slag. Dessa forskare har en kunskapssyn där verkligheten 
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ses som socialt konstruerad istället för objektivt given. Detta antagande, att individer 

skapar eller konstruerar verkligheten genom sociala interaktioner, innebär inte att 

människor ständigt konstruerar nya bilder av verkligheten de lever i. Tvärtom innebär det 

att människor till stor del reproducerar den befintliga verkligheten, än att skapa en ny 

personlig verklighetsbild (Sjöstrand et al, 1999 s.42). Searle anser att olika människors 

uppfattning om vad som är sanning och verklighet ses som olika former verkligheten kan 

gestaltas i. Dessa former kan vara mer eller mindre accepterade bland allmänheten 

(Searle, 1997 s.127-132).  

 

Det som är intressant med den socialkonstruktionistiska synen är att människor kollektivt 

tillskriver innebörder till fenomen i tillvaron. Funktionen kan då inte utföras enbart i kraft 

av fenomenets rent fysiska egenskaper utan är också beroende av de egenskaper som 

människor tillsammans anser att fenomenet besitter. Exempel på detta är sedlar som vi 

människor tillskriver värde och funktion som papperslappen inte har i sig självt. De 

upplevda fakta kring dessa fenomen går utöver dess verkliga fysiska egenskaper. Pengar, 

egendom, äktenskap, regeringar och universitet existerar alla genom olika former av 

mänsklig överenskommelse som innefattar den mänskliga förmågan att tillskriva något 

betydelse (Searle,1997 s.241). 

 

Bergman och Luckman som är ytterligare två författare inom den 

socialkonstruktionistiska genren, anser att en individs sätt att förstå verkligheten inte i 

första hand är ett resultat av en unik tolkning av verkligheten. Tolkningen bygger på 

andra personers tolkningar som i sin tur blivit reproducerade av honom (Sjöstrand et al, 

1999 s.43). 

 

Språket, vilket den här studien i viss mån fokuserar på, är i sig självt en institutionell 

struktur. En kollektiv uppfattning som i hög grad styr människors förståelse och 

agerande. Språket lägger en speciell slags funktion på råa fysiska fenomen, som inte har 

någon naturlig relation till funktionen ifråga. Vissa läten och ljud uppfattas av människan 

som ord och kopplas till fysiska fenomen. Människor enas kollektivt om att de fysiska 
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fenomenen är sammanbundna med funktionen som språket syftar till, språket styr sedan 

människors uppfattningar (Searle, 1997 s.242). 

 

Positivismen och hermeneutiken är två forskningstraditioner som kan ställas mot 

varandra. Det är två ytterligheter som beskriver hur kunskap kan produceras snarare än 

att de renodlat används i praktiken. Med vårt syfte i uppsatsen anser vi att det skulle vara 

svårt att knyta oss till någon av dessa forskningstraditioner. Valet att använda social 

konstruktion som grund i vårt vetenskapliga synsätt är att det ger en bättre förståelse hur 

de olika aktörerna i vårt valda fall ser på sig själva och sitt meningsskapande. Vi anser att 

det socialkonstruktionistiska synsättet berikar vår analys jämfört med positivism och 

hermeneutik. Om vi hade för avsikt att arbeta enligt positivistisk andan skulle en 

diskussion angående validitet, reliabilitet och objektivitet vara en naturlig del av ett 

metodkapitel. Förutsättningarna blir delvis annorlunda då vi valt en alternativ 

forskningstradition. Att föra en diskussion om objektivitet, reliabilitet och validitet då vi 

ser världen enligt socialkonstruktionistisk tradition anser vi hänför sig mer till den 

positivistiska forskningstraditionen. Det finns en objektiv verklighet men den är inte lika 

tydlig och framträdande i den socialkonstruktionistiska synen. Vi är intresserade av olika 

gruppers föreställningar om verkligheten. Hermeneutiken anser vi har likheter med 

socialkonstruktionism, den bygger på tolkningar av verkligheten vilket även 

socialkonstruktionismen innefattar. Däremot anser vi att synen som socialkontruktionism 

har vägleder oss på ett bättre sätt än den tolkningslära som hermeneutiker erbjuder.  

 

Vårt bidrag genom denna studie är inte att ge en representation av verkligheten alla är 

överens om. Att studera sociala fenomen som ständigt är i rörelse – även historia skrivs 

om gång efter annan då ny kunskap uppkommer eller omvärdering av gammal sker – gör 

det svårt att göra uttalanden som är sanna för evigt. Den representation av fusionen vi 

ger, hoppas vi kan bidra till att utveckla rådande uppfattningar om vissa aspekter i 

fusioner. Andra studier kan resultera i helt motsatta resultat men förhoppningsvis bidrar 

både denna och andra studier till en ökad förståelse för fusioner. 
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Denna studie söker efter andra aktörers uppfattningar. Även om studieobjekten är stora 

organisationer består de trots allt av individer. Vi eftersträvar med vårt syfte att förstå 

individernas uppfattningar och värderingar. Berger och Luckman problematiserar detta: 

En person känner sig själv bäst. Utomstående kan aldrig komma någon så nära att samma 

kännedom uppnås. Andra aktörers uppfattningar kan däremot påverka självkännedomen 

och blir delaktiga i skapandet av den (Berger & Luckman, 1998 s. 42). De aktörer vi 

studerar har en stor kännedom om sin egen situation i fusionen. Vi kan däremot med ett 

utomstående perspektiv bidra med nya fakta, synvinklar och tolkningar som kan ge 

aktörerna delvis nya förhållningssätt till sin kännedom eller rent av ökad kunskap om 

fusionen. 

 

Alvesson & Sköldberg anser att poängrikedom eller poängfullhet är en betydelsefull 

aspekt inom kvalitativ forskning. En poängrik forskning har en viss förankring i det 

empiriska materialet samtidigt som den överskrider vad det empiriska förmår att berätta. 

Att föra resonemanget bortom det empiriska materialet ger en ny eller annorlunda 

förståelse för det empiriska materialet. Denna poängrikedom minskar sannolikheten att 

resultat från tidigare undersökningar upprepas och möjliggör att ny förståelse för delar av 

verkligheten erhålls (Alvesson & Sköldberg, 1994 s.358). Vi anser att poängfullheten kan 

väga upp det faktum att det är svårt att generalisera från en fallstudie. Studiens 

generaliserbarhet ökar inte genom poängfullhet men specifika aspekter och situationer 

lyfts upp vilket kan öka förståelsen för hur vårt valda fallföretag tänkte och agerade i 

denna situation. 

 

Genom att studien baseras på social konstruktionism och inte positivism ger det oss större 

möjligheter att söka efter klargörande aspekter till vårt syfte. Resultaten ska främst ses 

som hypoteser som endera accepteras som bidrag till kunskapen om fusioner eller av 

något skäl förkastas och ersätts av andra resultat som bättre kan klargöra det studien 

söker svar på. En positivist hade troligtvis ställt sig skeptisk till hela studiens resultat och 

inte upplevt att det lett till nämnvärd utökad kunskap om fusioner. Den statistiska 

sannolikheten att våra resultat skulle stämma i andra fusionsfall är låg då vi endast 
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undersökt en fusion. Däremot kan även positivister använda resultaten för vägledning 

inför nya studier eller visa på förslag på hur ett statistiskt säkerställt resultat kan te sig. 

 

En svaghet med det socialkonstruktionistiska fältet är att alla forskare inte strävar åt 

samma håll inom teorin. Det socialkonstruktionistiska synsättet kan hänföras till fyra 

ansatser eller punkter som vi beskrivit ovan. Utöver dessa punkter finns en viss varians 

som i vissa fall kan försvåra jämförelser av två socialkonstruktionistiska studier. 

 

 

Deduktion och induktion  
Den vetenskapliga kunskapsutvecklingen sker genom antingen induktion eller deduktion. 

Patel & Tebelius anser att deduktion kan liknas vid bevisandets väg och induktion vid 

upptäckandets väg till kunskap, båda är begrepp för slutledning (Patel & Tebelius, 2001 

s.17). Deduktion är den slutledning där slutsatser dras från allmänna principer om 

enskilda företeelser. Induktion är den slutledning där forskaren utgår från enskilda fall 

och sluter sig till en allmän princip eller lag. Om teori används som utgångspunkt för ett 

antagande kommer slutledningen vara av deduktiv art, används empiri som utgångspunkt 

kommer slutledningen vara av induktiv art. 

 

Enligt Gummesson blir en studie ofta ett mellanting mellan induktion och deduktion 

kallad abduktion (Gummessson, 2000 s.64). Alvesson & Sköldberg förklarar begreppet 

abduktion genom att den har induktionens utgångspunkt men tar uttryck av de 

föreställningar som ligger till grund för deduktionen. Tillvägagångssättet blir då ett 

samspel mellan empirisk fakta och tillgänglig teoribildning (Alvesson & Sköldberg, 1994 

s.41).  

 

Vi startade denna magisteruppsats genom att läsa teori och empiri inom studiens valda 

forskningsområde. Ju mer vi läste desto mer förfinades och ändrades problemfrågor och 

syfte. För att behandla den empiri vi samanställt i uppsatsen räckte inte teoribildningen vi 

undersökt till. Vi fick då återgå till att söka nya teorier som hjälpte oss att svara på 
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problemformuleringen. Denna arbetsmetod kan liknas vid en blandning av deduktion och 

induktion vilket inom metodlitteraturen brukar benämnas abduktion.  

 

 

Fallstudie 
En fallstudie innebär att ett fåtal objekt undersöks med hjälp av ett flertal variabler. 

Fallstudien skiljer sig från den statistiska metoden där forskaren vanligtvis undersöker ett 

fåtal variabler med hjälp av ett flertal fall. Enligt Eriksson & Wiedesheim-Paul har 

fallstudien tre särdrag som skiljer den från andra metoder. Den betonar aktörsrollen, 

fokuserar på det historiska förloppet samt har en förmåga att kommunicera med 

verkligheten. Den bild en fallstudie producerar blir då relativt verklighetslik (Eriksson & 

Wiedesheim-Paul, 997 s.104). Ejvegård instämmer i ovanstående författares resonemang 

med tillägget att fallstudien numer är en vanlig undersökningsform inom vetenskapen. 

Syftet med den är att fokusera på en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av fallet 

beskriva verkligheten, fallet får då representera verkligheten. Svagheten med metoden är 

att ett fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten. Detta bidrar till att forskaren bör 

vara försiktig med de slutsatser som dras ur fallet (Ejvegård, 1993 s. 31). Vad somliga 

människor uppfattar som verkligheten behöver inte med nödvändighet stämma överens 

med andra personers uppfattningar. Många fenomen i vår tillvaro får sin förståelse genom 

mänsklig tillskrivning av funktioner och innebörder (Searle, 1997 s.27ff). Bell anser att 

en fördel med fallstudien framför tvärsnittstudien är att forskaren kan koncentrera sig på 

en specifik situation eller händelse samt de faktorer som inverkar på företeelsen. I en 

tvärsnittstudie är detta betydligt svårare (Bell, 2001 s.16).  

 

Vår studie är inte en ren fallstudie då vi undersöker en situation som är svår att avgränsa. 

Vi har valt att inkludera det ena av de två ursprungliga företagen. Å andra sidan 

inkluderar vi det svenska näringsdepartementet i rollen som Telias ägare samt den 

svenska pressen. Vi anser att studien är fallstudieliknande och att vi genom en 

tvärsnittstudie skulle få svårigheter att nå en tillfredsställande förståelse för studiens 
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frågeställningar. Vi har därför valt att se denna situation som ett fall där de ovan nämnda 

aktörerna har en relation till varandra. 

 

 

Informationsinsamling 

Denna studie stödjer sig både på primär- och sekundärinformation. Inom 

företagsekonomin var litteraturen begränsad inom forskning på information av detta slag. 

Vi sökte oss då utanför företagsekonomins ramar och tog kontakt med Tema 

Kommunikation vid Linköpings universitet, en institution som bland annat forskar om 

media och press. De källor som använts i studiens analysdel är sekundära källor. Denna 

typ av källor dominerar även i analysen. Sekundärdatan syftar till att undersöka den 

offentliga kommunikationen i Telia-Telenorfusionen. Studiens fokus innefattar skrivna 

texter från Telia samt press.  

 

I syfte att undersöka vilka budskap Telia förmedlade till externa aktörer samt press under 

fusionen analyserades pressmeddelanden som Telia förmedlade under året 1999. Dessa 

pressmeddelanden behandlade fusionen med den norska konkurrenten Telenor. Resultatet 

blev 28 pressmeddelanden. Under ett besök på Näringsdepartementet fick vi möjlighet att 

intervjua deras pressekreterare. Han gav oss tillgång till visst internmaterial som 

beskriver vilka huvudbudskap Telia planerade att förmedla till sina intressenter i 

samband med offentliggörandet av fusionen 1999. Vi fick även tillgång till reviderade 

versioner av detta underlag. Internmaterial har kommit väl till användning då vi försökt 

skapa oss en bild över de huvudbudskap som Telia planerade att förmedla ut i samband 

med fusionens offentliggörande. 

 

För att erhålla en uppfattning om pressens spegling av fusionen har vi undersökt artiklar 

från ett antal ekonomiska tidskrifter samt morgontidningar i Sverige. Vi samlade in 

artiklarna genom sökmotorn Affärsdata och valde att avgränsa oss till artiklar skrivna i 

Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Industri (DI), Finanstidningen 

(FI), Affärsvärlden (AFV) samt Veckans Affärer (VA). Fusionens budskap kommer i 
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analysen delas in i olika teman. De antal artiklar som ett specifikt tema återfinns i 

varierar, vilket kommer att presenteras mer exakt inledningsvis i analysdelen. Då vi 

använt olika sökord till olika teman är det svårt att fastställa hela budskapspopulationen 

som berör fusionen. Fusionen mellan Telia och Telenor var en stor medial händelse, detta 

kan åskådliggöras genom en jämförelse av andra mediala händelser under 1999. 

Tidningsurvalet nämnde i artiklarnas inledning sökordet Telia i 293 artiklar och Telia- 

Telenor i 114 artiklar. Detta kan jämföras med Framfab/Framtidsfabriken med 65 träffar 

och Icon Medialab med 53 träffar. 1999 var ju året då pressen uppmärksammade 

Internetföretagen på allvar (FI 991223). En annan sökning i tidningsurvalet visade att 604 

artiklar nämner orden Telia och Telenor i den löpande texten. 

 

För att komplettera våra sekundärkällor, vilket studien huvudsakligen fokuserar på, har vi 

även genomfört ett antal intervjuer. Vi har genomfört sex intervjuer med personer som 

var involverade i fusionsprocessen mellan svenska Telia och norska Telenor. Dessa 

personer fann vi dels på Telia AB, på Näringsdepartementet, samt på några utvalda 

svenska dagstidningar. De personer vi intervjuade var med om att kommunicera ut 

budskap om fusionen eller arbetade med informationshantering under den aktuella 

perioden. Intervjuerna är avgränsade till att omfatta personer som hade direkt erfarenhet 

av fusionen då den skedde. Vi har även gjort intervjuer med två journalister från de olika 

dagstidningar vi valt att inkludera i tidningsurvalet, en av journalisterna ville vara 

anonym. Genom dessa intervjuer berikades vår syn på pressens del i fusionen mellan 

Telia och Telenor. 

 

En intervju är ett samtal där intervjuaren önskar information från respondenten. För att 

intervjuaren ska få den önskade informationen är det viktigt att intervjun styrs i syfte att 

ämne och fokus på problemet bibehålls (Andersen 1994 s.80). Ely har en annorlunda 

definition av begreppet intervju. Författaren anser att en intervju är ett samtal med ett 

tydligt syfte. Samtalet sker vanligen mellan två eller flera personer och leds av personen 

med syfte att samla informationen (Ely,1993 s.66). I vårt fall var målet att skaffa 

information om de olika aktörernas budskap samt inställning till fusionen. 
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I metodlitteraturen skiljs ofta mellan standardiserade och ostandardiserade intervjuer 

(Svensson & Starrin 1996 s.53, Andersen 1994 s.84, Trost 1997 s.19). Trost förklarar 

standardisering genom till den grad frågorna och situationen är densamma för samtliga 

respondenter. En låg standardisering innebär till exempel att frågan formuleras om efter 

respondentens språkbruk eller att frågorna ställs i den ordning som passar situationen. 

Sammanfattningsvis blir variationerna mellan intervjuerna stora beroende på den 

intervjuade personens språkbruk, bakgrund och svar på frågorna (Trost,1997 s.19). 

 

Innan vi startade med intervjuerna valde vi att genomföra en pilotintervju i syfte att 

utröna om våra tankar angående hur organisationer hanterar media stämde med 

verkligheten. Det gav oss inblick i vad en informationsavdelnings uppgifter bestod i och 

hur avdelningen förhåller sig till resterande organisationen. Vi valde att göra denna 

intervju på informationsavdelningen på Linköpings universitet på grund av närheten och 

att arbetsuppgifterna på Linköpings universitets informationsavdelning ansågs likna dem 

som förekommer i vårt valda fall. Under intervjuerna använde vi oss av den 

ostrukturerade och ickestandardiserade intervjutekniken. Till varje intervju utarbetades 

en intervjumall som var unik för varje respondent. Grundtemat i intervumallarna var 

detsamma men de olika respondenterna hade olika funktioner under fusionen. Detta 

bidrar till att respondenterna inte besitter samma kunskap, erfarenheter eller uppfattningar 

angående fusionen. Samtliga intervjuer är gjorda på respondentens arbetsplats eller i 

direkt anslutning till den. 

 

 

Avgränsningar 
Det finns många olika aktörer som förmedlar ut budskap i en fusionsituation. Uppsatsen 

är inriktad på att undersöka de olika aktörernas budskap i samband med en fusion. I 

denna magisteruppsats har vi valt att undersöka vad som skrevs i pressen om fusionen 

mellan Telia och Telenor. Vi har då avgränsat oss bort från åtskilliga potentiella 

kommunikationsaktörer. Radio, TV och presskonferenser är några exempel på 

kommunikationsaktörer vi inte kommer att beröra i denna studie. Vi valde att inrikta oss 
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på skrivna texter i pressen på grund av att tillgängligheten är stor genom databaser. Den 

teoribildning vi valt till studien är ett verktyg för hur text kan analyseras. Denna 

avgränsning innebär att vi inte har möjlighet att analysera personers betoningar, gester 

och miner i intervjuer och tolkningsutrymmena det bidrar till. 
 

Vi har valt att endast behandla den svenska pressen. Den norska pressen samt 

internationell press var vid tidpunkten för fusionen också aktiva i debatten. Om vi valt att 

inkludera den internationella pressens samt den norska pressens syn på fusionen hade det 

fått bäring på de teman som vi i analysen delar upp den svenska pressens budskap i. De 

teman som den svenska pressen presenterar är säkert annorlunda än de som den norska 

och internationella pressen vill framhäva. Den svenska pressen valde att rapportera om 

faktorer som berör det svenska folket och de norska tidningarna det som i stor grad berör 

det norska folket. Den internationella pressen har troligtvis inte dessa nationalistiska drag 

utan fokuserar på andra aspekter av fusionen. Hade vi valt att studera fusionen utifrån alla 

dessa tidningar är det osäkert om de teman vi fann i den svenska pressen varit 

representativa. 

 

Då vi undersökte den svenska pressen har vi inte kunnat ta del av alla svenska tidningar. 

Vi gjorde ett urval där vi valde att analysera sex svenska tidningars budskap om fusionen 

mellan Telia och Telenor. Dessa tidningar är; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Finanstidningen, Dagens Industri, Veckans Affärer samt Affärsvärlden. Urval innebär att 

åsikter som exempelvis Expressen och Aftonbladet framförde inte återfinns i denna 

studie. Även denna avgränsning har bäring för de teman som vi delat in analysen i, vi 

anser att de åsikter som framförs i dessa tidningar är underhållningsbetonade. Om dessa 

tidningar varit en del av urvalet hade återigen de teman som presenteras i analysen inte 

varit så tydliga. 

 

Fusionen mellan Telia och Telenor innehåller många olika parter utöver media. Telia och 

Telenor var i hög grad inblandade men även den norska och svenska staten spelade en 

stor roll som ägare av de två företagen. Eftersom vi tidigare redogjort för att endast den 

svenska pressen ska analyseras i studien ansåg vi att det känns naturligt att endast ta 
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hänsyn till de budskap som Telia samt svenska staten förmedlade. Det var Telias ansvar 

att bemöta svensk media medan Telenors ansvar var att bemöta norsk media (Bäckman 

020227). Vi avgränsade oss då från Telenor samt den norska statens pressmeddelande 

och åsikter i fusionen. 

 

I datainsamlingen av primärinformation har vi valt att intervjua personer som varit 

delaktiga i fusionsprocessen mellan företagen. Vi har intervjuat journalister som vid tiden 

för fusionen bevakade fusionen för sin tidnings räkning. Vi har även intervjuat personer 

som arbetade med informationsspridning på Telia. En intervju är gjord på 

Näringsdepartementet, detta för att få ett ägarperspektiv på den information som spreds ut 

bland annat till pressen under fusionen. Vi har inte intervjuat personer i Telias styrelse 

och ledning. Anledningen till detta är att dessa personer var strängt upptagna vilket bidrar 

till att det är svårt att komma i kontakt med dem. Det är inget medvetet val att avgränsa 

oss bort från personer med styrelse eller ledningsuppdrag i företaget. Om vi fått tillfälle 

att intervjua en person i denna ställning hade det sannolikt bidragit till förståelsen för de 

bakomliggande argumenten Telia och ägaren förmedlade ut till sina intressenter. 
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Referensram 
I detta kapitel presenterar vi de verktyg vi senare använder oss av i analysen. Först 

kommer vi att redogöra för det val av teori vilket denna magisteruppsats grundar sig i. 

Sedan presenteras diskursteori vilket är ett flexibelt och kraftfullt verktyg som hjälper oss 

att strukturera budskapen som ska analyseras. I referensramen  ingår även en 

redogörelse för begreppsapparaten meningsskapande och meningsgivande samt hur 

detta kan kopplas till diskursteorin. 

 

 

Varför diskursteori? 
I denna studie har vi valt att använda oss av diskursteori för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för företags offentliga kommunikation i 

fusioner samt hur pressen återger denna offentliga kommunikation. Vi anser att 

diskursteori är ett bättre verktyg än till exempel kommunikationsteori. 

 

Kommunikationsteorin utgår från en grundmodell kallad kommunikationsmodellen. 

Enligt Hadenius & Weibull finns det en mängd olika varianter av 

kommunikationsmodeller. De är i grunden uppbyggda av samma beståndsdelar och 

fungerar på ett liknande sätt. Den elementära kommunikationsmodellen innehåller ett 

budskap, en sändare, ett meddelande, en kanal och till sist en mottagare enligt figur 1. 

 

Budskap 1 Budskap 2 Mottagare Kanal MeddelandeSändare 

Feedback 

Syfte Effekt 

Figur 1
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Den elementära kommunikationsmodellen (Hadenius & Weibull 2002 s.13) 

 

Det är viktigt att skilja på de budskap som sändaren vill förmedla samt det budskap 

mottagaren uppfattar i kommunikationsmodellen. För att sändaren och mottagaren ska 

uppfatta budskapet på ett liknande sätt krävs att mottagaren förstår den kodning som 

sändaren förser budskapet med. Sändaren och mottagaren måste ha ett gemensamt språk 

för att uppnå förståelse. Kommunikationsmodell brukar användas för att illustrera hur 

sändaren kan gå tillväga för att nå mottagaren med ett budskap i syfte att påverka. 

 

Det föreligger därmed en risk att kommunikationsmodellen fokuserar i allt för stor 

utsträckning på den avsedda effekten budskapet har på mottagaren. Modellen tar inte 

hänsyn till hur människor hanterar information. Människor utsätts ständigt för olika slags 

budskap. För att förstå vad som händer i en kommunikationssituation är det viktigt att ta 

hänsyn till den omgivning som budskapet förmedlas i. Kontexten blir då en av flera 

viktiga delar i hur ett budskap uppfattas. Ett budskap sker alltid i en viss kontext, mot 

bakgrund av något samt i konkurrens med andra budskap. För att förstå budskapet är det 

viktigt att ta hänsyn till den omgivning som budskapet förmedlas i. (Hadenius & Weibull 

2002, s. 12ff) 

 

Diskursteori fokuserar mer på aktörerna i en diskurs, på deras ideologier men även den 

kontext som omger dem. Utifrån dessa beståndsdelar försöker teorin analysera fram vad 

som ligger bakom budskapet som kommuniceras. Några diskursteoretiker är mer 

intresserade av de texter som produceras i den aktuella diskursen. Genom att analysera 

texterna kan bakomliggande orsaker till budskapet nås. I denna magisteruppsats har vi 

fokus på just detta. Vi har som grund de texter de olika aktörerna producerade samt 

förmedlade i samband med fusionen. Utifrån dessa budskap söker vi de bakomliggande 

orsakerna, med ett diskursteoretiskt angreppssätt, för att kunna uttala oss om de olika 

aktörerna.   

 

Det metodval vi tidigare gjort stämmer bra överens med de grundläggande värderingarna 

i diskursteorin. Det diskursteoretiska synsättet vilar på synen att det finns en verklighet 
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som människorna lever i, men vi människor producerar sociala konstruktioner av denna 

värld som vi i hög grad lever efter. Centralt i det socialkonstruktionistiska synsättet samt 

diskursteori är språket och dess förmåga att överföra kunskap samt sociala konstruktioner 

mellan människor. Språket är även viktigt i kommunikationsteori men inte i samma 

betydelse. Kommunikationsteori fokuserar på sändarens och mottagarens förståelse av 

varandra och deras gemensamma språk. Språket innefattar då även gester och miner 

vilket vi inte kan ta hänsyn till i vår studie. Kommunikationsmodellen är en idealmodell 

för hur kommunikation mellan två parter kan uppnås. En kritik mot den är att 

kommunikation ses som statisk. Vi ser kommunikation som ett dynamiskt fenomen som 

inte är möjligt att fånga i en sekventiell modell. Vi anser att de bakomliggande faktorer 

ett budskap besitter inte till fullo kan analyseras, i vårt fall, genom 

kommunikationsmodellen. Vi har på grund av detta valt att använda oss av diskursteori 

där bakomliggande beståndsdelar av ett budskap som ideologier, kontext, form, innebörd 

samt förmedlande av förståelse är mer framträdande. 

 

Det diskursteoretiska angreppssättet anser Winther- Jörgensen & Phillips förser forskaren 

med metoder och teorier för forskning av kommunikation, kultur och samhälle. 

Diskursteorin innefattar teorier som lämpar sig väl i undersökningar av 

kommunikationsprocesser i sociala sammanhang, exempelvis organisationer. 

Diskursteori blir då ett lämpligt verktyg för forskaren som är intresserad av hur vissa 

fenomen och världsbilder konstrueras i massmedierna. (Winther-Jörgensen & Phillips, 

2000 s.8) 

 

Diskursteoretiska studier av fusioner har genomförts tidigare. En studie vi har 

uppmärksammat behandlar fusionen mellan Astra och Zeneca och analyserar på det sätt 

pressen beskrivit fusionen (Hellgren et al, kommande). En liknande studie undersöker hur 

tre andra fusioner beskrivits med hjälp av samma analysmodell (Vaara & Tienari, 

kommande). Studierna fokuserar på hur media skapar förståelse för fusioner i sina texter. 

Detta stödjer oss ytterligare i vårt val av diskursteori som grund för studien. 
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Diskursteori 
I syfte att analysera hur enskilda individer eller 

grupper uttrycker sig språkligt ser vi 

diskursanalys som ett nyttigt hjälpmedel. För att 

tydliggöra detta avsnitt visar vi begreppens 

relation till varandra genom figurer. I figur 2 

illustrerar vi att budskapen studien behandlar 

härkommer från två skilda aktörer. Denna figur 

kompletteras löpande med nya delar alltefter 

redogörelsen för diskursteorin fortgår. 

 

Innan vi förklarar hur vi i studien tänkt använda 

oss av diskursanalys börjar vi med att beskriva innebörden av begreppet diskurs. Enligt 

Nationalencyklopedien betyder ordet diskurs i dagligt tal dryftning. Det finns andra 

definitioner som härrör från olika vetenskaper. Filosofin intresserar sig för 

sammanhängande uttryck och begrepp samt vilken form de har. Diskursen avgränsas 

genom stora helheter som den religiösa eller den moraliska diskursen. Psykologi och 

biologi ser diskurser som regelstyrda kunskapsinstitutioner vilka de kopplar till abstrakta 

språksystem. Det finns andra vetenskaper som med diskurs syftar till användande språk 

(NE 1993 s.27). Till synes existerar många åsikter om vad diskurser innebär. Förutom 

den gemensamma synen att världen är socialt konstruerad går det att jämka samman dem 

i en löst hållen definition. Problemet är att definitionen då är så diffus att den inte är 

analytiskt användbar (Winther-Jörgensen, 2000 s.9). 

 

En mer allmän definition av diskurs innebär att hela vårt förhållande till verkligheten 

uttrycks genom diskurser samt att diskurserna styr vår verklighetsuppfattning så starkt att 

vi är fångade i diskursen. Samhället är uppbyggt av många olika diskurser. Våra ords och 

därmed tankars innebörder styrs enligt detta föreställningssätt diskursen vi befinner oss i. 

Missförstånd eller oförståelse uppstår om vi i vår kommunikation med andra ”inte är i 

samma diskurs” (NE 1993 s.27). En förändring i diskursen är ett sätt på vilket den sociala 

Budskap 

Svenska 
pressen 

  
Telia 

Figur 2
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världen med människors identiteter och relationer förändras. Den fysiska världen 

existerar men får sin betydelse genom diskurser (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000 

s.15). 

 

Diskursteoretikern Fowler anser att det viktigaste bevarandet av verkligheten är 

människors dagliga konversationer. Konversationen bidrar till att den subjektiva 

uppfattningen om världen består och tillåter lättvindiga samtal bestående av en mängd 

underförstådda uppfattningar. Konversationen sker genom språket och samtidigt som den  

bidrar till att skapar verkligheten förser språket oss med förståelse för verkligheten 

(Fowler 1996 s.3). Coulter förklarar detta mer ingående genom att orden i språket kan ses 

som benämningar på koncept. Att besitta kunskapen om i vilket sammanhang ett koncept 

kan användas, är relevant samt hur olika koncept samverkar i olika kontexter är viktigt 

för förståelsen av det sociala samspelet mellan människor (Coulter, 1979 s.148). 

Exempelvis har konceptet ”företag” olika betydelse beroende av dess kontextuella 

koppling. Påståendet ”det är ett stort företag att slå samman två företag” påvisar det. Den 

första betydelsen liknar konceptet prestation medan den andra betydelsen liknar 

konceptet organisation. Det går inte att analysera ett koncept för sig - kontexten har 

betydelse. Coulter anser också att konceptens betydelse formas av personer i interaktion 

med varandra (Coulter, 1979 s.63ff). Detta innebär att språket kan, vilket Fowler påpekar, 

ses som en objektifiering av verkligheten då språket kategoriserar verkligheten. (Fowler 

1996 s.2). 

 

 

Tre olika synsätt av diskurs 
Av de olika synsätten som finns av diskurser kan tre huvudgrupperingar skönjas 

(Winther-Jörgensen & Phillips, 2000 s.12). I en diskursanalys går det inte att helt bortse 

från de två delarna som inte står i fokus. Dessa ger i viss mån förklaringar till varandras 

synsätt (van Dijk, 1997 s.24). En poststrukturalistisk syn innebär att diskurser konstruerar 

den sociala världen. Den betydelsen kan aldrig låsas fast då den är beroende av språket 

som i sig är instabilt. En diskurs omformas ständigt i kontakten med andra diskurser. I 

denna syn är subjektet, individen, helt styrd av diskursen de är en del av (Winther-



 
 
 

 25

Jörgensen & Phillips, 2000 s.13). Diskurser är integrerade med och utgör en stor del av 

samhällets uppbyggnad. De som intresserar sig för studier genom detta synsätt är främst 

samhällsvetare där studierna ofta behandlar samhälleliga strukturerna och kulturerna samt 

hur de ingående diskurserna interagerar med varandra (van Dijk 1997 s.24). 

 

En annan syn är att diskurser är en av många aspekter som bidrar till att skapa den sociala 

världen. Det finns många andra aspekter i vårt sociala liv som också medverkar till att 

forma verkligheten (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000 s.13). Lingvistiker är ett 

exempel på forskare som främjar denna syn vilket visar sig i analysernas innehåll. 

Strukturer av tal och text är beståndsdelar som främst analyseras vilket ämnar till att 

kartlägga grupper eller individers språkbruk samt verbala strukturer (van Dijk 1997 s.24). 

 

Den tredje synen grundar sig i psykologi och fokuserar inte på samhällsförändringar. 

Fokus ligger istället på hur personer använder diskurser för att skapa sig förståelse för sig 

själv och världen samt vilka konsekvenser det medför. Denna syn ger individen ett stort 

handlingsutrymme (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000 s.14). De finns två huvudsakliga 

delar en diskursanalys enligt denna syn i regel består av. Det ena är hur kommunikation 

sker med hjälp av olika uppfattningar, det andra innebär hur de kognitiva processerna ser 

ut hos individen (van Dijk 1997 s.18). 

 

Av de tidigare nämnda diskursanalytiska studierna konstaterar vi att de tagit starka 

intryck av den poststrukturalistiska diskurs synen. Studierna fokuserar inte på vad en text 

består i. De ser istället texter som ett uttryck för olika diskurser. De diskurser Hellgren et 

al använder sig av är ekonomiskt rationella eller nationalistiska. Vaara och Tienari 

använder sig av rationella diskurser, kulturella diskurser, samhällsdiskurser samt 

individuella diskurser. 

 

 

Vårt användande av diskurser 
Det finns flera definitioner av vad en diskurs är. Den gemensamma nämnaren är att de ser 

diskurser som socialt skapade. I denna studie ser vi diskurser som användningen av språk 
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i muntliga, skriftliga och sociala sammanhang. Diskursen är då en social text. Studien blir 

då starkt kopplad till lingvistikernas syn på diskurs. Detta skiljer studien från de två 

tidigare nämnda studierna med liknande undersökningsområde. Den sociala verkligheten 

kan enligt Alvesson & Sköldberg vara svårt att entydigt avbilda, för att inte säga omöjlig. 

Samma händelse kan beskrivas på olika sätt av olika personer (Alvesson & Sköldberg, 

1994 s.279). Förståelsen av en händelse möjliggör och begränsar handlingsalternativen 

och därmed får diskursen sociala konsekvenser (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000 

s.16). Vad människor säger i intervjuer, skrift eller vardagliga situationer kan däremot 

skilja sig ifrån vad de verkligen anser (Alvesson & Sköldberg,1994 s.279). 

 

Inte nog med att det finns olika synsätt på vad en diskurs är. Det är dessutom svårt att i 

praktiken urskilja vad en diskurs är. Representeras en sida i en debatt av en diskurs? 

Gäller det även om debatten pågår i flera veckor? Även om varje sida i sin tur 

representeras av vitt skilda aktörer som i just detta fall har överensstämmande åsikter 

(van Dijk 1997 s.4)? Det sagda eller skrivna och dess diskurs kan ses som två sidor av 

samma mynt. Diskursen är den mer abstrakta betydelsefixeringen medan artikulation är 

den konkreta handling som bygger eller omformar diskursen (Fairclough 1995 s.54). För 

att kunna särskilja och analysera diskurser måste ett teoretiskt ramverk användas. 

Ramverket måste vara generellt applicerbart för att inte varje uttalande eller mening ska 

struktureras upp i de ord som valts och hur de följer på varandra (Van Dijk 1997 s.5). 

 

Vi har utifrån Van Dijks kartläggning av vilka beståndsdelar ett teoretiskt ramverk kan 

innehålla valt ut det vi anser vara mest användbart i denna studie. Kommunikation av 

budskap kan då anses innehålla fyra element. Först är det en förståelse eller 

meningsskapande som ska överföras till någon. Detta meningsskapande har en form det 

paketeras i innan eller i samband med överföringen. Den person som skapat en förståelse 

för det som överförs har dessutom bakomliggande syften, idéer, värderingar och 

ideologier som har betydelse för budskapet. Slutligen kan allt detta ses i påverkan av 

vilken kontext förmedlingen sker. Nedan beskriver vi beståndsdelarna mer ingående. 
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Innebörd  
I vanlig interaktion försöker människor förstå varandras texter eller uttalanden. Även 

diskursforskare är ute efter innebörder i det sagda 

eller skrivna. Ser man det strikt enligt synen om 

socialkonstruktionism har inte diskursen en 

innebörd i sig själv. Diskursen tillskrivs en 

innebörd av språkets användare. Vad som syftas till 

med ett uttalande eller text, hur det ska tolkas och 

varför det artikuleras eller skrivs vid ett visst 

tillfälle är det som intresserar. För att analysera det 

måste budskapets form, människans syften i det 

uttalade och i vilken kontext det sker analyseras 

(van Dijk 1997 s.8). En skriven text kan ha flera 

författare och därmed flera nivåer av innebörd. Då 

en text bearbetas på exempelvis en tidning är flera personer inblandade i skapandet innan 

texten publiceras. Vid varje nytt bearbetningssteg omformas texten så att den nya 

innebörden passar det aktuella stadiet (Fairclough 1995 s.48). För att återkomma till 

figuren vi introducerade inledningsvis i diskursavsnittet har vi nu infört 

innebördsbegreppet och illustrerar i figur 3 att de är en del av budskapen. 

 

Det är vanligt att diskursforskare använder sig av de studerades tolkningar och 

kategoriseringar av världen istället för sina egna utarbetade mallar. Det som studeras 

anses vara de verkliga tolkningarna och kategoriseringarna och styr deras beteenden. 

Detta betyder att forskare kan skapa teorier som förklarar innebörden i diskurserna. 

Genom att koppla innebörder i en text till andra diskursaspekter erhålls en bättre 

förståelse (van Dijk 1997 s.16). 

 

För att komma åt en diskurs innebörd analyseras den faktiska texten eller bild- och 

talsekvensen. Dessa data är inte förändrade, sanerade eller sammanfattade då analysen 

påbörjas utan analyseras så nära det verkliga uttrycket som möjligt (van Dijk 1997 s.16). 

Det går att analysera meningars betydelse sekventiellt för att se hur innebörden förändras 
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i texten eller analysera hela textmassans innebörd. Det senare resulterar i ett 

bestämmande av en diskurs tema. En diskurs tema är väldigt viktigt då det definierar vad 

vi skriver eller pratar om. Oftast är det temat vi minns bäst av en diskurs (van Dijk 1997 

s.10). 

 

Då vi analyserar innebörder fokuserar vi främst på att urskilja de olika aktörernas 

uttalanden, vad är de som sägs och vilken är innebörden i de ord och meningar som 

förmedlas. Den lingvistiska grenen av diskursteorin anser vi skulle leda oss för djupt in i 

grammatik, satsbyggnad och enskilda ords betydelser. Vi har tagit fasta på vissa 

beståndsdelar som lingvistiken förser oss med men även valt att inte analysera texterna 

lika extremt grammatiskt. 

 

 

Form 
En texts innebörd och dess form är tätt 

förknippade med varandra (Fairclough 1995 

s.57). Formen på en text kan liknas vid en 

uttrycksstil. I exempelvis ett tal kan olika gester, 

miner och betoningar frambringa samma 

innebörd i det sagda men i olika former. 

Detsamma gäller för skrivna texter. Valet av 

form beror på lyssnaren eller läsaren samt vilket 

perspektiv som framhävs men även hur stor 

population budskapet vänder sig till (van Dijk 

1997 s.11). Om formen ändras sker desamma 

vanligtvis med textens innebörd och vice versa. Genom att analysera vilken form en 

innebörd är paketerat i kan även andra aspekter i texten upptäckas vilket kan säga lika 

mycket som vad texten behandlar (Fairclough 1995 s.57). Figur 4 visar budskapets form 

som den andra beståndsdelen ett budskap består av. 
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Genom att analysera en texts form tas även hänsyn till i vilken sekvens innebörderna 

följer på varandra. För att förstå en diskurs får inte en text ryckas ur sitt sammanhang för 

att analyseras. Ett enstaka ord i en mening kan syfta tillbaka till ett komplicerat samband 

vilket ökar förståelsen till den kortfattade meningen. Både tal och text är sekventiellt 

uppbyggt. En mening följer på nästa i ett sammanhang. En texts innebörder kan förstås 

för sig eller som en helhet vilket skapar hierarkiska strukturer i analysen. Detta gäller 

även för formen då det kan förekomma flera olika former i en och samma text (van Dijk 

1997 s.7). 

 

En text har vanligtvis en mer eller mindre tydlig form. Ett sätt att analysera en texts form 

är att se till dess struktur. Tidningsartiklar har vanligtvis en inledande sammanfattning 

och en avslutande slutsats. Olika diskurser har varierande stark koppling till vissa sätt att 

strukturera en text (van Dijk 1997 s.13). Genom att se på vilken form som valts kan det 

vara till hjälp att avgöra dess diskurs. Den övergripande innebördsstrukturen, 

satsbyggnaden, betoningen och hastigheten varierar mellan olika diskurser. Tidningar 

använder sig av detta för att rikta sina artiklar mot vissa målgrupper. De använder ofta ett 

underhållande och livfullt språk för att dölja sin institutionella karaktär (Fowler 1996 

s.36). Ett exempel på hur en analys av texters form kan ske är att analysera hur texten är 

positionerad i förhållande till bilder (van Dijk, 1997 s181).  

 

Då vi analyserar formen på budskapen kommer vi att fokusera på vem som är sändare 

och hur omfattande texten är. En längre text är ofta mer omfattande och resonemangrik 

än en kortare text där författaren inte tillåts plats att uttrycka sina budskap på ett önskvärt 

sätt.  

 

 

Ideologi 
Förutom att studera en texts innebörd och form går det även att studera dess 

underliggande ideologi (Fairclough 1995 s.122ff). En texts ideologi har starka kopplingar 

till den kontext texten och dess författare vistas i (van Dijk 1997 s.20). Ibland kan en 

texts diskurs vara tydlig om det exempelvis handlar om ett politiskt ställningstagande i ett 
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känt sammanhang, men ofta är en text uppbyggd av flera sammanblandade diskurser. 

Ideologierna kan avspeglas i ordval och grammatisk uppbyggnad av meningar såsom vem 

som är subjektet i meningen eller hur personer representeras. Ideologier varierar i styrka 

mellan olika diskurser (Fairclough 1995 s.14ff). Van Dijk har definierat en ideologi till 

att vara de grundläggande värderingarna som en grupp och dess medlemmar bär på (van 

Dijk, www.hum.uva.nl 020420) 

 

Beteendet i en diskurs styrs generellt av medvetna eller omedvetna idéer och värderingar 

som reflekterar de sociala förhållningssätt och uppfattningar diskursen är en del av. En 

enskild individ har liten kontroll över de värderingar som finns i språket. Ett exempel på 

det är att individen är en del av sin sociala omgivning som styrs av samma möjligheter 

och begränsningar som ideologin bygger på(Fowler, 1996 s.2).  

 

För att fullständigt förstå en text måste läsaren ha kunskap om flera saker. Författarens 

minnen och erfarenheter och de delade sociala attityderna, ideologierna, normerna och 

värderingarna som individer besitter tack vare sina grupptillhörigheter (van Dijk 1997 

s.7). Omedvetet tar läsaren till sig ideologin som formar tidningens representation av 

verkligheten. Det leder till att värderingar som redan existerar reproduceras i den 

diskursiva interaktionen mellan tidningstexten och läsaren (Fowler 1996 s.41). 

 

Skälen till att använda ordet “terrorist” i stället för “frihetskämpe” bottnar i vissa 

uppfattningar och ideologier. Språkanvändare är aktiva i diskurser, inte bara som 

individer, utan även som medlemmar i olika grupperingar, institutioner och kulturer. 

Genom sina diskurser kan språkanvändarna reproducera, förstärka eller utmana de 

omfattande sociala och politiska strukturerna och institutionerna. Det behöver inte betyda 

att diskursen enbart styr en persons agerande. Genom sitt agerande förändrar personer 

också diskurserna (van Dijk 1997 s.20). 

 

Att söka efter bakomliggande ideologier i budskap kan försvåras av de uppfattningar 

forskaren har. Vi är medvetna om en del av våra uppfattningar och värderingar men långt 

ifrån alla. Problematiken finns också i hur avgränsningarna sker. Vi letar efter 
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budskapens ideologier. Däremot är vi väl medvetna om att de är beroende av personen 

eller organisationen som står bakom. Ideologierna som budskapen ger uttryck för är 

ideologier som aktörerna innehar eller använder sig av. En och samma ideologi finns kan 

förekomma både i det analyserade budskapet samt i aktören vilken skapade budskapet.  

 

En ideologi anses allmänt innehålla en uppsättning av väl förankrade idéer, exempelvis 

att kommunismen är roten till all ondska i världen. Inom diskursteorin är man inte 

intresserade av att spåra dessa stora grundläggande ideologier utan hur vissa händelser 

uppfattas samt vilket ställningstagande som tas i dessa situationer (van Dijk 1997 s57). 

Ett exempel på detta kan vara de våldsamma demonstrationer som sommaren 2001 

förekom vid ett EU möte i Göteborg. En stor del av svenska folket anser att det våld som 

förekom var fel. En persons ställningstagande visar vilka värderingar eller ideologier han 

har. Vissa ansåg att det var demonstranternas fel, andra att det var polisens fel att våld 

förekom. Detta är ett exempel på vad man inom diskursteorin syftar till då det pratar om 

ideologier. Då vi analyserar efter ideologibegreppet syftar vi till pressens grundläggande 

tankar samt företagets tankar. 

 

De värderingar och ideologier vi främst söker efter i texterna är kopplade till Trautweins 

olika motiv till fusioner vilka introducerades tidigare i studien. De första två motiven som 

Trautwein presenterar anser vi går att applicera till ekonomisk rationalitet. Motiven 

behandlar olika sorters effektiviseringsskäl som grund till en fusion. Ett av dessa skäl, 

synergivinster, kommer att analyseras utförligt i analysdelen. Det andra skälet vi hänför 

till ekonomisk rationalitet är att öka marknadskraften. Att bli större på befintliga 

marknader samt att kunna etablera sig på nya marknader är ett vanligt förekommande 

skäl till en fusion. Ett sådant motiv till en fusion är rationellt samtidigt hjälper det till att 

legalisera hela fusionen. En studie utförd i poststrukturalistisk anda kan likna dessa 

ideologier med vad de kallar diskurser. Ideologin ekonomisk rationalitet behandlas även 

av Hellgren et al men då som en egen diskurs. Den ekonomiska rationaliteten beskrivs i 

Hellgren et al studie termer av vinnare eller förlorare (Hellgren et al, kommande).  
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Andra värderingar och ideologier vi kommer att söka efter i texterna är nationalism och 

rättviseideal. Fusionen vi studerar innefattar två statliga bolag med stark förankring i 

olika nationella kulturer. Vi letar efter situationer då blicken lyfts från företagsnivå till 

nationell nivå. Den bästa lösningen på ett problem, enligt denna ideologi, är då den 

favoriserade nationen gagnas oavsett vilka konsekvenser det får för andra. Denna 

ideologi kan liknas vid de nationella diskurser Hellgren et al använder sig av i sin 

poststrukturalistiska diskursstudie (Hellgren et al, kommande).  

 

Då vi letar analyserar rättviseideal söker vi efter värderingar i texten som inte fokuserar 

på någon enskild parts egenintressen. Det ska lysa igenom att en inställning om att alla 

inblandades bästa är den rätta lösningen. I jämförelse med den ekonomiskt rationella 

ideologin som kan liknas vid att prioritera aktieägarnas intressen så kan rättviseidealet 

liknas vid att alla intressenter till fusionen ska vara nöjda. Detta kan liknas vid den 

samhällsdiskurs Vaara och Tienari använder sig av i sin diskursstudie. Samhällsdiskursen 

ansågs finnas då flera intressenter deltog i en specifik diskussion i mediatexterna. (Vaara 

& Tienari, kommande) 

 

Trautwein kopplar till maktaspekter i sina motiv till fusioner. Företagsledarna försöker att 

maximera sin maktposition i fusionen. I en fusionssituation vill ingen vara förloraren, 

ledare kan då handla på ett ickerationellt sätt för att inte tappa ansiktet vilket förstärks om 

fusionen uppmärksammas i media. Det kan liknas vid ren egoism som kan komma till 

uttryck i uttalanden och handlingar. Av de två studierna vi tidigare relaterat våra 

ideologier till anser vi att Vaara och Tienari berör samma ideologi. Deras 

poststrukturalistiska diskurs 

individualism uttyds ur texter där 

författaren fokuserar på en specifik 

individ.  
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Ideologier är kopplade till kontexter genom människors gemensamma värderingar och 

uppfattningar vilka reproduceras i samhället. Bland annat kön, etnicitet och kultur 

påverkar en persons diskurs. Kunskapen som språkanvändare besitter om grammatik och 

diskursregler är socialt delade inom diskursen vilket bidrar till att en gemensam förståelse 

erhålls. Olika diskurser kan ge upphov till missförstånd, tolerans, konflikt, dominans eller 

uteslutande (van Dijk 1997 s.21). I figur 5 illustreras hur ideologier och kontext relateras 

till övriga delar. 

 

En viss social omgivning ger signaler att använda en viss dikurs. Den språkliga 

konstruktionen av en diskurs är beroende av diskursens kontextuella förhållanden. 

Språkbruket varierar beroende av situationen - om man niar eller duar folk till exempel. 

En läsare kan inte ta till sig en texts alla innebörder på önskat sätt men erhåller ändå en 

känsla för texterna. Detta beror på att läsaren också är en del av det samhälle som format 

diskurserna och ideologierna (Fowler, 1996 s.36). Kontexten är en viktig del av en text. 

Då analys sker efter kontextbegreppet är det viktigt att hålla isär den kontext där texten 

skapas samt den kontext budskapet läses i. Ett exempel på en kontext kan vara en 

begravning. Situationen påverkar hur vi uppför oss och i viss mån språkbruket. Den 

minskar vår handlingsfrihet och får oss att bete oss på ett visst sätt, kontexten är 

förknippade med vissa förväntningar (van Dijk 1997 s.161). Då vi undersöker 

kontextbegreppet i analysen är vi intresserade av mot vilken bakgrund vissa uttalande 

sker och om kontexten förändras. Diskurs och kontext är tätt sammanlänkade, diskursen 

förändras i viss mån då kontexten runt diskursen förändras. Kontexten sägs avgör vilket 

mål är texten har (van Dijk 1997 s.19). 

 

Tidningar använder sig ofta av kontextuella teman då texter produceras. Detta bidrar till 

att läsaren lättare kan ta till sig nya innebörder genom att kontexterna är familjära med en 

del av de innebörder och begrepp som används. Ett exempel är det tema som innefattar 

kärnkraft, slutförvaring, kärnvapen, atomfysik och så vidare. Temat bidrar till att när det 

rapporteras om en mindre olycka som är förenligt med temat, kopplar läsaren det 

automatiskt till övriga besläktade innebörder. Det bidrar till att en liten nyhet kan få ett 

Figur 5 



 
 
 

 34

relativt stort genomslag. En mindre skogsbrand utanför kärnkraftverket i Forsmark kan då 

få läsaren att koppla till kärnolycka och radioaktiv strålning (Fowler 1996 s.17).  

 

Den ideologiska och kontextuella aspekten av diskurser kan analyseras på flera olika sätt 

och i olika nivåer, beroende på vilken förklaring och förståelse som önskas. En metod är 

att analysera efter de tre generella sociokulturella aspekterna ekonomi. Politik berör då 

makt, och kultur berör då identitet (Fairclough 1995 s.57ff). Ett annat sätt kan vara att 

skilja mellan globala och lokala aspekter. De globala aspekterna innefattar då politik, 

ekonomi samt kultur. De lokala aspekterna innefattar då plats, deltagare samt roller. Även 

ett litet samtal, som kan analyseras som två små diskurser som interagerar, kan vara ett 

uttryck för två stora, samhälleliga diskurser med starka kulturella förankringar (van Dijk 

1997 s.22).  

 

Kontexter ser vi som situationer som kan påverka budskapen i fusionen. I vissa 

situationer så finns bestämda normer för hur man ska agera. I ett exempel ovan har vi 

nämnt hur en begravning kan påverka en persons agerande. Om en person ändrar sitt 

beteende eller sin uppfattning kan det bero på att hela situationen har ändrat sig och den 

tidigare ståndpunkten passar inte in i denna situation. 

 

 

Metodologisk hantering av diskurser 
Som synes saknar figurerna som illustrerar diskursteori en markering för hur själva 

diskursen är kopplad till övriga begrepp. Det vi redogjort för är vilka beståndsdelar ett 

budskap kan analyseras efter. Vår studie skulle underlättas om vi visste redan nu om 

Telia och pressen är så olika i denna situation att de kan anses ingå i två olika diskurser. 

Det är däremot inte självklart. Vi har därför valt att inte markera Telia med dess 

ideologier och budskap som att härröra från en diskurs och pressen som den andra 

diskursen. Efter vi redogjort för analysen av budskapen kan vi konstatera om aktörerna 

ingår i olika diskurser. 
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Att använda sig av diskursanalys innebär att studien måste ta hänsyn till detta i fler än 

den teoretiska aspekten. Ett diskursanalytiskt angreppssätt innehåller ett filosofiskt 

ställningstagande att språket har en avgörande roll i den sociala konstruktionen av 

verkligheten. Det bidrar till teori och metod blir sammanlänkade. Det innebär däremot 

inte att en studie måste hållas till en specifik diskurssyn. En kombination av flera synsätt 

kan ge en bättre förståelse av det undersökta (Winther-Jörgensen & Phillips, 2000 s.10). 

Frågan om vad som avgränsas till de analyserade diskurserna avgörs i förhållande till 

forskarens syfte. Om syftet är att undersöka två alternativa beteenden underlättas det om 

de särskiljs till två separata diskurser. Diskurserna är snarare forskarens konstruktion än 

något som finns avgränsat i verkligheten och som bara är att kartlägga. Det betyder 

däremot inte att vad som helst kan liknas vid en diskurs. Forskaren måste argumentera för 

att de utvalda avgränsningarna är relevanta och rimliga (Winther-Jörgensen & Phillips, 

2000 s.136-137).  

 

Det innebär att det i denna studie är vi som valt Telia-Telenor som fall att studeras. I 

detta fall har vi i sin tur särskiljt ett antal aktörer för att analysera deras språkhantering. 

Dessa är Telia, den svenska staten samt svensk press. För att kunna analysera aktörerna 

har vi delat in diskursbegreppet i ett antal analyserbara beståndsdelar. Alla dessa val har 

vi gjort utifrån vår strävan att kartlägga språkligt beteende. Vilket grundar sig i vår 

uppfattning att dessa aktörer socialt kan särskiljas och analyseras var för sig. Det gör att 

resultatet av analysen är beroende av de val vi gjort inledningsvis. Dessa val stämmer inte 

nödvändigtvis överens med andras uppfattningar om hur uppdelningen bör ha skett. För 

att bedöma resultatet måste hänsyn tas till hur valet av diskurser och dess beståndsdelar 

utförts. Det är våra sociala uppfattningar om verkligheten, som vi förhoppningsvis delar 

med många andra, som formar studiens resultat. 

 

 

Förmedlande av förståelse 
Att se budskap i termer av innebörd, form, ideologi och kontext hjälper oss att beskriva 

de budskap Telia och pressen förmedlade ut i fusionen. Detta möjliggör en jämförelse av 
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budskapen. Förståelsen blir däremot inte fullständig för hur kommunikationen skedde om 

inte hänsyn tas till mer kognitiva aspekter. Det som överförs med budskapens alla 

beståndsdelar är en förståelse. Förmedlandet av ett budskap till en part sker i ett specifikt 

syfte, att informera samt påverka andra intressenter. I teorin om menningsskapande och 

menningsgivande skapas en vision vilken sedan ska förmedlas ut till intressenter och leda 

till handling i enlighet med visionen. Det verktyg som saknas i vår diskursteoretiska 

referensram är hur förståelse av budskap kan överföras till andra individer efter att 

förståelsen skapats. Teorin om meningsskapande och meningsgivande ger oss det 

verktyget. Den teorin är inte en del av det diskursteoretiska fältet men baseras på synen 

om social konstruktion. För att sätta in den i ett diskursteoretiskt sammanhang har vi valt 

att jämföra den med ett diskursteoretiskt försök att ge svar på samma fråga – hur 

förståelse kan förmedlas. Vi kommer även att använda menningssgivande samt 

menningsskapande i syfte att utröna om parterna i fusionen påverkade varandra genom 

budskapen som förmedlades. 

 

 

Meningsskapande & meningsgivande 
Enligt Gioia & Chittipeddi är det möjligt att se kommunikation i termer av 

meningsskapande och meningsgivande. Dessa begrepp erbjuder ett annorlunda perspektiv 

på hur en ledare eller företagsledning tar till sig budskap för att sedan förmedlar dem 

vidare till organisationens medlemmar. Meningsskapande innebär att en person eller 

företag försöker skapa sig en mening om en situation medan meningsgivande är den 

process där personen eller företaget försöker influera eller påverka sin 

meningskonstruktion i en viss riktning. 

 

Till en början ska ledaren skapa sig en egen förståelse om något, att få förståelse för ett 

fenomen så det ska passa in i ett sammanhang och ge mening. Förståelse och kognition är 

två centrala begrepp i meningsgivandeprocessen. Ur denna process formas en vision 

vilken ger mening åt, eller passar in i, en viss situation (Gioia & Chittipeddi, 1991 s.434). 
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Denna vision ska sedan förmedlas till externa och 

interna intressenter. Det är ledaren eller 

företagsledningens arbete att förmedla denna vision 

vidare till intressenterna, att få andra att förstå 

fenomenet och ge mening till det. Denna process 

kallar Gioia & Chittipeddi för meningsgivande och 

innebär påverkan och influerande av andra. 

Meningsgivande ska mynna ut i handling enligt den 

nya visionen. De ovan nämnda begreppen handlar 

om att skapa sig förståelse och förmedla denna 

förståelse till andra(Gioia & Chittipeddi, 1991 

s.442). 

 

Gioia et al anser att en stor del av den förståelse vi 

människor får erhåller vi genom olika symboliska 

processer. En symbol kan vara många olika saker; 

händelser, handlingar, logotyper med mera som 

representerar ett koncept vilket ger symbolen 

mening. Språket är kanske det starkaste symboliska 

medium vi har, speciellt då man talar i metaforer. 

Där ges förståelse för ett nytt koncept genom redan 

erkända koncept. Dessa symboler och i synnerhet 

språket är grundläggande i meningsskapande- och meningsgivandeprocessen. Symboler 

och metaforer är i vissa fall centrala för konstruktionen av mening, kommunikation, 

förståelse och handling. Dessa symboler blir i bästa fall ett medel för personer att grunda 

sin perception i för att sedan artikulera ut dessa koncept (Gioia et al, 1994 s.380). 
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Hur ett budskap formas diskursteoretiskt 
Russel et al, som är företrädare för den lingvistiska synen av diskurser, har undersökt hur 

interaktion sker mellan diskurser. Författaren är intresserad av hur sändaren säkerställer  

att budskapen tolkas på ett önskvärt sätt (Russel et al, 1997 s. 63). Den som för ut sitt 

budskap klär innebörd i ord för att hjälpa mottagaren att förstå detta på önskvärt sätt. 

Orden i sig ger inte förståelse utan den hjälper läsaren att koppla till erfarenheter, 

uppfattningar och koncept vilket bidrar till att förstå textens innebörd (Russel et al, 1997 

s. 64). Författaren anser att det är sändarens ansvar att budskapen uppfattas på ett korrekt 

sätt. Mottagaren kan därför aldrig klandras för att ha missuppfattat innebörden i 

överförda budskap. Det problematiserar däremot inte om ett budskap verkligen är 

överfört då det missuppfattats. Om de anser att ett budskap är överfört men att det har 

missuppfattats kan det bero på att mottagaren är medveten om budskapets önskade 

tolkning men av olika skäl använder sig av budskapet i egna syften istället för sändarens. 

De använder sig av en välutvecklad modell för att klargöra hur processen sker från att en 

uppfattning skapas till att den förmedlas till mottagaren. Vi har återgett den i figur 6. 

 

Individen skapar sig en konceptuell uppfattning genom perception av yttre händelser, 

sina egna erfarenheter och förmågan att kreativt processa denna information till en helhet. 

Sändaren styr sedan sina budskap på fyra sätt. En uppfattning kan förmedlas på olika sätt 

beroende på vilken effekt sändaren söker. Den retoriska styrningen är kopplad till detta 

då olika aspekter i uppfattningen belyses och andra får en underordnad roll då budskapet 

väl får en konceptuell form. Den tematiska styrningen innebär valet av begrepp, 

påståenden och koncept budskapet kopplas samman med i förmedlingen. 

Samstämmighetsstyrningen innebär att sändaren känner av vilka begrepp och påståenden 

som sändaren har gemensamt med mottagaren och vilka som behövs förklaras ytterligare. 

Den fokuserade styrningen innebär att sändaren kontinuerligt känner av om mottagaren 

tänker i samma begreppsbanor. Om så inte sker styr sändaren in mottagaren på rätt spår 

(Russel et al 

 , 1997 s. 68-71).  

 



 
 
 

 39

Det konceptuella budskapet kodas sedan till att bli ett språkligt uttryck som är möjligt att 

förmedla till andra. Detta sker genom att budskapet får en grammatisk form, en 

uppsättning ord samt olika betoningar då det överförs. Dessa tre typer av kodning är 

beroende av sändarens språkliga egenskaper och förmågor och syftar till att få läsaren att 

lättare förstå den konceptuella uppfattningen som önskas förmedlas. Om sändaren 

formulerat ett budskap väl underlättar det mottagarens tolkning av budskapet (Russel et 

al,1997 s.72-75). 

 

 

Vår användning av budskapsförmedlande 
Likheterna mellan denna syn på hur budskap härrör från konceptuella uppfattningar och 

begreppen meningsskapande-meningsgivande kan nu uttydas. Skulle något område 

markeras i figur 6 där begreppet meningsskapande passar skulle begreppet motsvara en 

markering fram till och med den aktuella konceptuella uppfattningen i figuren. Att en 

person försöker skapa sig en mening om en situation med hjälp av sin egen förmåga som 

meningsskapande innebär att personen använder sin perception, sitt minne och sin 

kreativa förmåga. Att personen sedan lyckas skapa sig en mening om ett fenomen innebär 

att personen har en aktuell konceptuell uppfattning om något. 

 

Vi kan även kortfattat diskutera hur figur 6 kan relateras till den övriga diskursteorin vi 

presenterat. Kontexten uppfattas av vår perception vilken i viss grad styrs av våra 

värderingar och ideologier. Formen ett budskap har ges främst av den sista delen i figuren 

där grammatik, ordförråd och betoningar väljs. Innebörden man skapas först med den 

aktuella konceptuella uppfattningen men förädlas ända tills den blir ett uttalat budskap. 

 

Meningsgivande är däremot inte lika lätt att passa in i figur 6. Det begreppet innebär att 

en vision ska förmedlas till andra. Lingvistikerna anser att en person först har skapat sig 

en tillräckligt solid bild av verkligheten först då ett konceptuellt, ickeverbalt budskap 

formats. En vision är troligtvis mer omfattande än endast en uppfattning om ett fenomen. 

Det måste till en mer utvecklad föreställning för att en vision ska ha skapats. Däremot 

anser Russel et al att något som kan liknas vid en vision först inträffar då personen har 
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skapat sig en uppfattning om en önskad påverkan hos mottagaren och i abstrakta termer 

även utvecklat hur denna påverkan ska ske. Meningsgivande tar även hänsyn till 

mottagaren och mottagarens tillgodogörande av förståelsen medan lingvistikerna avslutar 

sin modell vid artikuleringen av budskapet.  

 

Då vi i analysen kommer att använda begreppen meningsskapande samt meningsgivande 

kommer vi att studera hur texten är uppbyggd samt dess innehåll. Är texten konstaterande 

och innehållet framstår som relativt klart anser vi att begreppet meningsgivande kan 

appliceras till texten. Här är det inte fråga om att resonera sig fram till en ståndpunkt i 

texten, det är fråga om att förmedla ett budskap eller en ståndpunkt. 

 

Är texten mer analyserande anser vi att begreppet meningsskapande kan appliceras till 

texten. Här tas inte budskapets mening förgivet, ett resonemang angående huruvida 

budskapets innehåll verkligen stämmer överense med verkligheten kan förekomma. 

Texten kan vara uppbyggd på ett analysliknande sätt där paralleller dras till liknande 

situationer, likheter och olikheter identifieras. Efter detta resonemang skapas en ny 

mening av innehållet på grund av att fler dimensioner av ämnet tas med i resonemanget. 
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Fallbeskrivning 
Fusionen mellan Telia och Telenor är komplicerat av den anledning att fallet består av 

fler aktörer än en fusion mellan två privata företag vanligtvis innehåller. Både Telia och 

norska Telenor var under den här perioden statligt ägda. Detta bidrog till att 

fusionsförhandlingar och samtal inte endast hölls på företags- eller koncernnivå. De 

svenska Näringsdepartementet och den norska motsvarigheten Samferdselministeriet var 

i allra högsta grad involverad i fusionen i rollen som ägare. Detta anser vi ger fusionen 

ytterligare en dimension jämfört med en fusion mellan två privatägda bolag. Vi har i figur  

 

7 visat vilka huvudaktörer som varit delaktiga i fusionen samt markerat med ett skuggat 

område de aktörer fallet fokuserar på. Telia har figurerat frekvent i pressen de senaste 

åren. För att sätta in fusionen i ett tidsmässigt sammanhang visar vi nedan de viktigaste 

datumen i Telias sentida historia: 

 

1998 

1998-02-18 Telia förnekar offentligt hemliga fusionssamtal med Telenor. 

1998-02-20 Telia erkänner att fusionsförhandlingar mellan Telia och Telenor strandat. 

 

1999 

Telia Telenor

Svenska 
Näringsdepartementet

Norska 
Samferdseldepartemente

t 

Svenska pressen Norska pressen 

Telia-Telenor

Figur 7 



 
 
 

 42

1999-01-20 Telia och norska Telenor offentliggör planer på att fusionera. 

1999-03-30 Ägaravtal om samgående mellan Telia och Telenor klart. 

1999-10-13 EU godkänner fusionen. 

1999-10-19 Styrelsen för det fusionerade bolaget offentliggörs. 

1999-12-09 Offentliggörande av affärsområdenas placering av huvudkontor. 

1999-12-12 Offentligt förnekande av interna stridigheter. 

1999-12-17 Norska och svenska regeringen offentliggör att fusionen avbryts. 

 

2000 

2000-06-13 Telia privatiseras och börsnoteras till börskursen 85 kronor. 

 

2002 

2002-03-26 Telia och finska Sonera offentliggör planer på att fusionera. 
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Undersökning av fusionens budskap 
I denna del av uppsatsen kommer vi att analysera vilka budskap Telia förmedlade ut samt 

vilka budskap svenska pressen behandlade. Vi har valt att gruppera budskapen i olika 

tema. Somliga av budskapen behandlades både av Telia och pressen, andra budskap 

behandlades endast av ena parten. Vi analyserar budskapen i sex teman efter innebörd, 

form, ideologi, kontext samt förmedlande av förståelse. De teman vi analyserar är i 

följdordning: Marknadsaspekter, ägarförhållanden, lokaliseringsaspekter, 

personalaspekter, samt Tormod Hermansen. I slutet av varje tema sammanfattar vi det vi 

funnit i analysen av temats beståndsdelar.  

 

 

Förekomsten av budskapen från Telia och pressen 
De budskap vi söker efter i Telias samt pressens texter är egna tolkningar av vad parterna 

ville förmedla i sina texter. Vissa texter och artiklar kan innehålla flera olika budskap 

medan andra innehåller få. En specifik mening kan innehålla flera olika budskap 

beroende på vad som eftersöks och i vilket sammanhang texten analyseras. Vid ett fåtal 

tillfällen blir det tydligt i analysen då vi i olika sammanhang refererat till samma citat.  

 

Vi har utifrån Telias sida valt att studera 19 pressmeddelanden och två interna dokument 

som direkt berör företagets medistrategi i samband med fusionen. En orsak till att det är 

relativt få pressmeddelanden är att Telia ville få största möjliga respons från media då de 

väl offentliggjorde ny information genom sina pressmeddelanden. ”Vi har hårda krav 

med vad vi går ut med så att inte redaktionerna kastar det i papperskorgen om det står 

Telia på det” (Billström 020305). Den svenska pressen rapporterade frekvent om 

fusionen under hela 1999. Vi har gjort individuella artikelsökningar beroende på vilket 

tema vi söker budskap i. Detta gör det problematiskt att uttala oss om hur stort urvalet av 

tiningsartiklar är i alla teman tillsammans. Vi kommer att inledningsvis presentera antalet 

tidningsartiklar i studiens urval vilket direkt berörde det aktuella temat.  
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Marknadsaspekter 
Marknadsaspekter anser vi är de uttalanden som kan hänföras till det fusionerade 

företagets styrka, marknadsandel samt marknaderna det nya företaget vill vara verksam 

på. Ett av de budskap som Telia ville förmedla i och med fusionen var att företaget nu 

skulle bli ett nordiskt flaggskepp inom den expansiva IT- och telekombranschen (Telia 

990117). Budskapet återkommer i Telias pressmeddelanden, ”vi ska skapa ett nordiskt 

flaggskepp inom telekom- och IT- industrin” (Telia, 990120). Lite längre ned i detta tema 

behandlas frågorna lönsamhet, effektivitet och värdering. Dessa aspekter placerar vi 

under marknadsaspekter då vi anser att de är tätt förknippade med den marknadskraft 

företaget besitter. Detta har inverkan på företagets vinst och eventuell lönsamhet. 

Avsnittet domineras av diskussionen om hur högt det fusionerade bolaget bör värderas. 

En sökning i databasen affärsdata på ”Telia”, ”Telenor” samt ”fusion” gav 148 träffar 

varav 52 var användbara under temat marknadsaspekter. 

 

 

Innebörd  
Vi inleder med att analysera innebörden i Telias geografiska marknadsaspekter. 

Innebörden Telia ville förmedla i sina ursprungliga budskap var att de två företagen 

tillsammans skulle bli ett stort nordiskt företag. Detta budskap förändrade Telia redan 

efter ett par månader. Istället för ett nordiskt företag beskrevs nu det fusionerade 

företaget som ett internationellt ledande bolag i Europa såväl som globalt. I ett 

pressmeddelande skriver Telia ”Med utgångspunkt från vår starka position på 

hemmarknaden är ambitionen att bli en ledande aktör både i Europa och globalt inom de 

områden där det nya bolaget får unik kompetens” (Telia 990330). Detta anser vi vara en 

förändring av det ursprungliga budskapet från att se sig själv som en betydande nordisk 

aktör till att se sig som en potentiell global aktör. 
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Redan under denna period hade tidningarna bildat sig en egen uppfattning om det 

fusionerade bolagets marknadssträvan. Uppfattningen bestod i att fusionen skedde mellan 

två starkt nationella bolag. Vid ett samgående skulle företagen tillsammans vara en 

betydande aktör endast i norden. ”Fusionen mellan Telia och Telenor är det största som 

någonsin genomförts mellan ett svenskt och norskt företag” (SvD 990319). ”Telia och 

Telenor kan skapa en stark nordisk kraft, som kan bli aktiv utanför Norden” (DI 

990324). Däremot såg pressen den framtida potentialen företaget besatt, men ansåg inte 

att det räckte med fusionen mellan två nordiska bolag för att företaget skulle kunna hävda 

sig internationellt. ”Telia och Telenor gör ett andra försök att gå ihop. Men den nordiska 

telejätten måste ingå fler fusioner och allianser om den ska nå sina högt satta mål” 

(AFV 990421). Pressen hade uppenbarligen fått intrycket av Telias uttalanden som alltför 

vidlyftiga och behöll sin ursprungliga uppfattning om marknadsaspekterna.  

 

Telia förändrade innebörden i sina marknadsrelaterade budskap ytterligare en gång under 

sommaren 1999. Från att det fusionerade bolaget skulle bli ett nordiskt flaggskepp till att 

bli ett globalt ledande företag, ville de nu ge bilden av att fusionen inte skulle leda till 

marknadsdominans över huvud taget. Telias Stig-Arne Larsson uttalade sig i en intervju i 

Dagens Industri ”Det vore en skandal om EU- kommissionen ställde sådana villkor att 

fusionen undergrävs affärsmässigt. Telia och Telenor är två relativt små telebolag och vi 

har bland de lägsta telepriserna i Europa och en hög penetration” (DI 990616). Denna 

nya vändning syftade till att ge omvärlden intrycket av att det fusionerade bolaget endast 

var en mindre aktör på marknaden. Budskapet från Stig-Arne Larsson höll pressen inte 

med om utan vidhöll sin ursprungliga beskrivning av det fusionerade bolaget. Pressens 

bild var snarlik den som EU-kommissionen gav av Telia och Telenor. Bilden innebar att 

företagen var dominerande på sina respektive hemmamarknader (FT 990819).  

 

Telias beskrivning av fusionen som gällande två små bolag var en tillfällig fas i deras 

uttalanden, mot hösten återkom de stora marknadsvisionerna från tidigare under året. I ett 

pressmeddelande skrevs att ”Det fusionerade Telenor/Telia blir det sjätte största 

telekombolaget i Europa med 51 000 anställda och en omsättning under första halvåret 

1999 på cirka 43 miljarder SEK/41 miljarder NOK” samt ”Beslutet är mycket glädjande. 
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Vi kommer att introducera ett starkt, kundorienterat och offensivt telekombolag både 

internationellt och på den nordiska marknaden, säger den blivande koncernchefen 

Tormod Hermansen” (Telia, 991013). Nu ville Telia att det framtida bolaget återigen 

skulle framstå som ett stort europeiskt bolag och inte två små aktörer på den europeiska 

marknaden. Denna trend höll i sig året ut tills dess att fusionen avbröts. 

 

Gällande marknadsaspekterna lönsamhet, effektivitet samt värdering ville Telia bland 

annat förmedla till omgivningen att fusionen med Telenor skulle leda till ”betydande 

synergieffekter” (Telia 990117). Dessa synergieffekter beskrivs utförligare i ett 

pressmeddelande där Telia mer detaljerat förklarar vad synergierna består i. 

”Sammanslagningen av bolaget kommer att kunna ge betydande synergivinster genom 

bland annat samordning av inköp, produktutveckling, systemutveckling och nätdrift och 

genom att utnyttja stordriftsfördelar i den nordiska regionen och för de internationella 

investeringarna” (Telia 990120). Både Telia och pressen är av den åsikten att fusionen 

kommer att bidra till att öka företagets effektivitet. Däremot är de inte överens om hur 

effektivt Telia och Telenor är. ”Den nya koncernen är inget under av effektivitet” (AFV 

990421), koncernen rapporteras endast som det åttonde mest effektiva telekomföretaget i 

Europa, sett till omsättning per anställd. Här finns en väsentlig skillnad i uppfattning 

beträffande företagets effektivitet mellan pressen och Telia. 

 

I september ändrar Telia sitt budskap på de synergivinster som planerades tidigare under 

året. ”En viktig grund för affären var att stora synergivinster skulle kunna uppnås och att 

därmed de totala värdet på det nya bolaget skulle öka. Dessa synergivinster verkar idag 

bli mindre och är svårare att uppnå än vad som förut antagits” (Telia 990905). Telia 

backar från sin tidigare optimistiska syn på de eventuella synergivinster fusionen 

planerades medföra. Dessa synergivinsterna var i början av året ett tungt argument för 

fusionen.  

 

Det fusionerade bolagets värde och lönsamhet är ett ämne som behandlas utförligt i 

pressen. Den svenska staten och pressen var inte helt överens om värderingen av 

företaget. Telia förde ut information som hävdade att det nya bolaget kommer att få en 
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omsättning på cirka 79 miljarder kronor samt ett rörelseresultat på omkring 10 miljarder 

kronor (Telia 990120). Dessa siffror baserades på båda företagens framtida prognoser. 

Prognoserna ville Telia senare bekräfta i och med uttalandet, ”Det fusionerade Telenor/ 

Telia blir det sjätte största telekombolaget i Europa med 51 000 anställda och en 

omsättning under det första halvåret 1999 på cirka 43 miljarder SEK / 41 miljarder 

NOK” (Telia 991013). Företaget vidhåller dessa siffror under hela fusionsprocessen trots 

att pressen räknar fram värden på bolaget som delvis baseras på andra siffror. 

 

Redan inledningsvis i fusionen spekulerades det om det nya bolagets värde ”ett 

snittvärde på Telia hamnar strax över 100 miljarder svenska kronor, Telenor är värt 50-

70 miljarder norska kronor” (DI 990119). I tidningarna inleddes debatten om de 

fusionerade bolagets värde tidigt. I pressen anses Telia vara för högt värderat. 

Fusionsföreträdarna utgår från den vinst företagen genererar i sina uträkningar av 

företagsvärdet ”resultatet för de två bolagen är blygsamma 4.5 miljarder kronor, 

marginalen blir 6.2 %” (AFV 990421). 

 Dessa siffror resulterar i en hög värdering på bolaget, ”Det tilltänkta bolagets 

marknadsvärde blir 300 miljarder kronor enligt Rosengren” (VA 990426). I en annan 

artikel presenteras pressens egen värdering av det fusionerade företaget endast till 250 

miljarder kronor (VA 990426). Det syns tydligt att pressen inte värderar företaget lika 

högt som ägaren, Näringsdepartementet.  

 

En av anledningarna till denna schism var att det fusionerade företaget enligt 

fusionsavtalet skulle förbli statligt ägt i ytterligare 16 år. ”Med alla förbehåll och 

begränsningar har politikerna kompromissat bort möjligheterna till effektivitetsvinster” 

(VA 990426). Senare under hösten förutspås, enligt fusionsföreträdarna, det nya bolaget 

få ett börsvärde på 300-400 miljarder kronor (DI 990925). Vi anser att debatten angående 

värderingen av Telia och det fusionerade bolaget visar på skillnader i innebörd. Att så 

skilda värderingar förekommer beror på att beräkningarna av företagets värde utförs med 

olika variabler. Beräkningarna grundar sig på olika årsresultat och ibland på 

balansräkningen. Vilka siffror som än presenteras anser vi att parterna underförstått vill 
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säga något med dem. Både Telia och tidningarna väljer den metod som ger de önskvärda 

resultatet.  

 

 

Form 
Vi upptäckte tidigt att de budskap och texter Telia förmedlade var kortfattade i jämförelse 

med pressens texter angående marknadsaspekterna. I tidningarnas artiklar är texterna i 

allmänhet längre, och resonemangen som fördes i artiklarna tog mer text i anspråk. Ett 

exempel på detta är AFV 990421 där ett flertal ämnen analyseras, artikeln är av 

debatterande form. Pressen riktar i artikeln kritik på flera olika punkter i fusionen samt 

resonerar allmänt om fusionen mellan Telia och Telenor. 

 

Ett flertal aktörer får uttala sig i pressen i detta tema. Exempel på det är de anställda på 

Telia (DN 990121), utomstående aktörer, (FT 990122) samt representanter från bolaget 

och de två företagens ägare (SvD 990319), (DI 990324). Även det fusionerade bolagets 

konkurrenter får tillfälle att uttala sig i pressen angående marknadssträvan hos de 

fusionerade företagen. Det är mycket tydligt när fusionen ska godkännas av EU: s 

konkurrensmyndighet. ”- Det är en fråga om principer, säger TeleDanmarks vd Henning 

Dyremose till den danska affärstidningen Börsen. Vi vill ha samma möjligheter i Sverige 

som Telia och Telenor får genom fusionen och som de har i Danmark” (DN 990511). 

 Av de många olika aktörerna som får uttala sig i pressen känner sig somliga direkt 

drabbade av de fusionerade bolagets ökade marknadskraft på grund av ökad konkurrens. 

Andra bedömare, exempelvis finansanalytiker, förmedlar analyser över det fusionerade 

företagets marknadsaspekter i pressen. Anledningen till att ett brett spektra av personer 

används i pressen då marknadsaspekterna debatteras kan vara att temat innefattar 

avgörande orsaker till fusionens genomförande. Telias budskap i temat om 

marknadsaspekter ger fusionen legitimitet, ett faktum det fusionerade bolaget är väl 

medvetna om. Pressen använder sig av en mängd olika aktörer i syfte att förankra sina 

åsikter om marknadsaspekterna till en bredare publik. 
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Telias pressmeddelande är optimistiska och framställer negativa aspekter på ett positivt 

sätt, ”ett samgående ökar konkurrensen…”(990615). Vi anser att pressens texter till en 

början ställde sig undrande till fusionen. Allt eftersom fusionen förflöt växlade pressens 

åsikt till att bli negativt inställda till fusionen. ”Varför fusion med just Telenor?” (SvD 

990604) är ett av många exempel på en undrande och frågande artikel där tonen till 

fusionen är något tveksam. Ytterliggare ett exempel är ”Bättre sent än aldrig” (AFV 

990421), där artikeln antyder att Telia borde fusionerat med något annat för länge sedan.  

 

De marknadsrelaterade budskapen initierades till en början av Telia genom det 

pressmeddelande som offentliggjorde fusionen (Telia 990120). I pressmeddelandet 

återfinns budskapet att det fusionerade bolaget kommer att skapa ett nordiskt flaggskepp. 

Ett annat budskap i det pressmeddelandet är att företagen tillsammans får den storlek och 

styrka som krävs för att vidareutveckla företagens positioner på marknaden. Det 

förekommer därefter ingen dialog mellan Telia och pressen som kan spåras i vad Telia 

skriver i sina pressmeddelanden. Telia startade diskussionen, men pressen hade sannolikt 

själva initierat diskussionen om marknadsaspekterna då ämnet är grundläggande för 

fusionens genomförande. 

 

 

Ideologi 
Diskussionen i detta tema präglas av ekonomisk rationalitet. Både Telia och pressen 

använder sig av ekonomiska argument då de geografiska marknaderna diskuteras. Telias 

budskap innebär att en fusion med Telenor leder till att företaget blir en starkare aktör på 

marknaden. Att vara en stark aktör på marknaden medför en rad fördelar i och med 

synergivinster, stordriftsfördelar med mera. Däremot är pressen och Telia oense om 

effekten av dessa fördelar samt vilka geografiska marknader som är intressant för Telia 

att etablera sig på. Vi kan skönja drag av nationalism i resonemangen från Telia, 

företaget beskriver sig i termer av ett nordiskt flaggskepp. De bakomliggande 

värderingarna i temat marknadsaspekter är i stort sett gemensamma för press och Telia. 

Det anmärkningsvärda är att parternas innebörder i budskapen går isär trots de 

ideologiska likheterna. 
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Även värderingen grundar sig i strikt ekonomiska termer vilket vi vill likna vid 

ekonomisk rationalitet. Telia beskriver fusionen i uttryck som synergivinster och 

använder sig av den ekonomiska rationaliteten i syfte att legitimera fusionen. 

Synergieffekter och vinster är synnerligen rationella grunder för en fusion ur ett strikt 

ekonomiska perspektiv. Pressen använde sig också av ekonomisk rationalitet i sina texter, 

men i ett annorlunda syfte. Pressens mål var inte att legitimera fusionen genom 

ekonomiska argument. De ekonomiska argumenten användes för att ifrågasätta 

synergieffekterna, lönsamheten och vinsten Telia förutspådde. Det råder inget tvivel om 

att parterna använder sig av ideologin ekonomisk rationalitet, men i skilda syften. 
 

 

Kontext 
Bakgrunden ett budskap presenteras mot ger en större förståelse för budskapet. Det 

fusionerade företaget basunerade ut att Telia- Telenor var ett nordiskt flaggskepp. Senare 

förändrades det till att företaget hade en ambition att bli en ledande aktör både i Europa 

och globalt. Telia framställde det fusionerade företaget som ett stort och starkt företag 

som kan konkurrera utanför nordens gränser. Detta anser vi är ett legitimitetsskäl från 

Telias sida. Det kryptiska är att Telia under sommaren 1999 vill framställa företaget som 

en mindre aktör på marknaden. Situationen var då delvis annorlunda mot tidigare på året. 

Fusionsarbetet hade gått relativt bra och det fusionerade företaget väntade på att EU: s 

konkurrensmyndighet skulle ge sitt godkännande till fusionen (Bäckman 020227). I den 

situationen vill företaget inte framstå som en stor och dominant aktör på markanden. Det 

är betydligt gynnsammare att prata om de två bolagen i termer av små telekombolag. 

 

I diskussionen angående lönsamhet, effektivitet samt vinst är det inte lika enkelt att 

koppla diskussionen till en specifik kontext. Det faktum att företagen var involverade i en 

fusionsprocess medförde en speciell situation i sig. En fusionskontext som är synlig 

genom hela temat är de båda företagens lönsamma historia. Telia försökte styra 

diskussionen i pressen till den historiska kontexten. Det utnyttjas både när Telia vill 

framstå som slagkraftigt som när de vill framställa sig som mindre aktörer. Vid en fusion 
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med en annan stark aktör, Telenor, blir framtidsutsikterna för det sammanslagna företaget 

väldigt goda. Då presenteras vinst och effektivitet mer positivt än vad som faktiskt var 

fallet. Pressen å sin sida undrar varför företaget ska fusionera om Telia ekonomiskt sett är 

välmående. En tendens vi uppfattat är att tidningarna anser att det måste finnas en 

anledning till att företaget ska fusionera. Skälet att företaget vill rusta sig för framtiden är 

inte tillräckligt. Argumenten och diskussionen från de båda aktörerna sker i samma 

fusionskontext men med delvis annorlunda syn på vad kontexten innebär för fusionen. 

 

 

Förmedlande av förståelse 
Vi anser att Telia inledningsvis var den meningssgivande parten i detta tema. Telias 

ledning tillsammans med Telenors ledning hade under en längre tid arbetat fram en vision 

för hur de båda företagen skulle gestalta sig. Redan under 1998 hade diskussioner mellan 

de båda företagen påbörjats om ett eventuell samgående. Enligt Lars Jacobsson kom 

beskedet att företagen skulle försöka sig på ett samgående en andra gång inte som någon 

överraskning. ”Vi fick kontakt med varandra väldigt fort under den andra fusionsrundan, 

norrmännen och vi. När det sprack första gången hade vi en gemensam fest ihop, då vi 

skildes åt sa vi till varandra att någonstans i fingerspetsarna känns det som om vi 

kommer att mötas igen. Vi uppehöll kontakten med varandra och det hade vi igen då 

fusionen tog fart en andra gång, vi kom igång fort och hade lätt att samarbeta” 

(Jacobsson 020423). Jacobsson arbetade vid denna tidpunkt som kommunikationsdirektör 

på Telia. Jacobssons utsaga visar att den vision företagsledarna skapat sig 1998 inte 

försvann då fusionen den gången avbröts. Visionen levde kvar även om försöket till ett 

samgående misslyckades. Visionen bidrog så småningom till fusionsförsöket 1999. Telia 

förmedlade ut budskapet om marknadsaspekter och den svenska pressen var delaktig i 

Telias meningsgivande genom att Telia försökte övertyga pressen om visionen.  

 

När fusionen offentliggjordes var tillgången på information begränsad till Telias 

pressmeddelanden, pressen blir då förmedlare av Telias vision. Senare i fusionsprocessen 

dominerar pressen som den menningsgivande parten. Tidningarna har skapat sig en egen 

vision av vilken betydelse marknadsaspekterna har för fusionen. Denna vision förmedlas 
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via den skrivna texten i tidningarna. Detta innebär att pressen också var meningsskapande 

i temat. 

 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis skilde sig innebörden åt mellan de olika aktörernas budskap. Telia 

ansåg att det fusionerade företaget skulle kunna konkurrera mer internationellt än vad 

pressen ansåg. Pressens ståndpunkt var att det fusionerade företaget var ett nordiskt 

företag. Formen för de olika parternas texter skiljer sig åt då pressens texter generellt är 

längre än Telias texter. Tidningarna resonerar mer i artiklarna medan Telia endast 

använde texten för att förmedla ut färdigkonstruerade budskap om marknadsaspekterna 

till allmänheten och media. Pressen använder sig av personer från Telia, Telenor samt 

utomstående personer i referaten i temat marknadsaspekter. I kontexten har vi 

uppmärksammat att EU: s konkurrensmyndighet hade en inverkan för hur det fusionerade 

bolaget föredrog att bli uppfattade i pressen. Ideologierna som präglade Telias och 

pressens resonemang var ekonomisk rationalitet. Under temat var Telia till en början 

menningsgivande, med fortskridandet av fusionen blev Telia mindre och mindre 

menningsgivande. Rollen som menningsgivande togs då över av pressen. 
 

 

Ägarförhållande  
Då vi i detta tema refererar till ägarförhållandet syftar vi till ägarstrukturen i det 

fusionerade bolaget. Vid tiden för fusionen var de två företagen statligt ägda. Då 

företagen ska fusionera påbörjas en diskussion om utformningen av den nya 

ägarstrukturen. Den norska och svenska staten kommer även i fortsättningen att vara 

ägare till bolaget. Ägarförhållandet diskuteras livligt av pressen och grundar sig i de 

enskilda bolagens värdering. Vi har funnit 69 artiklar som behandlade ägarförhållandena 

genom att söka efter ordet Telia i inledningarna och siffran 60 i hela artikeltexten. 
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Innebörd  
I det första pressmeddelandet angående fusionen redogör Telia för det fusionerade 

bolagets ägarförhållanden i framtiden. ”Den svenska staten kommer vid ett 

sammangående att äga 60 % av bolaget medan den norska staten kommer att äga 40 %”, 

(Telia 990120). Resonemangen och diskussionerna om ägarförhållandena är till en början 

få i pressen, det är först i mars som pressen riktar kritik mot ägaravtalets utformning. I en 

artikel i DN kommenteras norska Telenors andel av det fusionerade bolagets totala värde 

som alldeles för högt (DN 990319). Pressen fortsätter att diskutera ägarförhållandet, ”Vi 

väljer det i presskommunikén presenterade måttet Resultat efter finansiella poster: Telia 

6,8 mdr kr. Telenor 2,3 mdr kr. Dessa siffror om vi inte vet något annat indikerar en 

ägarfördelning på 75/25 %, tar man rörelseresultatet blir fördelningen 77/23 %. Hur har 

förhandlingarna hamnat på 60/40 %”(DN 990321). I samma tidningsklipp hävdar Björn 

Rosengren att de samordningsvinster det fusionerade bolaget kommer att erhålla 

kompenserar den ägarfördelning parterna kommit överens om. Ägarfördelningen innebär 

en samordningsvinst för det fusionerade bolagets båda ägare, även om Norge har 

tilldelats merparten av värdet. Svenska pressen räknar fram att det krävs 

samordningsvinster på sammanlagt 2 miljarder kronor per år för att väga upp svenska 

statens ofördelaktiga ägarandel, detta anses inte vara rimligt (DN 990321). Här ser vi en 

klar schism mellan de statliga ägarnas uppfattning om hur ägarförhållandet ska utformas 

mot hur pressen anser att utformningen bör vara. Anledningen till schismen är svår att 

förklara då analysunderlaget för hur fusionsföreträdarna kommit fram till 

ägarfördelningen saknas. Klart är att pressens analytiker har räknat fram hur en eventuell 

ägarfördelning skulle kunna utformas. Pressens föreslagna fördelning stämmer inte alls 

med vad Telia och svenska staten förmedlat. 

 

Senare under våren meddelar Telia att ägaravtalet, vilket utgår från intentionsavtalet från 

januari, nu är klart. ”Det är mycket tillfredsställande att avtalet mellan ägarna om ett 

samgående mellan Telia och Telenor nu är klara”, (Telia 990330). Trots de negativa 

tendenserna i pressen korrigerar inte ägarna den tidigare ägarfördelningen. De två 

parterna anses vara mycket nöjda med avtalet. De svenska oppositionspolitikerna 

reagerar starkt på att detta ägaravtal undertecknades. Enligt avtalet förbinder sig Telia 
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och Telenor att under 16 år vara statligt ägda. ”Oppositionen rasar mot fusionsavtalet, 

orimligt att det ska vara statligt ägt i 16 år framåt” (FT 990331). Tidningen 

Affärsvärlden anser att den enda tänkbara anledningen till att ägarförhållandet är utformat 

på detta vis är att, ”Norrmännen är rädda att Telia ska ta över den norska klenoden 

Telenor. Förra gången föll affären på att man inte kunde komma överens om 

ägarandelarna” (AFV 990408). Tidningen påpekar även att ”I första steget får svenska 

staten 60 % och norska staten 40 % av aktierna i det nya bolaget. En börsnotering är 

planerad till i år eller senast nästa år. Var är ännu inte bestämt. Då ska de statliga 

ägarna gå ned till en ägarandel på vardera 33,4 procent” (AFV 990421). Det framförs 

ytterligare kritik mot ägarförhållandet av pressen ”relationen där svenska staten ska äga 

60 % och norska 40 % tåls att granskas” (VA 990426). 

 

Under sommaren blåser debatten om ägaravtalet åter till liv efter att ha varit frånvarande i 

pressen under en period. Ägarandelarna är direkt kopplade till vad de två företagen 

värderas till vid fusionen. ”Värderingen av de båda bolagen har väckt debatt både i 

Sverige och i Norge, enligt kompromissen får svenska staten 60 % och norska staten 40 

% av aktierna. Exakt hur värderingen gått till är hemligstämplat” (SvD 990604). Andra 

tidningar skriver att ”fördelningen 60/40 utgör något slags medelvärde. Man kan 

emellertid fråga sig hur pass trovärdig dessa värderingar är” (DN 990614). Tidningen 

fortsätter på det inslagna spåret och säger ”Affären, som är värd omkring 400 miljarder 

svenska kronor är inte helt okontroversiell. Många anser att svenskarna säljer Telia 

alldeles för billigt” (DN 990615). ”Svenska statens ägarandel på 60 % är alldeles för 

låg, enligt svensklägret. Enligt de analyser som låg till grund för den ursprungliga 

värderingen av de två bolagen borde svenska statens andel snarare ha hamnat runt 63-

65 %. Kompromissen kan ha kostat svenska skattebetalare 15-20 miljarder kronor” (DN 

990822). 

 

Till hösten har pressens syn skiftat från att vara undrande till att bli negativt inställda till 

ägaravtalet. ”Enligt uppgifter finns det starka önskemål från de svenska ägarna att bland 

annat förhandla om ägaravtalet av det framtida bolaget, Telianor. Förhållandet 60/40 

till Telias fördel anses visa alltför lite av de inbördes förhållandena mellan Telia och 



 
 
 

 55

Telenor. Svenskarna missgynnas eftersom Telia är så mycket större än Telenor” (DN 

990916). ”Svenska staten är missnöjd med styrkeförhållandet 60/40 till Telias favör i 

fusionen” (DN 990917). Näringsdepartementet insåg att värderingen 60/40 inte var 

rättvisande utan att Telia skulle värderas till cirka 65 % av det fusionerade bolaget. Telias 

informationsansvariga upptäckte Näringsdepartementets ändrade inställning. ”Man ser 

[under hösten] att Telia är värt kanske 65 %. Facit är att de hade rätt och det handlar ju 

om miljarder trots att det bara är 5%” (Bäckman 020227). 

 

Att den svenska staten är missnöjd med ägarförhållandet framhålls allt mer i media, det 

blir ansträngt i ledningarna för de båda bolagen. Det visas inte minst genom att 

”Telenorledningen har avbrutit allt samarbete. Styrelsen är framför allt missnöjd med att 

man på svensk sida velat omförhandla ägaravtalet om det nya bolaget, Telia och Telenor. 

Svenskarna har bland annat velat öka den svenska statens ägarandel från de avtalade 60 

% eftersom man anser att Telia är värt betydligt mer. Men norrmännen motsätter sig helt 

alla typer av omförhandlingar” (SvD 990922). Politikerna i Sverige och speciellt de i 

opposition, är kritiska till fusionen. ”Den borgerliga oppositionen vill sälja ut Telia till 

allmänheten om fusionen med norska Telenor går i stöpet, nu tycker jag att man kan gå 

ifrån den här fusionstanken och istället helt privatisera Telia” (FT 990923). 

 

Pressens åsikt om att Telia bör börsintroduceras istället för att fusionera med Telenor blir 

allt tydligare i slutet av detta år. ”Det är inte helt omöjligt att Telia skulle värderas högre 

ensamt på börsen än ett fusionerat Telia/Telenor” (AFV 991020). 

Meningsskiljaktigheter mellan de båda staterna i ägarfrågan blir nu alltmer tydlig, 

”Tormod Hermansen tycker det är konstigt att inte svenskarna accepterar 60/40 

fördelningen. Det har läckt ut internationellt att svenskarna anser att 70/30 skulle vara 

en bättre uppdelning, säger Hermansen” (DI 991125). 

 

Sent under 1999 var det stor oreda i fusionsprocessen. Det fanns frågor som norrmännen 

och svenskarna inte kunnat komma överens om under året, vilket resulterade i att 

fusionen till slut hävdes. En av de frågor staterna hade svårt att nå en överenskommelse i 

var ägarförhållandet. ”Skälet till att fusionen sprack var att svenskarna och norrmännen 



 
 
 

 56

haft skilda tolkningar kring aktieägaravtalet, fortsatte Rosengren” (SvD 991217). 

”Värderingen av företaget blev en svår nöt att knäcka, norrmännen hade en hög 

uppfattning om sitt företag. Lars Berg anser att Telia är värt 65 % av det sammanslagna 

bolaget, nedre smärtgränsen är 62 %. Hermansen krävde att få 40 %, de två kunde inte 

komma överens” (SvD 991219). 

 

 

Form 
Då tidningarna diskuterar ägarförhållandet är texterna i regel mer detaljrika samt 

resonerande än Telias pressmeddelanden. Detta leder till att det blir en skillnad i 

omfattning av producerad text. Pressens budskap är i regel längre och till omfattningen 

större än de budskap Telia förmedlade. Ägandet i det fusionerade bolaget kommer till 60 

% att tillfalla den svenska staten och till 40 % tillfalla den norska staten framgår i Telias 

pressmeddelande som offentliggjorde fusionen. Ägarförhållandet beskrevs kortfattat i ett 

stycke. Det är endast den informationen företaget vill förmedla till press och allmänhet. 

”Den svenska staten kommer vid samgåendet att äga 60 % av det nya bolaget medan den 

norska staten kommer att äga 40 %” (Telia 990120). Budskapet är kort och koncist utan 

möjligheter för några tvetydigheter. 

 

Det vi uppmärksammade under analysen av dessa texter var de få tillfällen 

företagsledningen uttalade sig om fördelningen av ägande mellan staterna. Bortsett från 

de inledande pressmeddelandena är Telia tyst. Telias ägare var mer aktiva. Under årets 

första hälft återberättade pressen till stor del de budskap Telia förmedlade. Dessa budskap 

börjar tidningarna sedan ställa mot sina egna resonemang och analyser angående 

ägarförhållandet. I de flesta fall stämmer dessa bilder inte överens. Detta bidrar till att 

tonen i pressens texter är något fundersam och näst intill irriterad. Tidningarna uttalar sig 

förvånansvärt ofta utan stöd från någon utomstående i sina resonemang. "Ja, varför står 

det ingenting i det offentliggjorda materialet om hur parterna kommit fram till 60-40? 

Jag vet inte. Kanske är de rädda om sitt eget skinn? Rosengrens position blir väl 

ohållbar om ekonomisk expertis skulle finna att hälften av vad som påstås i denna artikel 
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är sant”(SvD 990319). Pressen  resonerade sig fram till en egen tydlig ståndpunkt i detta 

tema. 

 

Senare under året använder sig pressen av fler politiker i sina texter då ägarfördelningen 

debatteras. Den politiska oppositionen är speciellt intressant att intervjua och citera i 

tidningarna. Bland annat i Finanstidningen publiceras tre artiklar samma datum där 

politikerna är negativa till fusionen, en av anledningarna till detta är just 

ägarfördelningen (FT 990923). Budskapen om ägarfördelningen i det nya bolaget 

initierades av Telia men togs sedan över av pressen som styr diskussionen under 

resterande del av året. 

 

 

Ideologi 
Diskussionen om ägarförhållandet innehåller många av de värderingar vi söker efter i 

denna studie. Pressen har en strikt ekonomisk rationell syn på hur ägarförhållandet i det 

nya bolaget bör utformas. De stödjer sin syn genom att se till företagens storlek och vinst 

med mera. De fusionerade bolagen har en annorlunda syn på hur ägarfördelningen bör 

utformas. Även då bolagen försöker undvika den diskussionen i pressen anser vi att deras 

nationalistiska värderingar spelar stor roll i detta tema.  

 

Ibland kan det vara svårt att särskilja nationalism och rättviseideal. En part kan hävda att 

en åsikt är rättvis då den enligt vår behandling av begreppen kan visa sig vara 

nationalistisk. Då svenska staten och pressen hävdar att fördelningen är orättvis är det i 

vår definition av ideologierna nationalistiska värderingar som ligger till grund för 

åsikterna. Svenska pressen är missnöjd med ägarfördelningen och visar det genom strikt 

ekonomiska argument och därmed blir Sverige förfördelade i ägarfrågan. Tesen den 

svenska pressen genomgående driver är att svenska staten kommer att förlora på att 

ägarförhållandet blir 60 % till svenska staten och 40 % till norska staten. Då pressen 

spelar på nationalistiska värderingar underbyggs inte texten lika välgrundat. De 

nationalistiska strömmingarna utnyttjas, av pressen, även i andra teman till att framställa 

fusionen som en landskamp mellan Norge och Sverige.  
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Kontext 
Diskussionen om ägarförhållandet i det fusionerade bolaget utspelar sig mot bakgrund av 

en politisk kontext. Det faktum att de två fusionerade bolagen är statligt ägda bidrar till 

att diskussionen får större proportioner än övriga teman. Politikerna är folkets 

representanter och riskerar att förlora sin maktställning om fusionen inte genomförs på 

bästa möjliga sätt för det egna samhället. Om Telia och Telenor hade varit två företag där 

respektive stat inte hade haft några ägarintressen hade förmodligen inte 

ägarförhållandena blivit så uppmärksammade som de i detta fall blev. Placeras 

ägandeförhållandet mot denna politiska kontext blir det betydligt fler personer som blir 

involverade i diskussionen. Sverige som nation, inte bara Telia som företag, är 

intresserade av att ägarförhållandet blir så rättvist som möjligt. Istället för att det endast 

betraktas som en företagshändelse blir det genom den politiska bakgrunden en nationell 

angelägenhet att denna fråga får en bra lösning.  

 

Pressen utmålar Telia som den stora förloraren om ägarfördelningen 60/40 bibehålls. 

Detta kommer även att påverka det svenska folket som går miste om flera miljarder 

kronor. Temat är ett exempel på när kontexten bidrar till att förstora upp en fråga. Om 

inte denna politiska kontext existerat hade färre personer tagit illa vid sig om 

ägarfördelningen blivit 60 respektive 40 %, nämligen aktieägarna. Denna politiska 

kontext innefattar fler individer, en hel nation. Vilket bidrar till att frågan blir viktigare än 

om den presenterats mot en annorlunda bakgrund eller kontext. 

 

 

Förmedlande av förståelse 
I diskussionen om ägarförhållandena är det inledningsvis Telia som står för 

menningsgivandet. Det faktum att ägarförhållandet skulle delas upp mellan de bägge 

ländernas stater med fördelningen 60 % till den svenska staten och 40 % till den norska 

staten var ett budskap som fördes ut tidigt i fusionsprocessen. De två företagen samt 
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ägarna, vilka var involverade i fusionen, hade en vision av vad samgåendet förväntades 

resultera i. En av delarna i visionen var att ägarfördelningen skulle vara 60-40. 

Ägarförhållandet blev väldigt uppmärksammat och senare kritiserat i svensk press, 

företrädare för Telia och staten kämpade aktivt under hela fusionsprocessen för att 

ägarförhållandet skulle förbli just 60 % mot 40 % i diskussionen med svensk press. 

Fusionsföreträdarna fick ofta försvara denna ägarfördelning, den uppfattades som felaktig 

ur svenskt perspektiv.  

 

Till en början tar pressen till sig budskapet, efter en kort period förändras budskapen 

tidningarna kommunicerar ut till att bli mer negativa. Pressen har en annorlunda syn på 

hur ägarförhållandet bör vara mellan de olika staterna vilket också förmedlas i texterna. I 

den här situationen är det svensk press som är meningsgivande genom de resonemang 

som förmedlas till läsaren. Detta kan liknas vid en vision som förmedlas genom det 

skrivna ordet i pressen. Menningsgivandet har skiftat från ena parten i situationen till den 

andra. Tidningarna är den aktiva parten som kontinuerligt driver en tes om hur 

fördelningen mellan staterna bör utformas för att på ett bättre sätt representera det reella 

värdet av de två företagen. 

 

 

Sammanfattning 
Under detta tema var skillnaden i innebörden mellan press och svenska staten stor. Ena 

parten ansåg att föreningen 60-40 var en bra uppdelning av ägandet medan den andra 

parten inte ansåg detta. Pressen ansåg att den beslutade uppdelningen av ägandet inte alls 

speglade de två bolagens enskilda värden. Det var vid få tillfällen som företagsledningen 

uttalade sig i detta tema, däremot uttalade sig politiker mer än gärna i frågan om 

ägarförhållandet. Initiativet i debatten fanns hos pressen, de resonerar sig fram till en 

annorlunda ståndpunkt än svenska staten och önskar ställa Telia till svars för sin 

ståndpunkt.  Ideologier vi uppmärksammade var, från båda parternas håll, ekonomisk 

rationalitet men även drag av nationalism. Frågan diskuteras i en politisk kontext där 

fokus vilar på den stat som får det mest fördelaktigt av den rådande ägarfördelningen. Till 
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en början var fusionsföreträdarna den menningsgivande parten i temat, detta förändrade 

sig allteftersom pressen blev mer och mer kritisk till den avtalade ägarfördelningen. 

 
 

Lokalisering av verksamhet 
De budskap som behandlar detta tema berör främst lokaliseringen av huvudkontoren för 

det fusionerade bolagets affärsområden. Telia förmedlar även ut information angående 

hur organisationsstrukturen generellt sett kommer att förändras. Budskapen om 

organisationsstrukturen är inte lika många till antalet och ansågs troligtvis inte lika 

intressanta att förmedla till media. Vi fann att det under 1999 skrevs 74 artiklar som 

behandlade Telia, Telenor och hur lokaliseringsdiskussionen fördes i de utvalda 

tidningarna. 

 

 

Innebörd 
Inledningsvis skrev Telia ”Avtalet bygger på affärsmässighet och likvärdighet mellan 

länderna” (Telia 990120). Detta budskap återkommer ofta i både Telias uttalanden och i 

pressen och fungerar som riktlinje för båda parters argumentation. I pressmeddelandet 

begränsades informationen om lokaliseringen av specifika verksamheter till två kontor. 

Huvudkontoret skulle placeras i Stockholm och centrumet för den internationella 

marknadsutvecklingen skulle placeras i Oslo. Telias budskap som fungerat som riktlinje 

för hur lokaliseringsresonemangen debatterades anser vi ger blandade signaler. I värsta 

fall kan det anses vara motsägelsefullt då det överförs till konkreta situationer om hur 

lokaliseringen bör ske. Skulle en strikt affärsmässighet råda skulle det kunna innebära att 

samtliga huvudkontor placerades i ett och samma land. Detta skulle stå i direkt motsats 

mot likvärdigheten mellan länderna vilket Telia förmedlade ut. Vilka regler som skulle 

gälla i en konfliktsituation mellan de olika kriterierna går inte att uttyda ur den 

information Telia ger. Om parterna kan finna en lösning som uppfyller båda kriterierna är 

det bra. Det skulle däremot dröja till december innan styrelsen beslutade om 

lokaliseringen av affärsområdenas huvudkontor.  



 
 
 

 61

 

Tidningarna tog fasta på att lokaliseringsbeslutet av affärsområdeskontoren inte var fattat 

och det förekom en mängd spekulationer och egna idéer om hur det bör utformas. 

Artiklarna i svenska tidningar fokuserade nästan uteslutande på affärsmässigheten i 

lokaliseringen. De affärsområden som ansågs bli de svåraste att finna en lokaliseringsort 

till var de som fick mest utrymme i pressen. En orsak till svårigheterna kan bero på att det 

var dessa affärsområden Telia och tidningarna ansåg besitta störst framtidspotential. 

”Lokaliseringen av tillväxtområdena mobiltelefoni och Internet är inte heller avgjord” 

(AFV 990421). Genom att se på lokaliseringsfrågan affärsmässigt ökar förståelsen för 

uttalande som ”Strikt affärsmässigt är det Stockholm som är det logiska valet” (DN 

990822). Tidningarna övergår alltmer från att skriva att lokaliseringsfrågan ännu inte är 

avgjord till att diskutera förslag på hur lokaliseringen bör utformas. Resonemangen hade 

sannolikt varit annorlunda i tidningarna om likvärdigheten premierats. 

 

Redan i anslutning till offentliggörandet av fusionen beskrevs 

lokaliseringsförhandlingarna som konfliktfyllda. Svenska dagbladet skriver att ”Sverige 

vann dragkampen om huvudkontoret…” (990319). Bilden av att företagen var goda 

vänner och överens om det mesta, vilket Telia ville förmedla, återkom inte i tidningarna. 

Telia valde att utelämna stridsfrågorna i sina budskap. Lokaliseringen av huvudkontoret 

och placeringen av kontoret för den internationella marknadsutvecklingen är det enda 

som Telia formellt valde att förmedla. Det skrevs mycket mer frekvent om mobil- och 

Internetkontoren än om huvudkontoret i pressen 1999. Huvudkontoret nämns knappt. Det 

ger intrycket av att lokaliseringsfrågan är väldigt konfliktfylld. 

 

Redan innan sommaren kan man se tendenser i pressen att lokaliseringsfrågan inte endast 

är en kamp mellan Telia och Telenor utan också mellan Sverige och Norge. Veckans 

Affärer avslutar ett längre lokaliseringsresonemang genom att belysa att ”de tilltänkta 

affärsområdescheferna [för mobil- och Internetkontoren] är båda norrmän vilket kan få 

återverkningar för svensk industri” (VA 990426). Denna tendens blir allt tydligare. I juni 

går det att läsa att lokaliseringsfrågan ”riskerar att leda till revirstrider med 

nationalistiska förtecken […] Norska politiker vill ha båda. Svenskarna har varit mer 



 
 
 

 62

avvaktande då de utgår från att [mobil- och Internetkontoren] hamnar i Sverige” (SvD 

990604). 

 

Efter att rapporteringen om lokaliseringen hamnat i skymundan av andra teman under 

sommaren tas lokaliseringen återigen upp framåt hösten. Det som tidigare endast varit 

tendenser, fokuseringen på länderna och politik istället för på företagen, har nu blivit 

pressens normala utgångsläge. Ett exempel på det är då moderaterna i Sverige uttalade 

sig i en tidning med att ”det finns omfattande problem när det gäller lokaliseringen” (FT 

990923). Även skribenterna själva lyfte blicken från företagsnivå till nationsnivå med 

formuleringar som ”sett med norska ögon återstår att försäkra sig om att få 

mobilverksamheten…” (DI 990924). Telia försökte att mildra de alltmer hätska 

skriverierna och den blivande VD: n Tormod Hermansen blev citerad i en tidning, 

”fortfarande är det oklart var det nya företagets affärsområden ska lokaliseras. Men 

inom ett par veckor räknar vi med att ha det klart” (FT 991014). Han talade inte om hur 

lokaliseringsfrågan skulle lösas utan trodde att pressen skulle nöja sig med ett uttalande 

om att det skulle lösa sig i framtiden. Telias försök att dämpa skriverierna hjälpte inte. 

Pressen fortsatte debattera lokaliseringen. 

 

Den 8: e december beslutade Telia-Telenors styrelse formellt hur lokaliseringen av 

företagets affärsområden skulle placeras. Detta styrelsemöte är, i konkurrens med 

offentliggörandet av fusionen i januari, den enskilt största händelse som pressen 

rapporterade om. Telia offentliggjorde styrelsens beslut dagen efter och beskrev det som 

”en lösning som på ett affärsmässigt sätt drar nytta av erfarenheter från både Telenor 

och Telia” (Telia 991209). Av elva affärsområden hade sex placerats i Sverige, däribland 

huvudkontoret och mobiltelefonikontoret. De resterande fem affärsområdeskontoren, 

vilket inkluderar Internetkontoret, placerades i Norge. Det framgår alltså att 

likvärdigheten som hela tiden varit en viktig beståndsdel i Telias budskap till slut fått 

genomslag. Däremot använder sig inte Telia av detta resonemang för att motivera sitt 

lokaliseringsbeslut. ”För varje affärsområde har frågor som exempelvis kundrelationer, 

marknadsutveckling, internationell erfarenhet, ekonomiska nyckeltal och tillgång till 
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kompetens analyserats” (Telia 991209). Till synes motiveras beslutet endast genom 

affärsmässiga argument, trots att det tydligt signalerar likvärdighet mellan länderna.  

 

I december skiftade pressen sin rapportering om lokaliseringen till att fokusera på hur 

beslutet genomfördes istället för vad som beslutades. Alla dagstidningarna i vårt urval 

beskrev mer eller mindre ingående hur sammanträdet hade gått till. De norska 

styrelsemedlemmarna hade röstat för att mobilkontoret skulle placeras i Norge medan de 

svenska styrelsemedlemmarna hade röstat för en placering i Sverige. Som 

styrelseordförande hade Jan-Åke Kark avgjort beslutet till Sveriges fördel med sin 

utslagsröst (SvD, DN 991209; DI, FT 991210). Reaktionerna då detta offentliggjordes lät 

inte vänta på sig. Dagen efter rapporteringen av styrelsebeslutet går det att läsa många 

olika parters omdömen. Inte bara om beslutet av mobilkontorplaceringen, utan även om 

Telia-Telenor som helhet. En artikel sammanfattar kalabaliken väl ”När beslutet blev 

känt väckte det mycket ilska i Norge där den norska sidan utmålades som en solklar 

förlorare […] Som extra krydda på verket passade dessutom Telia Telenors vd Tormod 

Hermansen på att slå till en norsk radiojournalist […] det visade sig att beslutet i 

styrelsen var fattat på formellt tveksamma grunder. I stora frågor, och dit måste 

onekligen räknas placeringen av de olika affärsområdena, räcker det inte med 

ordförandens utslagsröst […] I direktsändning i norsk radio slog dessutom Tormod 

Hermansen fast att det inte fattats något styrelsebeslut” (SvD 991210).  

 

Telia kände sig manade att kommentera det som skett, skriverierna verkade inte minska i 

styrka. Hermansen som uttalat sig i media om att beslutet inte var korrekt stod i direkt 

motsats till vad Telia skrivit i sitt pressmeddelande och vad Jan-Åke Kark sade. På 

söndagen samma vecka skickades ett ovanligt pressmeddelande ut från Telia med 

Hermansen själv som avsändare i syfte att klargöra missförståndet. ”Det har i några 

inslag i media de senaste dagarna framgått att jag skulle ha nekat att genomföra 

styrelsens i Telenor/Telias beslut om lokalisering av affärsområdenas huvudkontor eller 

att detta beslut skulle ha saboterats från min sida. Detta är självklart inte fallet…” (Telia 

991212). Företaget ville visa att det inte förekom så allvarliga motsättningar internt som 

pressen ville utmåla. Telia beskrev ingående hur de skulle gå tillväga för att lösa 
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lokaliseringsproblematiken. Frågan skulle lösas av företagens ägare. Det blev däremot 

ingen lösning på detta problem inom fusionens ramar. Lokaliseringen av huvudkontoret 

för mobil kommunikation fällde fusionen. Veckan efter styrelsebeslutet om 

lokaliseringen offentliggjorde parterna att ”Den norska och svenska regeringen har efter 

samråd beslutat att avbryta arbetet med att slå samman Telenor AS och Telia AB” (Telia 

991217). 

 

 

Form 
Från Telia är uttalandena som berör lokaliseringen av affärsområdena sparsamma fram 

till december. Först då offentliggörs beslutet och tre dagar efteråt förmedlas ett 

förtydligande av beslutet. I december initierade Jan-Åke Kark och Tormod Hermansen de 

flesta och viktigaste av Telias utsända budskap. Budskapen hölls kortfattade ända fram 

till offentliggörandet av det slutliga beslutet. Det var utförligt formulerat och syftade till 

att det inte skulle råda några tveksamheter om hur lokaliseringsprolematiken löstes.  

 

Pressen låter inledningsvis fusionens företrädare uttala sig frekvent och använder sig 

mycket av deras åsikter och argument men för emellanåt fram sina egna resonemang. 

Pressens åsikter och resonemang räcker i början av året inte till för att bära upp en artikel 

själv – andra aspekter av fusionen belyses också i samband med lokaliseringen. På hösten 

förekommer större variation på personer som kommer till tals rörande lokaliseringen. Det 

som tidigare varit anonyma källor ersätts då med svenska politiker och Telia-Telenors 

VD och styrelseordförande. Däremot ökar också journalisternas eget resonerande om 

lokaliseringsfrågan, vilket resulterar i att artiklarna blir längre och ofta med 

lokaliseringsfrågan som centralt ämne. Citaten blir mer och mer betydelsefulla och 

stödjer upp pressens egna resonemang genom hela artikeln. På det sätt som pressen 

beskriver lokaliseringen är det mycket lättförståeligt. Pressens budskap riktar sig till hela 

svenska folket. Detta försöker pressen ofta knyta an till då kopplingen om hur Telia-

Telenors beslut påverkar Sverige ofta förekommer i texterna.  
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Ideologi 
Av de ideologier vi valt att söka efter i Telias budskap identifierades huvudsakligen 

värderingar präglade av ekonomisk rationalitet. Det inledande uttalandet om att både 

affärsmässighet och likvärdighet premierades framgick inte i de följande budskapen – 

tyngdpunkten var då på affärsmässigheten. I viss mån berördes även hur beslutet skulle 

påverka de olika intressenterna till det fusionerade bolaget ”Styrelsebeslutet berör alltså 

enbart huvudkontoren i respektive affärsområde. Den ordinarie affärsverksamheten där i 

stort sett alla medarbetare är verksamma fortsätter som hittills i Norge som Sverige och 

internationellt” (Telia 991209). Rättvisevärderingarna hamnade däremot i skymundan, 

inledningsvis av den ekonomiska rationaliteten men sedan av andra värderingar. I 

slutskedet av fusionen förnekade Hermansen att han skulle ha saboterat fusionsprocessen. 

I och med det förnekade han också att det skulle ligga några nationalistiska och 

personliga maktaspekter i det fusionerade företagets hantering av lokaliseringsfrågan. 

Dagen efter styrelsebeslutet skickade Hermansen, enligt en anonym källa i Dagens 

Nyheter, ut ett internmeddelande som sade att han ”förbjuder alla anställda att befatta 

sig med implementeringen av de nya huvudkontoren” (DN 991211). Detta var 

upprinnelsen till förnekandet två dagar senare då Hermansen i ett pressmeddelande skrev 

att ”Meddelandet fick tyvärr en något olycklig ordalydelse som gör att någon kan ha 

missförstått det så att jag inte tänkte genomföra styrelsens beslut” (Telia 991212). De 

ideologier som genomsyrar Telias budskap var främst ekonomisk rationalitet men även 

rättviseideal.  

 

Pressens budskap, å andra sidan, hade mer nyanserade värderingar som kunde spåras i 

texterna. Trots att Telia och pressen inte gav samma bild av hur lokaliseringsfrågan 

fortskred under året var de huvudsakliga värderingarna kopplade till ekonomisk 

rationalitet. Det var affärsmässigheten som skulle råda då lokaliseringen avgjordes. 

Allteftersom fusionen fortskred under året präglades budskapen mer och mer av 

nationalism. Detta var en naturlig följd av att svenska politiker uttalade sig och påverkade 

artiklarna till att behandla det bästa för de enskilda staterna. En annan orsak till det var att 

förhandlingarnas huvudparter i praktiken var tre. Telenors tidigare vd, Tormod 

Hermansen, representerade både norska staten och Telia-Telenor och förhandlade med 
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både svenska näringsdepartementet med Björn Rosengren och Telia som representerade 

sig själva (Georgsson 020305). Då Telia inte hade någon representant som var känd i 

media fokuserade artiklarna istället på Hermansen och Rosengren, följaktligen 

fokuserade artiklarna också på politiska och nationalistiska aspekter. Då Hermansen 

uttalade sig i lokaliseringsproblematiken kopplades det ofta till Hermansens personliga 

egenskaper. Det kan exemplifieras genom att Hermansen ibland syftas till som norrman 

eller i mer negativa ordalag som ”den kärve norrmannen” (DN 990704). En mer 

ingående analys av beskrivningen av Tormod Hermansen behandlas i temat om honom. 

Resonemang om hur lokaliseringen skulle påverka flera olika intressenter i förhållande 

till varandra förekommer inte. Endera jämförs Telia och Telenor eller så jämförs Sverige 

och Norge. 

 

 

Kontext 
De kontextuella beståndsdelar Telia kopplar till i budskapen om lokaliseringen är den nya 

tekniken med Internet och mobiltelefoner. Detta bidrar till att affärsområdena blir de mest 

känsliga att besluta om. Internet hade alltmer ökat i popularitet under slutet av 1990-talet. 

1999 skapades en Internethysteri på världens aktiebörser där Internetföretagens skyhöga 

värderingar signalerade lysande framtidsutsikter (SvD 000101). Globaliseringen och 

1990-talets avreglering av telemarknaderna i Europa bidrog till att det första 

pressmeddelandet Telia sände ut behandlade lokaliseringen av två viktiga kontor. Dels 

huvudkontoret men även centret för den internationella marknadsutvecklingen. Det 

senare av de två hamnade i Norge och skulle fungera som motpol till att huvudkontoret 

lokaliserades i Sverige. 

 

Pressens artiklar som berörde lokaliseringen kopplades ofta till teknikutvecklingen och 

uttrycktes ofta i ekonomiska termer. Detta har möjliggjorts av svenska folkets ökande 

medvetenhet om ekonomiska samband under 1990-talets inledande krisår (SvD 000101). 

Genom att artiklarna innehöll alltmer ekonomiska och tekniska termer gav det en större 

inblick i Telias verksamhet. ”Den här fusionen lärde svenska folket telekommunikation 

[…] Tidigare besvärade sig folk över att Televerket var så sena att laga telefoner. 1999 
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var en enda stor upplysningstid” (Giertta 020318).  Negativa kontextuella kopplingar 

förekom också. Att det föreligger kulturella skillnader mellan Norge och Sverige framgår 

av Norge- och Sverigehistorier vilka kom till uttryck i vissa artiklar ”Historien om den 

norska räkan som kliver upp på fartygskanten, slår sig för bröstet och utbrister -jeg er en 

hummer! stämmer ganska bra på hur Telenor folket tänker” (DN 990822). 

 

 

Förmedlande av förståelse 
Det var besvärligt att diskutera lokaliseringen av affärsområdenas huvudkontor. Det 

påverkade också hur förståelsen för lokaliseringen skapades och förmedlades. I termer av 

meningsskapande och meningsgivande gick fusionens förespråkare vid ett flertal tillfällen 

offentligt ut och sade att beslut i frågan skulle meddelas senare. Det innebär att oavsett 

om Telia redan skapat sig en uppfattning om hur lokaliseringen skulle utformas eller inte 

så uteblev meningsgivandet i lokaliseringsbudskapen. Det kan bero på att Telia hade 

skapat sig en vision om hur lokaliseringen skulle utformas medan Telenor hade skapat sig 

en annorlunda vision (DN 991209). Meningsskapandet som Telia och Telenor 

genomgick, angående hur den slutliga lokaliseringen skulle utformas, ledde inte till en 

färdig vision förrän i början av december. Direkt efter lokaliseringsbeslutet försökte Telia 

och Telenor aktivt förmedla denna vision – vara meningsgivande. Det visade sig snabbt 

att det fusionerade bolaget inte lyckats skapa sig en uppfattning samtliga kunde stå 

bakom. Detta gjorde att Telias kortvariga försök att vara meningsgivande fallerade. 

 

Pressen tog tidigt intryck av Telias förmedlande av den riktlinje fusionen skulle följa – 

affärsmässighet och likvärdighet mellan länderna. Trots detta skapade pressen sig snabbt 

en egen uppfattning av hur lokaliseringen borde ha utformats. Den svenska 

mobiltelefonikunskapen och gamla traditionerna formade delvis denna åsikt ”Det nära 

samarbetet mellan Telia och förutvarande Televerket och Ericsson är en viktig förklaring 

till Sveriges framskjutna position inom både fast och mobil telefoni” (VA 990426). I sitt 

meningsskapande tog pressen däremot endast hänsyn till affärsmässigheten vilket inte 

förändrades under fusionen. Pressens uppfattning förmedlades sedan kontinuerligt ända 

fram till upplösningen av det fusionerade bolaget i december. En kort period i december 
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försökte båda parter alltså vara meningsgivande utifrån två skilda uppfattningar. Pressen 

upptäckte däremot snabbt att meningsskapandet som skett inom Telia inte stöddes av hela 

organisationen. Pressen återgav då de inofficiella åsikterna i lika hög grad som det 

meningsgivande som Telia ville att tidningarnas artiklar skulle behandla. 

 

 

Sammanfattning  
Den stora skillnaden i budskapens innehåll mellan Telia och pressen var att Telia tidigt 

1999 både pratar om affärsmässighet och likvärdighet mellan länderna. Likvärdigheten 

tonades sedan ned allteftersom fusionen förflöt. Pressen fokuserade endast på 

affärsmässigheten vilket blir tydligt under våren och förstärks ända fram till att fusionen 

sprack. Telias budskap var genomgående kortfattade. Pressens budskap var redan från 

början långa och blev allt längre vilket innefattade många citat samt utförliga resonemang 

där en mängd personer fick utrymme att uttala sig. Båda parter var influerade av 

ekonomisk rationalitet, men pressens budskap förändrades till att innehålla mer av 

nationalism i slutet av året. De kontextuella aspekterna var den nya tekniken med Internet 

och mobiltelefoni som växte starkt samt en globaliseringstrend. Pressen kan anses vara 

både meningsskapande och meningsgivande medan Telia endast kortvarigt var 

meningsgivande. 
 

 

Det nya bolagsnamnet 
Denna grupp av budskap förekommer inte lika frekvent som övriga grupper. Däremot är 

den intressant att analysera då den utgör ena ytterligheten i vilka som är avsändare av 

budskapen. Telia förmedlade aldrig ut vad det nya bolagsnamnet ska vara. Pressen är 

ensam om att förmedla dessa budskap. Vi fann att det skrevs 67 artiklar som berörde det 

nya bolagsnamnet bland våra utvalda tidningar. Däremot bestod oftast dessa artiklar av 

kortfattade resonemang om bolagsnamnet. 
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Innebörd 
I avsiktsförklaringen om fusionen i januari hade inte Telia och Telenor bestämt sig för 

det nya bolagets namn. I samband med offentliggörandet av den nya ordföranden, 

koncernchefen och vice koncernchefen meddelades endast kort ”Det nya bolagets namn 

är inte klart” (Telia 990120). Liknande formuleringar förmedlades av Telia under hela 

1999. De som väntat på det nya bolagets namn väntade förgäves. Fusionen hann hävas 

innan ett namn på bolaget offentliggjordes. Det hindrade däremot inte att det skrevs en 

hel del om olika namnförslag i svenska tidningar. Detta är ett av de tydligaste exempel på 

information som Telia och Telenor inte offentliggjorde angående fusionen, men som det 

ändå skrevs om i pressen. 

 

Redan dagarna efter offentliggörandet av fusionen rapporterade DN om vilka 

namnförslag som florerat i norska medier. Exempel på namn är Besviken AB, Telebror 

och Stjelia (DN 990123). Telia ville göra gällande att det nya bolagsnamnet var en del av 

de många frågor som skulle förhandlas fram mellan parterna. Telia var mycket noggrann 

med att inte nämna några namnförslag. Tidningarna var däremot tidigt ute med att 

presentera förslag, endera som en underhållande del i en artikel eller som en fyndig 

avslutning på ett helt annat resonemang som behandlade fusionen. 

 

I början av april då svenska riksdagen fick ta del av fusionspropositionen löstes 

namnproblematiken genom att syfta till bolaget Ny AB (Regeringsproposition 

1998/99:99). Det innebar i praktiken att riksdagsledamöterna röstade igenom en namnlös 

fusion. Förhandlingar kring många andra frågor hade avgjorts innan propositionen, men 

ännu inte namnet. Hittills hade stämningen i pressens artiklar varit lättsam. Trots kritiska 

röster i pressen var den allmänna bilden om fusionen svagt positiv och informativ. 

Vändningen kom fort och illustreras tydligt med en granskande artikel från Affärsvärlden 

och en kritisk artikel i Veckans Affärer i slutet av april. 

 

Den utförliga granskningen i Affärsvärlden diskuterade namnet och föreslog egna 

lösningar. ”Parterna har ännu inte kommit överens om något namn […] Troligen får 

bolaget ett internationellt klingande namn, eftersom de utländska ambitionerna är höga. 
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Alternativen är antagligen någon sammanslagning av parternas namn eller något helt 

nytt. Affärsvärlden förordar det förstnämnda alternativet och har följande förslag: - 

Teleunion - Telianor - Telinor - Telenord - Telescandic Ett perfekt namn hade varit 

Nortel, men det är tyvärr upptaget som kortnamn på den kanadensiska telejätten 

Northern Telecom. En snabbenkät på redaktionen gav ett överväldigande bifall för 

Telianor […] Telianor är knappast tillräckligt kreativt, men det är ändå det namn som 

bolaget redan fått i folkmun.” (AFV 990421) Kopplingarna till Telias övriga uttalanden 

om marknadsledarskap ansågs även influera namnet på det fusionerade bolaget. 

Tidningen vill även förklara att folket redan beslutat sig för det fusionerade bolagets 

namn, trots att det namnet inte varit vanligt förekommande i pressen. Telianor, som 

tidningen hävdade att folket kallade bolaget för nämndes endast sporadiskt i pressen efter 

detta. Andra namnförslag var minst lika vanligt förekommande. 

 

Några dagar senare skriver Veckans Affärer ”Det nya bolaget har inte ens fått ett namn 

eller varumärke. Det är en detalj i sammanhanget, men den visar hur valhänt affären har 

skötts. Varumärkesexperter jobbar för högtryck och högarvode för att hitta ett nytt 

varumärke. Vi bjuder på två gratistips. Vad sägs om Felia eller Felinorr?” (VA 990426). 

Detta var resultatet av en lång artikel som kritiserade hela fusionen och namnförslaget. 

Slutet av artikeln syftar främst till att symbolisera vad tidningen allmänt ansåg om 

fusionen än att ge konkreta namnförslag. Denna artikel berör också hur det fusionerade 

företagets namn framtas, detta kommenteras även i en artikel av Affärsvärlden. 

”Uppdraget att hitta på ett namn och en grafisk identitet har gått till reklamföretaget 

Interbrand Newell & Sorell.” (AFV 990421) Vi anser att tidningarna ville framhäva att 

namnet är en så känslig och viktig fråga att Telia och Telenor valt att anlita experter i 

frågan. Det framgår också tydligt att tidningarna anser att det är nästintill oskäliga 

summor som utbetalas för att ta fram ett nytt bolagsnamn. Tystnaden från Telias sida höll 

däremot i sig. Inga antydningar till namnförslag nämndes i företagets pressmeddelanden 

eller i uttalanden i tidningarna.  

 

Kostnaden för namnframtagandet återkommer efter sommaren då Dagens Nyheter 

refererar till vad som skrivits i norsk press. ”People of Scandinavia eller PS i dagligt tal - 
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så kommer den nya svensk-norska telejätten att kallas om fusionsplanerna går i lås på 

upploppssträckan den här veckan. Det avslöjar Verdens Gang på söndagen. 

Oslotidningen hävdar att Telia och Telenor lagt ut tiotals miljoner på designkonsulter 

som skräddarsytt den nya telekoncernens namn, grafiska profil och varumärke. People of 

Scandinavia för inte direkt tankarna till teletrafik. De enskilda divisionerna får å andra 

sidan anknytning till den dagliga verksamheten. De kommer att heta PS Mobil, PS 

Internett, PS International och så vidare. People of Scandinavia, ett namn som kläckts av 

designbyrån Interbrand i London, stod enligt Verdens Gang mot Telaris när namnfrågan 

avgjordes för ett par veckor sedan.” (DN 990920) Förslaget som aldrig offentliggjordes 

från Telia får stort utrymme i tidningarna där det kommenteras i negativa ordalag. 

Namnet anses inte vara överensstämmande med företagens verksamhet vilket även 

Veckans Affärer påpekar i några syrliga kommentarer ”Vad kan vi lära oss av Påtänkt 

Senare-fusionen (PS blir det nya namnet på Telia-Telenor) ” (VA 990927) ”Namnet ska 

väl associera till nordisk förbrödring. Själva tänker vi snarare på Village People, 70-

talsgruppen som gav läderbögarna ett ansikte” (VA 990927). De negativa tongångarna 

tog under hösten definitivt över namnförslagen och det skämtas friskt med det förslag 

som tidningarna skriver att det fusionerade bolaget i framtiden kommer att döpas till.  

 

I oktober fortsatte Telia att mörka namnbytet och det var bolaget NewTel som höll extra 

bolagsstämma i mitten av månaden (DN 991013). Samtliga närvarande var däremot 

överens om att NewTel inte var ett aktuellt namn för det nya företaget. Inför denna 

bolagsstämma svarade Tormod Hermansen på frågor från journalister av vad bolaget 

planerades döpa till ”Det blir ett namn som har fler än två bokstäver, mer än en vokal 

och som blir lätt att uttala. Namnet får ni veta på måndag, den 18 oktober, i samband 

med bolagsstämman” (SvD, FT 991014). Mot slutet av månaden framgick det i pressen 

att Telia-Telenor inte hade för avsikt att döpa sig till People of Scandinavia utan att det 

var namnet Telaris som var aktuellt. Dagens Industri klargör vilka delar i förhandlingarna 

som återstår och förtydligar ett citat med vad de tror att namnet ska bli ”Namnet (Telaris) 

offentliggörs inom två-tre veckor. Ingen oenighet råder, men vi har inte lyckats skydda 

namnet i alla länder ännu, säger Jan-Åke Kark” (991020). Telia uppger att ett namn är 

beslutat men att de av affärsmässiga skäl inte kan offentliggöra det. Den eviga 
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namndiskussionen verkar nu vara på utdöende i pressen och det dröjer nästan två veckor 

innan någon berör det igen. 

 

I början av november rapporterar flera tidningar att de fått en orange toppluva skickade 

till redaktionen av en anonym avsändare. Texten som var tryckt på den var Telinor – In i 

Norden bra! och namnspekulationerna tar fart igen. Ett flertal artiklar nämner att 

namnfrågan fortfarande inte är avgjord. ”Telinor måste i vilket fall betraktas som en 

oerhörd förbättring mot tidigare förslag” (SvD 991102) ”En orange toppluva med det 

tidigare okända företagsnamnet Telinor påtryckt ger ekonomijournalister och chefer i 

telekombranschen huvudbry.” (FT 991108). Telaris som tidigare utmålats som det 

framtida namnet för Telia-Telenor blev nu utmanat av det gamla förslaget Telinor. Det 

som rapporterades om bolagsnamnet i början av november var det sista som behandlade 

frågan. Telia och Telenor offentliggjorde aldrig något namn på det nya bolaget innan 

fusionen avbröts 17: e december. Dagens Nyheter kommenterar fusionen den sista dagen 

på året ”Telia och Telenor skulle smältas samman till Telaris, men namnbytet hann aldrig 

annonseras förrän fusionen kraschlandade”. (DN 991231) 

 

 

Form 
Telia-Telenors talesmän lyser med sin frånvaro i artiklarna som behandlade namnfrågan. 

Då fusionens företrädare uttalar sig är det för att förneka rykten om namnet eller hävda 

att de inväntar ett beslut i frågan. Det går däremot att upptäcka kommentarer från andra 

personer än de som är direkt involverade i fusionsarbetet. Exempelvis har Telia 

Danmarks vd berört namnfrågan ”Eftersom fusionen mellan Telia och Telenor kanske 

resulterar i ett nytt namn på koncernen är det bättre att vänta än att marknadsföra ett 

namn som snart försvinner”. (DI 990930) Journalister utformar ofta artiklarna så att 

textens ämne kommenteras av de personer som berörs i den (Giertta, 020318). Det kan 

vara en förklaring till att det inte skrevs så mycket om namnet. Telia Danmarks vd, en 

informationschef från ett konkurrerande företag (FT 991108) och norska tidningar (DN 

990123, DN 990920) är några exempel på utomstående aktörer som fick uttala sig i 

artiklarna. Oftast var det journalisten själv som stod för resonemangen i texten. 
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Majoriteten av alla artiklar som skrevs om fusionen använde benämningen Telia-Telenor 

för det fusionerade bolaget. Det var underförstått redan från början att detta inte skulle bli 

det slutgiltiga namnet då Telia hävdat att namnfrågan inte var löst . Artiklarna som 

analyserats i detta tema resonerar kring det nya namnet i någon mån. Antalet artiklar som 

syftar till det fusionerade bolaget genom att använda ett av journalistens egna 

namnförslag är desto fler. Förekomsten av olika namnförslag ger en fingervisning om att 

namnfrågan indirekt berördes mer frekvent än vi först anat. Telianor nämndes 14 gånger i 

början på året men dog sedan ut för att mot senhösten ersättas av People of Scandinavia 

som hann förekomma elva gånger som syftning till bolaget. Det är då namnförslaget 

People of Scandinavia börjar nämnas som de mer resonerande artiklarna skrivs. Tidigare 

har namnet mest figurerat i slutet eller i början av artiklarna, skrivet i en underhållande 

ton och mer fungerat som ett bihang till andra resonemang. Detta ger känslan av att 

journalisten önskar att artikelns innehåll ska rikta sig till en större målgrupp. Ett skäl till 

att det först var People of Scandinavia som startade skriverierna var att namnet var ett 

arbetsnamn i planeringsstadiet av fusionen vilket läckte ut till pressen (Bäckman 

020227). 

 

 

Ideologi 
I artiklarna som resonerar kring bolagets namn framgår tydligt en viss nationalism. Den 

är däremot inriktad mot hur pressen anser att Telia och Telenor agerar. Journalisterna 

anser att namnfrågan är behäftad med nationell prestige mellan de olika företagen. I 

själva verket har både Telia och Telenor redan användbara namn. Telenor kan stå för 

Norden lika väl som Norge till exempel. Det enda som hindrar att något av namnen 

används är, enligt pressen, prestige (DI 991019). Det kan vara en förklaring till varför 

bolagen valde att anlita en yttre konsult för att avgöra det nya bolagets identitet. Förutom 

att utmåla Telia och Telenor som nationellt präglade i sina hemliga namndiskussioner 

framkommer det inga nationella värderingar. 
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Däremot förekommer konsultbolagen som bidrar till att Telia och Telenor ofta diskuteras 

i negativa termer. Kostnaderna att komma fram till ett nytt namn och varumärke anses 

inte vara berättigade i jämförelse med vad det fusionerade bolaget vinner på det. 

”Varumärkesexperter jobbar för högtryck med högarvoden för att hitta ett nytt 

varumärke. Vi bjuder på två gratistips. Vad sägs om Felia eller Felinorr” (VA 990426). 

”Oslotidningen hävdar att Telia och Telenor spenderat tiotals miljoner på 

designkonsulter som skräddarsytt den nya telekoncernens namn, grafiska profil och 

varumärke” (DN 990920). Dessa uttalanden kan kopplas till ekonomisk rationalism då 

kostnaden för namnframtagandet inte tillför ägarna motsvarande värde i bolaget.  

 

De namn som pressen själva förordar anser de ska symbolisera den framtida 

verksamheten i det fusionerade bolaget. Troligen får bolaget ett internationellt klingande 

namn, eftersom de utländska ambitionerna är höga. Alternativen är antagligen någon 

sammanslagning av parternas namn eller något helt nytt (AFV 990421). Det ska vara 

informativt och direkt föra tankarna till det nya bolaget. Samtidigt ska de befintliga 

intressenterna kunna känna igen de gamla bolagen i det nya namnet. Detta kan vara 

uttryck för rättvisevärderingar - att inte se lösningen på namnproblemet utifrån en enskild 

part i fusionsprocessen, utan att se den utifrån företagets anknytning till intressenterna. 

Däremot är inte pressen lika entydig i denna värdering då pressen frekvent använder olika 

namnförslag i syfte att lätta upp stämningen i andra artiklar. Av de ideologier vi letar 

efter anser vi att namnfrågan främst präglas av rättviseideal men även ekonomisk 

rationalitet i de fall konsultbyråerna behandlas. 

 

 

Kontext 
De kontextuella aspekterna som namndiskussionen har kan delas upp i större generella 

trender som finns i samhället samt mer fusionsspecifika aspekter. Den fusionsspecifika 

aspekten gällande namnbytet var den förestående börsintroduktionen. Enligt planerna för 

Telia-Telenor ingick en privatisering av bolaget efter företagens sammanslagning. 

Pressen ansåg det underligt att folket och de institutionella placerarna inte skulle hinna 

vänja sig vid det nya bolagsnamnet förrän det var dags att placera pengar i det. Det 
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fusionerade bolaget hann arbeta många veckor utan att ha ett officiellt namn. Den ökade 

osäkerheten som ett namnlöst bolag ger de potentiella nya ägarna ansågs inte nyttigt för 

bolaget och riskerade skapa onödig oro om det hade skett en privatisering. 

 

De mer generella kontextuella trenderna som namntexterna anknyter till är flera. 

Varumärket eller ett företags identitet betydelse har ökat, vilket visas i att Telia-Telenor 

inte själva ville avgöra vad det nya bolagsnamnet skulle vara. Företaget anlitade istället 

externa varumärkeskonsulter vilka tog god tid på sig att ta fram ett nytt koncept. En 

annan aspekt som gör det svårare idag att ta fram nya namn åt telekomföretag är att 

marknaden numer är avreglerad. Gamla statliga monopol har nu omformats till 

internationellt konkurrensutsatta aktörer med större ambitioner än att stanna kvar på den 

ursprungliga nationella marknaden. Detta gällde även för Telia-Telenor. Deras 

internationella ambitioner var tydliga vilket även gav inverkan på namnet. Namnet skulle 

vara internationellt gångbart och inte avskräcka kunder på marknader som var aktuella 

för företaget att expandera till. Resonemangen kopplade även till Telia-Telenors namn i 

sitt tidigare fusionsförsök 1998 ”Lemon var arbetsnamnet i det tidigare fusionsförsöket” 

(DN 990129). Andra kopplingar pressen gjorde var till vad andra telekomföretag hette 

”Ett perfekt namn hade varit Nortel, men det är tyvärr upptaget som kortnamn på den 

kanadensiska telejätten Northern Telecom” (AFV 990421). 

 

En förklaring till varför Telia valde att tiga i namnfrågan var att deras internationella 

ambitioner krävde att det nya namnet skulle vara registrerat i alla länder som kunde bli 

aktuella för att etablera verksamhet i. ”Namnet offentliggörs inom två-tre veckor. Ingen 

oenighet råder, men vi har inte lyckats skydda namnet i alla länder ännu” (DN 991020). 

Fördröjningen namndisskusionen ledde till var inte så stor i förhållande till den tid som 

förflutit sedan fusionen offentliggjordes. 

 

Förmedlande av förståelse 
Telia kan inte anses som meningsgivande gällande det nya bolagsnamnet. Företaget 

kommunicerade aldrig ut det tänkta namnet. Det är även tveksamt om de är 

meningsskapande i detta fall då de hade lämnat ut skapandet av namnet till externa 
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varumärkeskonsulter. Förslagen som dessa konsulter kom fram till presenterades för 

Telia men var inte menade att hamna i pressen förrän företaget tagit beslut i frågan. Olika 

rykten om vad dessa experter kommit fram till florerade periodvis i pressen ändå men har 

alltför svag koppling till Telia för att bolaget ska anses vara meningsskapande.  

 

Pressen anser vi däremot vara både meningsskapande och meningsgivande. I sina texter 

som berör namnet har de i sina resonemang tagit in influenser från 

opinionsundersökningar om vad folket tycker de ska heta, vad norska tidningar föreslagit 

samt vad de själva skulle vara ett passande namn på bolaget. Skriverierna började redan 

då fusionen offentliggjordes och höll i sig hela 1999. Periodvis förordade pressen vissa 

namn, vilket kan ha kopplingar till vad läckor på Telia och konsultbyråerna informerat 

om, men de förkastades så fort ett nytt förslag fick gehör. Att pressen var 

meningsgivande är självklart då de var dem enda som kommunicerade ut olika 

namnförslag om vad det nya bolaget skulle heta. 

 

 

Sammanfattning 
Det finns en klar differens i budskap då det gäller företagets nya namn. Differensen 

består i att Telia aldrig förde ut något budskap om vad namnet skulle bli medan pressen 

under året hann med ett stort antal förslag. Det gör att det inte går att analysera formen i 

Telias budskap. Pressen använde namnresonemang främst i underhållande syfte till andra, 

mer seriösa resonemang. Ideologierna från pressens sida är främst rättviseideal med 

inslag av ekonomisk rationalitet. Kontexterna som pressens namnresonemang placerades 

i är den förestående börsintroduktionen, 90-talets avreglering av telemarknaden och 

trenden att fokusera på varumärken. Pressen anser vi är både meningsskapande och 

meningsgivande till skillnad från Telia som inte var någotdera. 
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Personalaspekter 
Budskapen som berörde personalaspekter var något som Telia lade viss vikt vid 

inledningsvis. Pressen valde däremot att inte behandla detta tema lika ingående som de 

övriga teman vi analyserat. Av de artiklar som behandlar Telia och Telenor inledningsvis 

nämner endast 49 av dem ordet anställda och då ofta som ett sidoresonemang till andra 

viktigare resonemang i artiklarna. 

 

Innebörd 
I samband med offentliggörandet av fusionen förde Telia ut ett flertal budskap om hur 

personalen skulle beröras. Den gemensamma nämnaren i dem var att fusionen var bra för 

de anställda. Då kopplingar skedde till fusionens framtida möjligheter skrevs att ”Den 

ökade slagkraft på marknaden som samgåendet syftar till är bra för medarbetarna. 

Minskad konkurrensförmåga […] är det största hotet mot jobben” (Telia 990117). 

Pressen följde snabbt upp denna argumentation med intervjuer av Teliaanställda med 

liknande åsikter, ”Det blir svårt att stå ensam i framtiden. Det här är enda sättet att 

överleva, säger Tony Mårtensson, drifttekniker på Telia nättjänster i Malmö” (DN 

990121). Pressen visade att budskapen om hur det fusionerade bolagets framtid skulle 

påverka de anställda delades av personalen på Telia. Alla var, till synes, överens om att 

fusionen var positiv för de anställda. 

 

Även då Telia resonerade kring de synergieffekter som skulle uppstå i och med fusionen 

förde de fram, i positiva ordalag, hur det skulle påverka personalen. ”Samgåendet 

kommer självfallet att innebära ett minskat personalbehov. Vår målsättning är att detta i 

huvudsak ska kunna klaras genom naturlig avgång och kompetensväxling” (Telia 

990117). Samband om att synergieffekter i fusioner skulle leda till personalnedskärningar 

samt att organisationen skulle bantas förekommer inte i pressen. En orsak till det kan vara 

att ingen av de inblandade aktörerna i fusionen nämnde detta i negativa ordalag. Till och 

med fackföreningarna som värnar om de Teliaanställdas framtida välmående uppskattade 

fusionen. Detta tog pressen fasta på och skrev exempelvis att ”Trots att den blivande 

koncernchefen Tormod Hermansen talar om samordningsvinster som överstiger 20 
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miljarder kronor, är facken inte oroade för jobben i den nya storkoncernen” (SvD 

990121). Avsaknaden av oro kan förklaras av Telia och Telenors minskningar av de 

anställda åren innan vilket skett på ett smidigt sätt. ”Telia har de senaste 4-5 åren 

rationaliserat bort runt 20 000 anställda, Telenor har gjort sig av med 6 000 anställda” 

(DN 990121). Telia-Telenors nya koncernchef förklarar att personalminskningen i 

samband med fusionen i första hand kommer att skötas på det sätt företagen hittills gjort, 

men företaget är samtidigt öppna för mer drastiska metoder, ”Jag räknar med att 3 000 

till 4 000 människor blir direkt berörda och kommer att få söka nya jobb inom 

koncernen. Vi ska försöka lösa det utan några direkta uppsägningar men jag kan inte 

utesluta det” (SvD 990125). Pressen väljer inte att fördjupa sig i denna gardering från 

Hermansens sida utan instämmer i Telias syn i att de anställda kommer att behandlas väl 

och får en ljusare framtid genom med fusionen. 

 

Telia vill till och med påvisa att de själva inte är den enda orsaken till att personal 

försvinner från bolaget. ”En av de stora utmaningarna för service- och teknikbolag i 

framtiden kommer att vara förmågan att behålla och utveckla kompetensen hos 

medarbetarna” (Telia 990120). Somliga anställda vill självmant lämna företaget för att 

söka nya utmaningar eller möjligheter till kompetensutveckling. Genom att argumentera 

på detta vis minskar ansvaret som läggs på företaget. Telia visar att de inte är ensamma i 

besluten om de anställdas framtid, de anställda själva och andra företag påverkar också. 

Detta är något som inte återkommer i pressen. Då tidningarna beskriver framtidens hot 

och möjligheter för de anställda sker de endast i jämförelse med företagsledningens 

intentioner för sin personal. De budskap Telia ville få ut angående personalaspekter 

återgavs alltså i hög grad av pressen på samma sätt. Pressens bevakning av de anställdas 

situation minskade allt eftersom. Endast enstaka notiser förekom under våren och 

sommaren, främst i samband med att ägaravtalet presenterades i mars där Kark gissade 

att antalet övertaliga skulle bli mellan 1 200 och 4 000 (DN 990331). 

 

Skriverierna återupptogs först i september i ett fåtal artiklar och hade då en starkt negativ 

prägel. En facklig företrädare i Telia uttalade sig att ”oron är just nu störst bland de 

anställda som är involverade i fusionen” (FT 990923). Denna syn delas av Telias VD 
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som säger att ”det kanske är främst de anställda som skadats av den segdragna 

processen, med alla turer som varit” (DN 990924). Denna ton fortsatte i pressen hela 

hösten och kulminerade efter styrelsemötet i början av december då lokaliseringen av 

affärsområdena avgjordes under tumultartade förhållanden. Den nya ledningen försökte 

mana de anställda till att fortsätta sin verksamhet i vanlig ordning men ”det låter konstigt 

för de anställda som nu förväntas samarbeta bra trots att både ägare och högsta ledning 

ständigt råkar i luven på varandra” (SvD 991210). 

 

Den 17: e december, då fusionen avbröts skrevs mycket om hur personalen skulle 

påverkas. Bevakningen hade varit god i och med offentliggörandet av fusionen, men 

svagare fram till hösten 1999. Först i och med att samgåendet misslyckades intresserade 

sig pressen för personalaspekterna igen. Däremot var det blandade åsikter som gjorde sig 

hörda. Majoriteten beskrev uppbrottet som positivt för de anställda. Exempel på det är 

Telias tillförordnade vd Stig-Arne Larsson som sade att ”förtroendet från de anställda 

höll på att erodera. Vi hade säljare som inte ville prata med kunder för att de kände sig 

illa till mods” (DN 991217). Journalisterna tolkade även själva situationen för de 

anställda, ”När det gäller personalen är saken solklar. De anställda var, åtminstone på 

slutet, definitivt inte intresserade av att slå sig ihop” (SvD 991217). De artiklar som 

inkluderar intervjuer med Teliaanställda fick en mer nyanserad bild med uttalanden som 

att de var ”glada för att en osäker period är över men beklagar utfallet […] alla i min 

omgivning trodde på Telia-Telenor. Jag såg snabbt att bolagen har mycket att lära av 

varandra” (DN 991217). En Telenoranställd sade att hon ”har haft mycket med 

svenskarna att göra. Det har varit kul” (DN 991217). 

 

Personalaspekterna bevakas endast sporadiskt och ofta genom de fackliga 

representanterna som var välinformerade och till viss del även delaktiga i fusionsarbetet. 

De sitter alltså på två stolar. De är medvetna om vad som försiggår i förhandlingarna på 

ledningsnivå och är samtidigt de anställdas representanter och uttalar sig i pressen i den 

senare rollen. De anställda verkar däremot inte själva ha upplevt fusionen så negativ som 

tidningarna gjorde gällande. Ibland ger tidningarnas vinkling känslan av att personalens 

situation används i syfte att förstärka andra negativa resonemang om fusionen. ”Vi 
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träffade våra kolleger i Norge och de var här och träffade oss och vi pratade ihop oss om 

olika frågor. Rent tekniskt hade det nog fungerat bra mellan oss” (Billström 020305). 

”Vid den tiden bråkades det på ägarsidan men integrationen inom bolaget gick bra” 

(Bäckman 020227).  

 

 

Form 
De som uttalar sig i pressen angående personalaspekterna är inledningsvis Teliaanställda, 

företagsledningen och fackliga representanter. Likheten mellan pressens argument och 

Telias officiella uttalanden genom pressmeddelanden är stora. Däremot skrivs det inte 

mycket om de anställda i tidningarna jämfört med andra teman vi analyserar. Ofta 

förekommer endast åsikter om de anställda som bisatser i resonemang som fokuserar på 

andra saker. Telia verkar stå maktlösa i sin påverkan av hur tidningarna ska återge hur de 

anställda berörs. Studeras andelen budskap som fusionsföreträdarna vill förmedla i 

förhållande till hur stort genomslag det fick i pressen uppstår en stor skillnad i detta tema 

jämfört med de övriga teman. Telia var mer intresserat av att diskutera de anställdas 

situation än vad pressen var. Då pressen väl beskrev de anställdas situation var det lika 

ofta som Telias vanliga anställda fick uttala sig som deras fackliga ombud. 

 

 

Ideologi 
I Telias resonemang om personalaspekterna vägs ofta resonemangen mot andra teman i 

fusionen. Det tydligaste exemplet är då synergieffekterna i det nya bolaget jämförs med 

hur det kommer att påverka de anställda. Det förekommer inga spår av nationalism, de 

anställda i det ena landet premieras inte över den andra nationaliteten. Då personalen 

nämns är det alltid som anställda i Telia-Telenor och inte som anställda från två skilda 

företag. Det ger oss känslan av att Telias budskap om de anställda influeras av 

rättviseideal med vissa kopplingar till ekonomisk rationalitet. Personliga maktaspekter 

förekommer inte då de anställda belyses som grupp och inte individer och ingen 

nyckelperson försöker, i Telias budskap, använda sig av de anställda i eget syfte. 
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Det är lite annorlunda värderingar som framkommer i de artiklar som behandlar 

personalaspekterna i pressen. Trots att pressen till en början återgav samma innebörd i 

budskapen som Telia förmedlade i de inledande budskapen var pressen mer präglade av 

ekonomisk rationalitet. I nästan all rapportering kopplas de anställda till synergivinster 

eller besparingar, ”Trots att den blivande koncernchefen Tormod Hermansen talar om 

samordningsvinster som överstiger 20 miljarder kronor, är facken inte oroade för jobben 

i den nya storkoncernen” (SvD 991021). Till hösten har de underliggande värderingarna 

istället förändrats till att bli mer nationalistiska, ”Det har aldrig varit, och kommer aldrig 

att bli, problemfritt att slå ihop två företag med olika kultur. Det stora problemet med 

Telia Telenor är att det är ägarna, inte de anställda i bolagen, som slåss” (SvD 991019). 

När mediabilden av fusionen blivit negativ tar nationalismen allt större plats, det 

framkommer även att Hermansen som person kommer att påverka personalen genom den 

ledarstil han förordar vilken kräver lojalitet ”både i vad vi säger och vad vi gör, och inte 

minst i sättet vi uppträder" (DI 991201). Värderingar som sätter de anställda i relation till 

flera andra intressenter i fusionen förekommer inte utan det är en mer onyanserad bild 

som gör sig gällande. De ideologier som främst influerar pressens budskap om 

personalaspekterna är under hösten och vintern främst nationalistiska med drag av 

personliga maktaspekter från att ha varit ekonomiskt rationella i början av året. 

 

 

Kontext 
De kontextuella faktorer Telia relaterar sina budskap om de anställda till är främst de två 

bolagens historia av personalnedskärningar. Liknande kopplingar görs med Telenors 

sentida historia vilket visar att företagen har stor erfarenhet av att hantera 

personalminskningar. Denna koppling återkommer även i pressen där den tidigare 

Teliachefen, Lars Bergs, största bedrifter var att hans tid innebar ” en period av häftiga 

förändringar. Hälften av cheferna har försvunnit och de anställda har blivit 7 000 färre” 

(SvD 990301). Telia vill även visa att arbetsmarknaden för personalen är stor och 

välmående. Teliaanställdas kompetens eftersöks av många andra företag vilket det 

tidigare citatet visar ”En av de stora utmaningarna för service- och teknikbolag i 
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framtiden kommer att vara förmågan att behålla och utveckla kompetensen hos 

medarbetarna” (Telia 990120). Mot slutet av året förändrades däremot kontexten i 

tidningsartiklarna. ”När det var så stor skillnad mellan den officiella bilden och vad [våra 

källor] sade märkte man ju att det var något som är fel” (Giertta 020318). Detta 

influerade texterna om personalaspekter så att det finns en risk att de inte längre är 

representativa mot Teliaanställdas egna åsikter. Nationalistiska värderingar som alltmer 

gjorde sig gällande i texterna påverkade även vilken kontext som de relaterades till. I 

december nämndes ofta Sveriges och Norges kulturella skillnader vilket inte förekom i 

början av året. 

 

 

Förmedlande av förståelse 
Telia hade redan, i och med offentliggörandet av fusionen, klart för sig hur de anställda 

skulle påverkas. De hade goda erfarenheter av att minska personalstyrkan sedan tidigare 

(DI 990125). Utan att i detalj precisera vilka som skulle få lämna företaget eller hur 

många det skulle bli verkade de förvissa sig om att det inte skulle leda till några 

svårigheter. Allteftersom året gick utvecklades deras uppfattning om 

personalneddragningarna och olika siffror började presenteras i uttalandena. Fusionens 

företrädare var alltså både meningsskapande och meningsgivande då det gäller de 

anställdas situation. 

 

Telias uppfattning delades till en början av pressen som återgav den utan kritik. 

Tidningarna var då delaktiga i meningsgivandet av dessa budskap men inte i 

meningsskapandet. Under hösten förändrades detta då tidningarna hade förändrat sin syn 

på fusionen i negativ riktning. Deras eget meningsskapande verkar däremot inte vara 

homogent då det går att finna artiklar som fortfarande säger att de anställda inte kommer 

att påverkas nämnvärt. Menningsgivandet, att de anställda påverkas negativt, under 

hösten och fram till att fusionen avbröts verkar vara starkt kopplat till överförande av 

andra förståelser. 
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Sammanfattning  
De flesta uttalanden och pressmeddelanden från Telia var under hela 1999 positiva till 

hur de anställda skulle påverkas av fusionen. Det gällde däremot inte pressen som från en 

positiv syn i början av året blev alltmer kluven med många negativa inslag mot hösten. 

Från Telias sida uttalar sig både ledning och anställda men i pressen fick dessa budskap 

inte så stort utrymme. Det gör det svårt att analysera formen i hur temat återges i pressen. 

De anställda nämns i pressen ofta som stöd till andra resonemang och kan både vara 

positiva eller negativa. Telias budskap präglades av rättviseideal och viss ekonomisk 

rationalitet medan pressen präglades av nationalism från att ha varit ekonomiskt rationell 

i början av året. Kontexten i både Telias och pressens texter kopplas till de historiska 

erfarenheterna av personalminskningar men pressen kopplar även till kulturella skillnader 

mellan länderna i slutet av 1999. Telia är både meningsskapande och meningsgivande i 

detta tema medan pressen endast delvis kan anses vara meningsgivande. Eftersom 

pressen inte hade klart för sig hur de anställda skulle påverkas mot slutet av året kan vi 

inte urskilja att pressen kommit fram till en homogen uppfattning. Detta bidrar till att vi 

anser att pressen endast varit svagt meningsskapande i detta tema. 

 

 

Tormod Hermansen 
Många av de pressklipp vi har analyserat fokuserar på en speciell person, nämligen 

Tormod Hermansen. Han var den person som av ägarna blev utsedd till att leda det 

fusionerade företaget. Hermansen kom att bli en väldigt omdebatterad koncernchef i 

svenska pressen under denna period, han omnämndes i så många artiklar att vi valt att 

döpa ett tema efter honom. För att finna lämpliga artiklar till detta tema sökte vi i 

databasen affärsdata. Sökorden var Telia, Telenor samt Hermansen, sökningen 

resulterade i 178 träffar. Vid en närmare titt på träffarna kunde vi direkt ta bort en mängd 

artiklar som inte passade i urvalet. De resterande ca 70 artiklarna användes som underlag 

i temat Tormod Hermansen. 
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Innebörd 
I det pressmeddelande från Telia som offentliggjorde fusionen presenteras den av ägarna 

utsedda koncernchefen. ”Tormod Hermansen, som idag är koncernchef i Telenor, blir 

koncernchef” (Telia 990120, 990330).  I pressmeddelandet kungör Hermansen sin 

industriella vision och uttalar sig om hur det fusionerade företaget i framtiden kommer att 

agera på den starkt konkurrensutsatta telekommarknaden. Efter att fusionen blivit 

godkänd i EU-kommissionen nämns Hermansen endast som koncernchef för det 

fusionerade bolaget i företagets pressmeddelanden. 

 

Dagen efter detta pressmeddelande börjar tidningarna sprida nyheten att de två företagen 

planerar ett samgående. Då berörs frågan om den nya koncernchefen för företaget. 

”TORMOD HERMANSEN: Arbetarson med dubbla karriärer tar styrspaken. Tormod 

Hermansen är arbetarsonen som gjort karriär två gånger” (SvD 990121). Enligt denna 

artikel beskrivs hur den tilltänkta koncernchefen vuxit upp under svåra förhållanden men 

trots detta lyckats nå toppen inom norska näringslivet. 

 

Under en tid skrivs inte särskilt mycket om Hermansen i pressen, det är först mot 

sommaren som debatten om honom som person startar på allvar. Rykten om att 

fusionsprocessen inte går planenligt samt att personer i ledningen inte kan komma 

överens florerar. ”Svenska Teliafacken rasar mot Tormod Hermansens ledarstil. En 

diktatorisk ledarstil som skiljer sig helt från den svenske” (SvD 990625). Skriverierna om 

arbetarsonen med dåliga förutsättningar för det norska näringslivet är nu som bortblåsta, 

skriverierna i pressen blir alltmer råare och riktade mot Hermansen personligen. Till slut 

får den norska sidan av fusionen nog. ”Svenskarnas kritik av Tormod Hermansen har gått 

för långt, anser Telenors styrelseordförande Arnfinn Hofstad” (DI 990629).  

 

Den norska styrelseordförandens utspel i pressen hjälper föga. Pressen i Sverige fortsätter 

med nidbilder av Hermansen. Problemen i fusionen mellan de bägge bolagen fortsätter, 

liksom de negativa skriverierna om den blivande koncernchefen. En rubrik i Dagens 

Nyheter lyder ”Blivande chef inte vem som helst - inkompetent, gammalmodig och 

samarbetsovillig” (DN 990704). Efter hård kritik mot hans personliga egenskaper som 
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ledare fortsätter skriverierna om honom. ”Tormod Hermansen, han med 

raggarmustachen, har hamnat i blåsväder. Han är helt enkelt inte tillräckligt kompetent, 

har till exempel Berith Westman, ordförande för de SIF-anslutna på Telia sagt om 

Hermansen” (FT 990920). En av fackföreningarna på Telia kritiserar ständigt Hermansen 

under den här tiden. ”De svenska facken har helt tröttnat på Tormod Hermansen och 

spelet kring affären Telia/Telenor. Norrmännen anses driva sina nationella intressen för 

hårt och inte se till bolagets bästa. – Tormod Hermansen kan omöjligen bli koncernchef 

för Telia/Telenor. Han agerar inte affärsmässigt och har uppenbart mest fått i uppdrag 

att värna de norska intressena, säger Berith Westman” (SvD 990923). 

 

Kritiken mot Hermansen avtar för en stund. I början av november blossar diskussionen 

åter upp efter att Hermansen slagit en norsk journalist. ”Man kan inte ha en VD som 

slåss. I går inte bara hotade han en radioreporter vid NRK med stryk (!), han tog också 

till knytnävarna. Med denna yttre framtoning kan man undra hur Tormod Hermansen 

uppträder i slutna styrelserum” (DI 991210). Efter denna incident tar debatten om hans 

person fart ännu en gång i svenska medier. ”Hånad och illa omtyckt som han redan är i 

Sverige, har han med några rallarslag mot en journalist rivit bort mycket av det stöd han 

haft i Norge” (SvD 991211).  

 

Den kritik som riktas mot Hermansen i svensk press ses ur norska ögon som en komplott 

mot Hermansen, norrmännen anser att det är en strategi svenskarna har för att få bort 

Hermansen som koncernledare för det sammanslagna företaget. Denna strategi ska enligt 

norrmannen vara välsignad ända från regeringsnivå. "Det är inte bara osnygg, den är 

brutal, osympatisk mobbing som inte liknar någonting, citeras anonyma centralt 

placerade källor i norska Dagbladet” (DI 991213). Trots alla dessa motgångar och den 

smutskastning Hermansen fått utstå under det senaste året meddelas att, ”Hermansen går 

inte frivillig. Bråket riskerar utlösa norsk regeringskris, den ifrågasatte koncernchefen i 

Telia Telenor, tänker inte ge upp. I stället slår han tillbaka mot sina svenska angripare i 

en stor söndagsintervju i norska Aftenposten. Svenskarna har hela tiden ägnat sig mer åt 

politik än av affärer, anklagar Hermansen. Nu vill jag bara lugna ned situationen för att 

rädda fusionen, uppger han” (DI 991213). 
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Även högt uppsatta personer inom Telia var öppet kritiska mot Hermansens agerande och 

person. ”Enligt Nivert har Hermansen uteslutande sett till Telenors bästa under 

fusionsarbetet. Han har visat noll intresse för att ge sig in i Telias organisation för att 

lära känna personer och vårt sätt att bedriva verksamhet” (FT 991214). Efter Niverts 

uttalande fokuseras debatten angående Hermansen på hans kvaliteter som ledare för en 

stor organisation. ”En chef utan ledaregenskaper, Telia Telenors koncernchef Tormod 

Hermansen brister i ledarskap, för ingen dialog med sina chefer och lever inte som han 

lär som ledare. Det säger Torvald Bohlin, andre vice vd i Telia Telenor, som går till hårt 

angrepp mot den norske vd-n” (SvD 991216). 

 

Strax efter detta uttalande avbryts fusionen mellan Telia och Telenor. Stämningen i 

artiklarna blir delvis annorlunda då pressen blickar tillbaka på fusionsprocessen som 

helhet. ”Visserligen har Tormod Hermansen burit sig bryskt och kanske dumt åt. Men 

den viktigare frågan är väl hur det kommer sig att en sannolikt duktig företagsledare 

handlar på detta sätt. Vad är det för press som han - och sannolikt alla de andra 

aktörerna - befunnit sig i? Varför förlöjligar vi hans handlingar i stället för att sakligt 

fråga efter orsaken?” (DI 991218). 

 

Affären har fått stor uppmärksamhet under året liksom de båda cheferna för Telia 

respektive Telenor. Mediaanalysföretaget Observer har tillsammans med Finanstidningen 

gjort en sammanställning över de chefer i svenskt näringsliv som synts mest i tryckt press 

under 1999. ”Det slår alla rekord. När man nu ser på Telia-Telenoraffären skulle det 

inte förvåna om en person som Tormod Hermansen kommer långt upp på listan efter den 

här senaste tidens publicitet. Han kommer att bli en 'rookie' här när året sammanställs. 

Han kommer kanske att passera dem alla” (FT 991228).  

 

 

Form  
Då vi analyserade dessa texter som vi ansåg tillhöra temat Tormod Hermansen ser vi 

tydligt att det är det svenska facket och personer i Telia som uttalar sig angående 



 
 
 

 87

Hermansens personliga egenskaper. Berith Westman (DN 990923, FT 990920, SvD 

990629, SvD 990625) på ett av Telias fackförbund och Marianne Nivert (nuvarande VD) 

var flitigt citerad angående koncernchefen (SvD 991216, FT 991214, DI 991211). I detta 

tema behöver inte pressen skapa egna omdömen om Hermansen. I sina resonemang 

stödjer sig pressen på betydelsefulla aktörers omdömen av koncernchefen. 

 

Ämnet är, som vi uppfattar det, till en början initierat av pressen. Mot slutet av 

fusionsprocessen använder sig pressen av andra personer som för fram kritik mot 

koncernchefen och därmed stödjer de resonemang som framförts tidigare. Som brukligt 

är texterna pressen producerar betydligt längre än de texter det fusionerade företaget 

sänder ut till allmänheten. De stycken som behandlar Hermansen är i regel insprängda i 

texten men det förekommer även artiklar som benämns som porträtt där hela artikeln 

behandlar koncernledaren. 

 

 

Ideologi 
Den ideologi som kan spåras i dessa texter anser vi är av nationalistisk karaktär samt 

personliga maktaspekter. Fusionen sker mellan två statliga bolag vars ägare återfinns i 

Norge respektive Sverige, fusionen har vid ett antal tillfällen kallats för en landskamp 

mellan de båda länderna. Telia var dessutom ett större företag än Telenor. Det kan då 

sticka i ögonen på svenskarna att en norrman fick ta över koncernchefsrollen. Vem som 

än hade tagit över rollen som den nya koncernchefen hade troligtvis fått utstå hård 

bevakning från medier och andra intressenter. Nu blev det en norrman vilket gjorde det 

enkelt för den svenska pressen att spela på de nationalistiska värderingar ett lands 

befolkning besitter. Att rikta kritik mot den norska koncernledaren kan ha varit ett uttryck 

för att de svenska tidningarna ansåg att fusionen inte skulle bli av, eller att svenska staten 

hade gjort en dålig affär angående ägarförhållandena samt lokaliseringen av olika 

affärsområden. Hermansen blev då en symbol för den kritiserade fusionen i svenska 

medier. 
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Lars Jacobsson ansåg att det relativt fort utkristalliserades klara skillnader i värderingar 

både i företagsledningen och i de politiska församlingarna i Sverige. ”Norrmännen såg 

det alldeles säkert som ett nationellt projekt något som skulle gynna Norge. De sa man 

inte i företagsledningen men det var lätt att se i den norska dagspressen” (Jacobsson 

020423). De nationalistiska dragen i fusionen blev väldigt uppenbara det diskuterades 

kring den norske koncernledaren i pressen. Det var oftast svenskarna som stod för 

kritiken av Hermansen och sedan fick hans norska kollegor försvara koncernchefen i 

media. 

 

Vi anser även att drag av personliga maktaspekter kan skönjas i pressens texter inom 

detta tema. Enligt pressens artiklar kan utläsas att den ledarstil Hermansen förknippas 

med var auktoritär “Med svenska mått är han gammaldags och auktoritär, han gillar inte 

den svenska modellen med samråd och konsensus och han är direkt ovan att leda i team” 

(DN 991212). Den ledarstil koncernchefen använde i det fusionerade bolaget anses inte 

vara anpassad för svenskt näringsliv utan koncentrerar en stor del av beslutsfattandet till 

sig själv. De personliga maktaspekterna har i detta fall mycket gemensamt med 

nationalism. En orsak till Hermansens ledarstil har troligtvis att göra med den omgivning 

han härstammar från. De kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Norge leder 

till att han, i pressen, ses som en koncernledare med personliga maktaspekter. 

 

 

Kontext 
Diskussionen om Hermansens agerande sker i en speciell kontext, vi i Sverige har alltid 

roats av Norgehistorier liksom norrmännen roats av Sverigehistorier. Mot bakgrund av 

detta var det enkelt för den svenska pressen samt allmänheten att ta till sig vad medierna 

skrev om Hermansen. Ett exempel är den redan refererade artikeln i Dagen Industri, ”Att 

få norrmännen, inklusive Tormod Hermansen, att inse det är dock inte lätt. – Historien 

om den norska räkan som kliver upp på fartygskanten, slår sig för bröstet och utbrister 

jeg er en hummer stämmer ganska bra på hur Telenor folk tänker” (DN 990822). Vi 

anser att detta citat är representerande för den syn svenska medier förmedlar till läsaren 
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under temat Tormod Hermansen. Han framställs som en urnorrman som besitter alla de 

egenskaper som man kan finna i norgehistorierna. 

 

 

Förmedlande av förståelse 
Den part som var menningsgivande i detta tema anser vi endast är pressen. Tidningarna 

var de som först tog upp dessa personliga aspekter hos Hermansen. Det är en naturlig 

följd av att pressen anser att det är deras uppgift att granska fusionen och då blir en ny 

koncernledare en viktig aktör att granska. Diskussionen om Hermansen som person var 

inte ett budskap som Telia aktivt befattade sig med under tiden för fusionen, i alla fall 

inte officiellt. Den enda information om Hermansen Telia medvetet sände ut var i ett 

pressmeddelande där man kortfattat berättade att Hermansen kommer att bli det 

fusionerade företagets koncernchef. De flesta Teliaanställda hade troligtvis skapat sig en 

bild av Hermansen under fusionsprocessen, de flesta var däremot noga med att inte 

förmedla den till pressen. Telia hade endast utsett ett begränsat antal talesmän som fick 

uttala sig i företagets namn (Bäckman 020227). De åsikter som pressen uttryckte hade 

skapats på egen hand med stöd av andra källor, detta kan liknas vid meningsskapande. 

Det var även pressen som aktivt under en längre period förmedlade denna vision av 

Hermansen till allmänheten genom de texter som skrevs.  

 

 

Sammanfattning 
I diskussionen angående Tormod Hermansen uppmärksammade vi en stor skillnad mellan 

pressens och Telias bild av koncernchefen. Telia meddelar endast vem som kommer att 

bli det fusionerade bolagets koncernchef medan pressen diskuterar hans personlighet och 

kritiserar honom hårt. Det personer som uttalar sig under detta tema är personer med 

höga positioner i bolaget eller i dess periferi, Teliachefer och det svenska facket är mest 

tongivande i diskussionen. Ämnet debatteras nationalistiskt samt med maktaspekter, där 

svenskarna kritiserar Hermansen och norrmännen försvarar honom, detta syns tydligt i 

pressen. Temat har en kulturell kontext där fokus finns på de skillnader som uppenbaras 
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då norrmän och svenskar ska samarbeta. Menningsgivandet stod pressen i stor 

utsträckning för inom ramen för detta tema, menningskapande skedde både inom pressen 

och det fusionerade bolaget men de flesta Teliaanställda var noga med att inte underrätta 

pressen om sina åsikter. 
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Lärdomar av studien 
Utifrån de undersökta texterna framträder en del intressanta mönster som är värda att 

belysa och diskutera mer ingående. Det finns mönster i de beståndsdelar vi delat upp 

kommunikationen av budskap i. Analyseras beståndsdelarna från våra olika teman 

tillsammans kan det bidra till ytterligare förståelse för det som skrevs. Det finns mer 

generella tendenser som går att uttyda ur det analyserade materialet. Det för in studien på 

en högre abstraktionsnivå där vi lämnar strukturen med sex avgränsade teman. 

Lärdomarna denna studie kan ge presenteras alltså först på en textnära nivå för att alltmer 

föras över till en mer generell och abstrakt nivå som inte är lika bunden till de teman och 

beståndsdelar vi behandlat.  

 

Mönster i beståndsdelarna 
I kapitlet ovan presenterades sex olika teman vilka var vanligt förekommande i fusionen 

mellan Telia och Telenor. Det är möjligt att urskilja mönster i de olika beståndsdelarna 

kommunikationen av budskap består av. Vi presenterar respektive beståndsdel och 

diskuterar de mest intressanta vi funnit genom vår studie.  

 

Vi har valt att i denna studie utgå från vad andra diskursstudier generellt har sökt efter 

och försökt utarbeta en modell som på ett tydligt sätt kunnat användas i analyserandet av 

skrivna budskap. Denna modell har till stor del varit behjälplig vilket vi kan visa med de 

mönster vi funnit och som presenteras de närmsta sidorna. Däremot har inte alla delar av 

modellen hjälpt oss finna lika intressanta mönster. På det sätt vi sökt efter och analyserat 

beståndsdelarna form och kontext har inte gett lika hög förståelse för företags offentliga 

kommunikation samt hur pressen återgivit denna information. Vaara och Tienari 

efterfrågade i sin studie diskursanalyser med mer lingvistisk prägel för att komplettera de 

mönster författarna fann i pressens texter om fusioner (Vaara & Tienari, 2002). Vi tror att 

beståndsdelen form kan ge bättre förståelse för budskapen och därmed kommunikationen 

om den utförs på ett mer lingvistiskt sätt där språklig struktur studeras närmare. 
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Beståndsdelen kontext kan, även den, ge bättre förståelse än den gör i denna studie. Ett 

förslag är att, i stället för att koppla den till de budskap vi särskiljt ur texterna, koppla 

kontexten till hela den text eller artikel budskapet är en del av. Kontextuella aspekter som 

då blir intressanta att undersöka är i vilket tidsmässigt sammanhang en artikel skrivs eller 

vad artikelns generella tema är. I de övriga beståndsdelarna har vi däremot funnit ett 

flertal intressanta mönster vilket sammantaget ger en god förståelse för studiens syfte. 

 

 

Innebörd 
Generellt gick parternas åsikter isär, detta visade sig i alla teman vi valt att analysera. 

Den första skillnaden vi upptäckt var att diskussionen i tre av studiens teman endast 

domineras av en av parterna. I det nya bolagsnamnet, vilket är extremfallet för denna typ 

av differens, förekom endast pressens resonemang. Telia berörde aldrig det nya bolagets 

namn. I temat om personalaspekter och Tormod Hermansen var den ena parten endast 

sporadiskt delaktig i diskussionen. Huvudparten av åsikterna och resonemangen härrörde 

från en av parterna. I de två teman där diskussionen dominerades av en av parterna fann 

vi större likheter i åsikterna som fördes fram än i de tre teman båda parterna var aktiva. 

Pressen diskuterar oftast personalaspekterna i bisatser i samband med att andra teman 

debatteras. Däremot var det i temat om personalaspekter som innebörderna hade störst 

likheter. Tormod Hermansen diskuterades endast vid ett fåtal tillfällen från Telias sida. 

Då det gjordes fanns både åsikter som motsade pressens ståndpunkt och åsikter som höll 

med om det pressen tyckte.  

 

De tre teman där båda parter var aktiva i diskussionen är marknadsaspekter, 

lokaliseringsfrågan samt ägarfördelningen. I dessa tre teman anser vi också att parterna 

står längst från varandra innebördsmässigt. Detta framkommer tydligast i lokaliserings- 

samt ägarfrågan. I temat om marknadsaspekter var parterna inte överens om innebörden 

men differensen var inte lika uppenbar som i lokaliseringsdiskussionen samt 

ägarförhållandena. 
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Då fusionen diskuterades kontinuerligt under hela 1999 hann en del förändringar i 

innebörd ske från de olika parterna. Generellt sett ser vi att överensstämmelsen mellan 

Telia och pressen minskade under fusionens gång. Det som på våren var tendenser till 

meningsskiljaktigheter förstärktes fram till fusionen avbröts i december. Telia förändrade 

exempelvis sina budskap i det marknadsrelaterade temat flera gånger under året medan 

pressen till stor del behöll sin ursprungliga åsikt. Mot slutet av året förändrades däremot 

pressens innebörd i viss negativ riktning. Då det gäller ägarförhållandet anser vi att 

svenska staten förändrade sin syn under fusionen till att likna pressens åsikter. 

Lokaliseringsfrågan är även den en fråga där sprickan mellan press och Telia förvärras ju 

längre året lider. Denna fråga var av stor vikt för de faktiska förhandlingarna mellan 

företagen då företrädare för fusionen angav just denna fråga som ett stort skäl till att 

fusionen avbröts.  

 

Av de teman där endera Telia eller pressen dominerade diskussionen förändrades inte 

innebörderna i samma utsträckning som i de teman båda parterna diskuterade aktivt. 

Differensen i frågan om Telias namn ändrades exempelvis inte nämnvärt under året. 

Pressen gav under året löpande ironiska eller allvarliga förslag på passande namn till det 

fusionerade bolaget. Även i budskapen om personalaspekter förändrades inte parternas 

åsikter nämnvärt under året. Temat om Tormod Hermansen blev däremot alltmer negativt 

präglat och behandlades mer frekvent ju längre fusionen fortskred. 

 

 

Form 
I beståndsdelen form har vi uppmärksammat att pressens artiklar i samtliga teman är 

längre samt mer resonerande än vad Telias pressmeddelande är. Likaså ges Telias 

representanter mindre utrymme i pressens artiklar i jämförelse med journalistens och 

andra personers åsikter. Denna fördelning i pressens artiklar förstärks under årets gång. 

Ofta används Telias uttalanden som en utgångspunkt för vad en artikel ska behandla. En 

tendens vi sett i pressens artiklar är att Telias representanter får stort utrymme i de 

artiklar som har en informerande prägel. I de kritiserande artiklarna får inte Telias 

resonemang lika stort utrymme.  
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Vi har funnit en tydlig skillnad i vilka teman företagsledningen väljer att engagera sig i. I 

vissa teman uttalar sig företagsledningen i liten utsträckning eller inte alls. Ett exempel 

på detta är diskussionen angående ägandet i det fusionerade företaget. I detta tema 

dominerar det svenska Näringsdepartementet från fusionsföreträdarnas sida. Däremot 

förekommer företagsledningen frekvent i marknads- och lokaliseringsdiskussionen under 

hela året. Politiker samt fackliga företrädare är personer som fått stor plats i pressens 

artiklar och återfinns i nästan alla teman och utgjorde en stor del i diskussionen om 

Tormod Hermansen.  

 

 

Ideologi 
Den dominerande ideologin i studiens teman är ekonomisk rationalitet vilken förekom i 

samtliga teman utom diskussionen om Tormod Hermansen. Både Telia och pressen 

fokuserade på ekonomisk rationalitet. Däremot var det endast i diskussionen om 

marknadsaspekterna där ekonomisk rationalitet är den dominerande ideologin från båda 

parter. Att denna ideologi återfinns så ofta i fusionens budskap kan jämföras med vad 

både Hellgren et al och Vaara & Tienari fann i sina studier. Då de nämnda författarnas 

studier använder sig av en annan diskurssyn än vad denna studie använder sig av är det 

svårt att göra fullständigt rättvisa jämförelser. Hellgren et al samt Vaara & Tienari 

använder sig av ekonomisk rationalitet som diskurser (Hellgren et al, kommande; Vaara 

& Tienari, kommande). I vår studie benämner vi detta som en ideologi. Hellgren et al 

fann att de rationella diskurserna tog överhand över de konkurrerande diskurserna, även 

då de rationella diskurserna var spekulativa och vaga (Hellgren et al, kommande). Vi har 

däremot inte funnit motsvarande dominans i vår studie, om en jämförelse av studiernas 

skilda begrepp ändå tillåts göras. I pressens texter förekommer ekonomisk rationalitet 

genomgående i alla teman utom i temat om Tormod Hermansen. Likadant var det för 

Telias budskap med tillägget att Telia inte var aktivt i diskussionen om namnet och 

därmed inte uttryckte sig ideologiskt i det temat. Däremot har vi inte funnit att ekonomisk 

rationalitet som ideologi skulle dominera över de övriga ideologierna då flera 

förekommer i samma tema. Diskussionerna om den blivande koncernchefen kunde ha 
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diskuterats i termer av vilka ekonomiska effekter Hermansens ledaregenskaper skulle 

innebära. Diskussionerna präglades däremot av kulturella skillnader mellan länderna 

samt personliga maktambitioner.  

 

Vaara och Tienaris diskurs som kan liknas vid vår ekonomiskt rationella ideologi styr 

diskussionerna i de teman de förekommer. Liknande tendenser ser vi även i vår studie 

men vi ser även att nationalistiska värderingar styr i nästan lika hög grad. Orsaken till den 

skillnaden kan vara att Vaara och Tienaris studie inte hade samma tyngdpunkt på 

fusioner mellan länder. Av de tre fusioner deras studie behandlade var endast en mellan 

företag i olika länder (Vaara & Tienari, kommande). Då deras studie endast fokuserar på 

vad pressen skrev kan vi tillåta oss jämförelsen med de ideologier vi funnit att pressen 

behandlat i Telia-Telenorfusionen. Vi fann att ekonomisk rationalitet till stor del styr 

pressens resonemang i marknadsaspekter, ägarfördelning och namnförslag. I 

lokaliseringsfrågan och de texter som berörde personalen styrde nationalistiska 

värderingar i lika hög grad. I temat om Tormod Hermansen förekom däremot inte 

ekonomiskt rationella värderingar alls. Skillnaderna i våra studier kan också bero på de 

beståndsdelar som undersöks i texterna. Vi kan inte uttyda om Vaara & Tienari även 

fokuserat på enskilda individers beskrivning i de fusioner de undersöker, eller om de 

endast undersöker text som i diskussionerna utgår från en organisationsfokus. Att Telia-

Telenorfusionen fokuserar på en enskild person i så hög grad kan vara ett undantag i 

pressens normala beskrivningar av fusioner.  

 

Hellgren et al upptäckte i sin studie att nationalism var vanligt förekommande i pressens 

beskrivning av fusioner. I författarens termer kopplade texterna ibland till nationella 

diskurser som alternativ till ekonomiskt rationella diskurser (Hellgren et al, kommande). 

Överförs detta till vår diskurssyn kan vi konstatera att vår studie bekräftar dessa 

tendenser. I vår studie förekommer den nationalistiska ideologin nästan lika ofta som 

ekonomiskt rationella ideologin. Nationalismen återkommer dessutom i samtliga teman 

men inte alltid som den dominerande ideologin. Både i namntemat och i 

marknadsaspekterna återfinns den i mindre grad än i de övriga. Förutom dessa två 

ideologier har vi även funnit att de två ideologierna vi kallat rättviseideal och personliga 
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maktaspekter förekommer i vår studie. De för däremot en undanskymd tillvaro. 

Rättviseidealen förekommer endast i temat personalaspekter, namnfrågan och 

lokaliseringstemat . I det sista av de tre kan endast vissa drag till rättviseideal urskiljas. 

De personliga maktaspekterna förekommer endast då Tormod Hermansen beskrivs som 

person. Det kan förefalla konstigt att personliga maktaspekter inte förekommer i något 

annat tema. Det verkar som de åsikter en person för fram premieras framför den identitet 

och personlighet individen besitter. Oftast utgick diskussionen i Telias pressmeddelanden 

och i pressen från de två företagen eller de två staterna. Fusionen beskrevs sällan som ett 

skeende mellan enskilda personer.  

 

Vi har funnit en tvetydighet i Telias agerande. Telia förmedlade kontinuerligt att fusionen 

skulle ske i en affärsmässig och likvärdig anda mellan länderna. Detta antyder att både 

ekonomiskt rationella värderingar och nationella värderingar skulle råda. Detta präglade 

inte de budskap Telia förmedlade ut. Av de fyra teman Telia främst engagerade sig i 

förekom ekonomisk rationalitet i samtliga budskap. Däremot var nationalism helt 

frånvarande i Telias budskap då personalaspekterna berördes, och endast delvis 

förekommande i ägarfördelningen samt marknadsaspekterna. Endast i temat som berörde 

ägarfördelningen var nationalismen lika vanligt förekommande som ekonomisk 

rationalitet. Denna tvetydighet har vi inte kunnat förstå utifrån studiens angreppssätt. 

Troligtvis kan en förståelse erhållas om de faktiska fusionsförhandlingarna mellan de två 

företagen undersöks.  

 

Rättviseideal förekommer emellanåt av någon av parterna men aldrig samtidigt av båda 

parterna. I namntemat förekom rättviseideal i pressens budskap då de ansåg att det nya 

namnet bör attrahera samtliga företagets intressenter. Telia använde sig av rättviseideal i 

lokaliseringsfrågan och i temat personalaspekter. Vaara & Tienari har i sin studie 

identifierat att samhällsdiskurser förekommer i pressens texter (Vaara & Tienari, 

kommande). Dessa samhällsdiskurser liknar det vi i denna studie kallar rättviseideologi. 

Enligt Vaara & Tienari förekommer samhällsdiskurser i kritiska texter. Författarnas 

studie undersöker endast texter som pressen skriver vilket gör att en någorlunda 

rättvisande jämförelse endast kan ske i temat angående namnförslag (Vaara & Tienari, 
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kommande). Vår studie visar liknande drag av kriticism då pressen konsekvent ställer sig 

undrande till varför ett beslut i namnfrågan dröjer. De förslag som pressen anser vara mer 

substantiella än endast rykten kritiseras också hårt. Vaara och Tienari kom fram till att 

den samhällsdiskurs de fann i sina undersökta texter, endast återfanns då flera 

informationskällor förekom i diskussionen samt då journalisten har en analytisk förmåga 

(Vaara & Tienari, kommande). Vi kan inte uttala oss om olika journalisters analytiska 

förmåga. Vi kan inte heller se att pressen tillåter flera olika källor att uttala sig i temat 

namnförslag, där rättviseideal förekommer. Då källorna i detta tema oftast är anonyma är 

det inte möjligt att avgöra antalet. Därför kan vi varken motsäga eller styrka det Vaara & 

Tienaris fann.   

 

I temat lokalisering samt personalaspekter anser vi att pressen ändrar ideologin i sina 

budskap. I början av året grundar sig budskapen i ekonomisk rationalitet för att i slutet av 

året allt mer likna nationalism. Motsvarande förändring kan inte urskiljas i de budskap 

som Telia för ut i dessa teman. Telias budskap präglas av ekonomisk rationalitet men inte 

av nationalism. Den koppling vi kan urtyda ur vår undersökning är att återgivningen av 

fusionen i pressen blir mer negativ under hösten. Då budskapen blir mer negativa präglas 

de i högre grad av nationalism. 

 

 

Kontext 
Det är svårt att dra några slutsatser eller upptäcka mönster i de kontextuella kopplingarna 

de olika parterna använder sig av. Olika teman presenterar olika kontextuella kopplingar. 

Det vi uppmärksammat är att kontexten i vissa fall kan vara en förklaring till att Telia 

ändrar sina budskap. Detta sker exempelvis i diskussionen om marknadsaspekter då det 

fusionerade bolaget väntar på att EU- kommissionen ska godkänna fusionen.  

 

En vanligt förekommande kontext var den politiska. Den politiska kontexten bidrog i hög 

grad till den svenska pressens omfattande bevakning av fusionen. Då Telias ägare var den 

svenska staten förekom uttalanden även från andra politiska aktörer – inte bara det parti 

som satt i regeringsställning. Debatten om Telia-Telenorfusionen fördes därmed även på 
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den politiska arenan i större utsträckning än vad som annars troligtvis hade varit fallet. 

Denna kontext bidrog till det stora antalet aktörer som uttalade sig i pressens texter. Den 

politiska kontexten var däremot annorlunda i Telias budskap då det endast var 

regeringens representanter som gjorde sig hörda. I de fall den svenska regeringen 

omnämndes var det endast i deras roll som ägare, inte i förhållande till andra politiska 

partier. 

 

En annan kontext som utgjorde bakgrund för många resonemang i både Telias och 

pressens budskap är rädslan att Telia och Telenors konkurrenter växer sig starkare. Utan 

att fusionera riskeras företagen bli åsidosatta på den expanderande globala 

telemarknaden. Vi har i detta, som så många andra kontexter, inte kunnat urskilja någon 

tydlig skillnad i hur Telia och pressen använder sig av dem. Kontexten verkar dessutom 

inte ha nämnvärd betydelse för andra beståndsdelar i budskapen.  

 

 

Förmedlande av förståelse 
Den diskursmodell vi använder oss av har kompletterats med begreppen meningsgivande 

samt meningsskapande. I samtliga teman har vi analyserat vilken part som är 

menningssgivande respektive meningsskapande. Meningsskapande innebär att en part 

skapar sig en förståelse för den aktuella situationen, vilket resulterar i en vision. Denna 

vision förmedlas därefter till berörda aktörer. I denna studie innebär det antingen att 

pressen ska förmedla ett budskap till externa aktörer, eller att Telia ska förmedla ett 

budskap till externa aktörer. Med hjälp av termerna meningsskapande samt 

menningsgivande anser vi att det är möjligt att utröna om de två parterna påverkade 

varandra. 

 

Inledningsvis anser vi att Telias budskap påverkade pressen i stor utsträckning. Fusionen 

offentliggjordes i januari 1999. I detta skede av fusionsprocessen var pressens vetskap 

och kunskap om sammangåendet mellan Telia och Telenor begränsat. Den största källan 

till information i detta skede var de fusionerande bolagen. I fusionens introduktionsfas 

influerades pressens menningsgivande starkt av Telia. Företagens vision förmedlades ut 
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till externa aktörer, bland annat pressen. I detta skede anser vi att Telia initierar några av 

de teman som sedan kom att bli frekvent diskuterade i pressen. Att Telia var den part som 

till en början stod för det huvudsakliga menningssgivandet har vi uppmärksammat i temat 

marknadsförhållanden, ägarförhållandet, lokalisering av verksamhet samt 

personalaspekter. Detta initiativ förlorades sedan till pressen under resterande delen av 

året. Förutom de två teman om det nya bolagsnamnet och Tormod Hermansen, anser vi 

att Telia till en början var den part som stod för menningsgivandet.  

 

Det förekom lite påverkan mellan parterna i våra undersökta teman. Det tema där Telia 

förändrade sin innebörd är marknadsaspekterna. I marknadstemat fattar pressen en 

ståndpunkt som de vidhåller året ut. Telia förändrar visserligen sitt budskap under en 

period men detta anser vi inte är på grund av pressens påverkan. Det beror snarare på att 

fusionen går in i en kritisk kontextuell fas. EU-kommissionen granskar sammangåendet 

och Telia anpassar sig efter denna nya situation. I övriga teman var Telias innebörd mer 

konsekvent. I temat lokalisering av verksamhet påverkade inte pressen Telias texter 

märkbart trots att åsikterna om lokaliseringen gick isär. Det var snarare så att Telia och 

Telenor internt diskuterade placeringen av de viktigaste affärsområdenas lokalisering. 

Pressens åsikter influerade inte innebörden i Telias förmedlade om lokaliseringen. Det 

nya bolagsnamnet samt Tormod Hermansen är exempel på teman där pressen, nästan 

uteslutande, stod för både menningskapandet och menningsgivandet. Trots detta ändrade 

inte Telia sina budskap utan valde att inte delta i debatten. Personalaspekterna visade 

pressen genomgående ett svalt intresse för. Telia försökte förmå pressen att behandla 

ämnet mer men med föga resultat. 

  

I analysen fann vi att pressen endast påverkade Telia och dess ägare i ett tema, 

ägarförhållandet. Fördelningen 60-40 var från början en bra uppdelning mellan bolagen 

enligt Telia och den svenska staten. Efter intensiv kritik av pressen förändrade Telias 

ägare sin uppfattning om fördelningen från en positiv till en negativ syn, vilken sedan 

förmedlades till bland annat pressen. Vi tolkar detta som att Telias ägare blev 

uppmärksamma på att uppdelningen ur svensk synvinkel var orättvis. Den rådande 
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fördelningen gynnade Norge och den norska staten. Detta uppmärksammades och 

förstärktes genom pressens intensiva kritik och analyser. 

 

Hellgren et al. fann i sin studie att de fusionerade företagen till stor del initierade de 

aspekter av fusionen pressen behandlade (Hellgren et al, kommande). Svenska pressen 

behandlade Telia-Telenorfusionen annorlunda. Telia styrde endast inledningsvis de 

teman som pressen behandlade. Mot slutet av 1999 styrde pressen de teman som 

behandlades och Telias påverkan blev marginell. En anledning till skillnaden mellan våra 

studier är att pressens behandling av Telia-Telenorfusionen pågick under en längre tid. 

Hellgren et al fann att den offentliga diskussionen kring fusioner sker under en relativt 

kort tid efter offentliggörandet. I vår studie pågick däremot diskussionen i pressen 

kontinuerligt under hela 1999, med viss avmattning under sommarmånaderna då EU-

kommissionen granskade fusionen. 

 

Utifrån ovanstående diskussion anser vi inte att pressens menningskapande och 

menningsgivande hade någon större inverkan på Telias budskap. Påverkan kan endast 

uttydas i ett av de sex teman fusionen behandlade. Att pressen skulle ha en relativt stor 

inverkan på fusionsprocessen är då orimlig. Denna studie styrker inte en sådan slutsats. 

Snarare hävdar vi motsatsen. Pressen debatterar och analyserar i hög grad de budskap 

fusionsföreträdarna förmedlar. Telia och Telias ägare ignorerar pressens kritik i alla 

teman utom ett, ägarfördelningen av bolaget mellan svenska och norska staten. Telias 

ägare förändrar sedermera sina budskap i detta tema vilket bidrar till att pressen och 

fusionsföreträdarna närmar sig varandra. 
 

 

 Telia och pressens beteende i samhället 
Förutom de mönster vi funnit i budskapens olika beståndsdelar finns även andra 

intressanta aspekter vi funnit i vår studie. Vi har funnit två aspekter i kommunikationen 

av budskap i fusionen som befinner sig på en högre abstraktionsnivå än de beståndsdelar 

vi analyserat budskapen utifrån. Dessa två aspekter kompletterar analysen av 
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beståndsdelarna och bidrar även till att öka förståelsen av dessa. Förhoppningsvis blir det 

lättare att relatera de olika beståndsdelarna till den text som skrevs om fusionen med en 

mer generell diskussion om Telia och svenska pressen. 

 

 

Diskursens roll i budskapens överensstämmelse 
Telia vill med sina budskap påverka och övertyga åhörarna i olika frågor. Dels sker ett 

val i vad företaget ska uttala sig om och sedan ett val i utformandet av uttalandet. Genom 

att företaget uttalar sig i vissa frågor och var tyst i andra påverkas åhörarna att i högre 

grad fokusera på det område som offentliggörs. Detta bidrar till att de budskap Telia inte 

förmedlar debatteras inte lika ofta i exempelvis pressen. De språkliga uttryckssätt som de 

offentliga budskapen besitter, kan resultera i olika påverkansgrad. Hur stor påverkan blir, 

är beroende av egenskaperna hos åhöraren. I detta fall är den huvudsakliga åhöraren av 

Telias budskap svensk media. Media vill granska och informera allmänheten i 

samhälleliga skeenden, däribland vad som sker i näringslivet.  

 

Både Telia och svenska pressen vill informera allmänheten om hur fusionen mellan Telia 

och Telenor fortskrider. Däremot har aktörerna två skilda roller i samhället. Telia vill 

övertyga allmänheten om sin ståndpunkt medan pressen har en ambition att förmedla en 

mer allmänt accepterad representation av skeendena, utan att vinkla information för att nå 

en högre påverkan av allmänhetens uppfattningar. De olika rollerna Telia och pressen har 

i det svenska samhället är en bidragande orsak till att vi anser att de härstammar från två 

olika diskurser. Detta bekräftas även av differensen i uttryckssätt som presenterats 

tidigare i studien.  

 

Sett utifrån allmänhetens synvinkel har Telia och pressen skilda förutsättningar att göra 

sig hörda. Om en individ i samhället vill skapa sig en uppfattning av vad som skedde i 

fusionen mellan Telia och Telenor är det större sannolikhet att informationen inhämtas 

från svenska tidningar än från Telia. Tidningars syfte är att granska och informera till 

allmänheten. Detta bidrar till att pressen sätt att informera är bättre lämpat för 

allmänheten att ta till sig, än Telias sätt att förmedla information. Dessa skilda 
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förutsättningar har inverkan på budskapens form. Tidningarna har ett större textmässigt 

utrymme att förmedla sina budskap på. Pressen förmedlar dem även mer frekvent samt 

distribuerar dem på ett mer lättillgängligt vis. Telia blir däremot beroende av media för 

att få ut sina budskap. Det finns inte många personer som följer utvecklingen i svenskt 

näringsliv genom att själva läsa de intressanta organisationernas pressmeddelanden 

(Georgsson 020305). Beroendet gör att pressen har stor delaktighet i om Telias budskap 

når allmänheten eller inte. Medias representanter som bevakade fusionen mellan Telia 

och Telenor var väl medvetna om Telias budskap. Dessa personer är inte lika intresserade 

av att återge dem på samma vis som Telia valt att utforma dem. Detta försökte 

fusionsföreträdarna hantera genom utformandet av pressmeddelanden och intervjuer.  

 

Pressmeddelandena utformades på ett sätt som skulle göra det lätt för media att ta till sig 

budskapen utan att förändringar av de ursprungliga formuleringarna skulle behöva 

genomföras (Bäckman 020227). Personerna som har kontakt med media har ofta liknande 

utbildning som journalister och båda parter arbetar med språkliga formuleringar. Det kan 

minska friktionerna mellan företag och medierna. Innebörden som Telias 

informationsansvariga förde ut till media var däremot inte helt skapat av dem själva. De 

var endast delvis delaktiga i skapandet av innebörderna i de budskap som de sedan hade 

till uppgift att förmedla. Ofta arbetade man genom att intervjua personer inom företaget 

som ville förmedla ett budskap. Från intervjuerna sammanställdes sedan det material som 

resulterade i ett pressmeddelande (Bäckman 020227). Personerna som stod för det 

huvudsakliga meningsskapandet i budskapen var oftast inte de informationsansvariga 

själva. De hade exempelvis inte tillgång till lednings- eller styrelsemöten. Den 

information som var nödvändig för utformandet av Telias offentliga budskap förmedlades 

till de informationsansvariga av kommunikationsdirektören som hade större tillgång till 

de beslutande forumen i företaget. De personer som stod för det huvudsakliga 

meningsskapandet i Telia, och som bestämde ramarna som innebörderna i budskapen 

skulle hålla sig inom skiljer sig däremot åt från journalisterna i utbildning och bakgrund. 

Detta är ytterligare en aspekt som visar att Telias budskap och svenska pressens budskap 

inte härrör från samma diskurs.  
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Skillnaden i de ideologier Telia och svenska pressen har i sina budskap indikerar också 

att de är från olika diskurser. Däremot är inte skillnaden konstant mellan de olika teman 

som studerats. Pressens värderingar är däremot mer homogena än Telias, då det endast är 

temat om Tormod Hermansen som inte kopplar till ekonomisk rationalitet. Det ger 

intrycket av att Telia försöker koppla till de värderingar som ger största möjliga påverkan 

för sina budskap. En annan faktor som skiljer Telia och pressen åt är vinstkravet som 

upplevs olika för journalisterna jämfört med Telias informationsansvariga. Journalisterna 

säger sig inte känna av att vinstkraven en tidning ställs inför skulle påverka textens 

innehåll och utformning (Giertta 020318, DI-journalist 020318). Den granskande rollen 

och viljan att informera allmänheten överväger vinstkraven. För de informationsansvariga 

på Telia är situationen delvis annorlunda. Den övertygande rollen har starka kopplingar 

till de vinstkrav som ställs på företaget. Ett syfte med att övertyga allmänheten är att det i 

förlängningen ska leda till att företaget gagnas, bland annat genom lönsamheten. 

 

De olika värderingar och ideologier som parterna besitter påverkar även andra 

beståndsdelar i formandet av budskapen. En person är troligtvis mer intresserad av det 

som han eller hon värderar högt. Automatiskt uppfattar personen intryck och information 

i omgivningen som anses vara intressant. Det kan hjälpa oss att förstå varför parterna 

kopplade till olika kontextuella skeenden i olika teman. Perceptionen verkar styras i viss 

mån av vilken diskurs en person är i. Perceptionen leder sedan till den kontext som 

används för att förankra ett budskap i. 

 

Något som förvånar är att svenska pressen var förhållandevis samspelta under hela 

fusionsbevakningen. Även om vissa nyheter endast rapporterades utförligt i de tidningar 

som var först med nyheten, tog de övriga tidningarna snabbt intryck av den nya 

informationen. Det uppstod sällan några skillnader mellan de svenska tidningar studien 

berör. Då skillnader uppstod, som i budskapen om personalaspekter i december, var dessa 

texter inte huvudresonemang i artiklarna utan endast bihang till andra mer utförliga 

resonemang. Tidningarnas homogenitet anser vi är ett resultat av tidningsurvalet i denna 

studie och ska inte hållas för en generell slutsats. Om exempelvis en tidning med 

socialdemokratisk politisk åskådning inkluderats i urvalet är sannolikheten att 
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tidningarnas homogenitet inte skulle vara så stark. Telia var noga med att officiellt ge ett 

enhetligt intryck av vad som skedde i fusionen. Inofficiellt var de anställda däremot inte 

lika entydiga i sina åsikter vilket tydligast exemplifieras i temat om Tormod Hermansen. 

Det kan ge signaler om att svenska pressens diskurs är mer homogen än den diskurs vi 

anser Telia härstammar från. De delar av Telia denna studie fokuserar på kanske inte är 

fullständigt representativt för Telia som en egen diskurs i förhållande till pressen. 

 

 

Kampen om informationen 
Förutom att Telia och pressen representerar två olika diskurser finns det ytterligare en 

aspekt som har en stor betydelse för budskapen i denna fusion. Den information som 

Telias budskap innehåller är officiell information som är anpassad för att övertyga 

allmänheten att uppfatta fusionen på det sätt Telia finner lämpligt. Ett sätt som Telia 

försöker säkerställa att enhetliga budskap förs ut är att vara restriktiva med vilka personer 

som får uttala sig mot media. Endast ett fåtal personer inom organisationen utses till 

talesmän. Tillsammans med de informationsansvariga är dessa personer de enda ska 

figurera i svenska pressen. Deras namn förekom ofta i pressens artiklar men de var inte 

ensamma. I många artiklar står det ”enligt uppgift” eller ”enligt källor” som hänvisning 

till vem som uttalat sig. Det visar att Telias officiella budskap inte var de enda budskap 

som organisationen förmedlade till pressen.  

 

Telia försöker med sina officiella budskap övertyga allmänheten om en viss åsikt. Det gör 

att budskapen kan vara vinklade för att öka chansen att de ska vara övertygande eller att 

de avsiktligt undanhåller viss information allmänheten är intresserade av. Pressen är 

medveten om det och söker aktivt efter personer inom organisationen som är villiga att 

uttala sig inofficiellt om olika aspekter i fusionsprocessen (DI-journalist 020318). I 

pressens roll som samhällsgranskare nöjer tidningarna sig inte med företagets officiella 

budskap. Jakten på information som kan ge en mer nyanserad, och då också mer 

fullständig bild, av skeendet driver journalisterna att söka efter anonyma källor inom 

företagen i fusionen.  
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Denna jakt på information sporras även av tidningarnas konkurrens om läsarna. En 

journalist vill inte skriva om något som publicerats i andra tidningar och därmed är 

allmänt känt. Journalister vill ha exklusiv information som är okänd för allmänheten 

(Giertta 020318, DI-journalist 020318, Bäckman 020227). Det bidrar till att de flesta 

journalister som bevakade Telia-Telenorfusionen byggde upp ett kontaktnät inom 

organisationen av personer som inte var de officiella talesmännen.  

 

De fusionsföreträdare som hade kontakt med pressen var väl medvetna om detta 

arbetssätt och försökte att utnyttja sig av det emellanåt. Om Telia önskade större 

genomslagskraft i pressen för en speciell åsikt eller budskap drog Telia nytta av 

journalisternas önskan om exklusiva nyheter. Genom att sända ut informationen 

innehållande Telias budskap och resonemang till endast en journalist ökar chanserna att 

budskapen återges oförändrade och som en större nyhet (Bäckman 020227, Georgsson 

020305). Detta kunde även användas då Telia ville dämpa reaktionerna på negativa 

nyheter om fusionen. I fusionen var det under slutet av året så många informationsläckor 

i företaget att det var lätt för journalisterna att få information (Giertta 020318). Om Telias 

informationsansvariga offentliggjorde, för fusionen ofördelaktig, information direkt efter 

presstopp till de stora tidningarna, och såg till att den första mediaaktören som fick 

nyheten hade liten medial spridning, minskade det sannolikheten att de större tidningarna 

skulle föra in nyheten på förstasidan (Bäckman 020227). 

 

Denna kamp om vem som har initiativet till vilken information som når allmänheten kan 

delvis ge en förståelse för hur innebörderna i budskapen kunde skilja sig åt. Telias 

budskap bestod endast av deras officiella version av skeendet i fusionen. Pressens 

budskap tog intryck av Telias officiella såväl som inofficiella information samt andra 

parters åsikter om fusionen. Detta tillsammans med journalisternas egna åsikter formade 

de budskap som sedan trycktes i tidningarna. Genom att svenska pressen hade större 

möjligheter rent utrymmesmässigt är även en förklaring till varför så många parter fick 

utrymme att uttala sig.  

 



 
 
 

 106

 

Slutsats 
I denna magisteruppsats har vi sökt att öka förståelsen för företags offentliga 

kommunikation i fusioner samt hur pressen återger denna offentliga kommunikation. 

Detta har utförts i termer av innebörd, form, ideologi, kontext samt förmedling av 

förståelse genom en diskursteoretisk analys. 

 

Diskurssynen i magisteruppsatsen är baserad på hur grupper i samhället uttrycker sig 

språkligt. Fokus har varit på hur dessa uttryck sker skriftligt i svenska tidningar och i 

Telias pressmeddelanden. Texterna har sedan tolkats som att de innehåller ett flertal 

budskap som är möjliga att gruppera i olika teman. Budskapen har analyserats utifrån 

olika beståndsdelar och jämförts för att urskilja likheter och skillnader. Orsaken till att 

det uppkommer differenser i budskapens olika beståndsdelar kan finnas på det denna 

studie kallar diskursnivån. Om budskapen härstammar från personer hemmahörande i 

olika diskurser leder det naturligt till att budskapen, som är ett resultat av gruppers 

språkliga uttryckssätt, kommer att skilja sig åt.  

 

Vi har urskiljt sex vanligt förekommande teman i budskapen som kommunicerades ut om 

fusionen. De teman vi undersökt är marknadsaspekter, ägarförhållande, lokalisering av 

verksamhet, det nya bolagsnamnet, personalaspekter samt Tormod Hermansen. Pressen 

förmedlade budskap inom alla teman medan Telia undvek att diskutera det nya 

bolagsnamnet och Tormod Hermansen. 

 

I diskursmodellen studien bygger på fann vi att två av beståndsdelarna, form och kontext, 

inte bidrog till att öka förståelsen för kommunikationen mellan företag och press i 

fusionen i lika hög grad som övriga beståndsdelar. Beståndsdelen form hade sannolikt 

ökat förståelsen för studien om vi valt att analysera texterna på grammatisk nivå, mer likt 

den lingvistiska grenen inom diskursteori. Kontextbegreppet kunde möjligen tillföra 

studien mer om det kopplats till fusionens aktörer eller texter istället för till budskapen. 
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De lärdomar i form av likheter och skillnader i budskapens beståndsdelar bildar mönster 

som kan bidra till ökad förståelse för studiens syfte. I de diskussioner båda parter är 

aktiva har vi funnit att innebörden tenderar att skilja sig åt. Då båda parter var aktiva i ett 

tema ökade meningsskiljaktigheterna under fusionens gång. Av de ideologier vi 

identifierat har vi funnit att ekonomisk rationalitet till stor del genomsyrar pressens 

budskap medan de ideologier företaget präglas av är fler till antalet. Generellt sett i 

kommunikationen av budskap i fusionen förekom nationalism i nästan lika hög grad som 

ekonomisk rationalitet. Det fanns även tydliga spår av rättviseideal och i viss mån 

personliga maktaspekter. Företaget påverkade pressen i de teman som kom att debatteras 

inom fusionens ramar genom sina inledande budskap. Till stor del påverkade inte 

parterna varandras ståndpunkt i budskapen. 

 

Budskapen påverkas även av pressens och företagets beteende i samhället. Vi har funnit 

att parterna genomsyras av olika ideologier vilket indikerar att de kan placeras i två 

skilda diskurser. Parterna har olika roller i samhället, granskande respektive övertygande, 

vilket ytterligare förstärker uppfattningen om att de härstammar från olika diskurser. 

Parterna har även olika förutsättningar att göra sig hörda i samhället. Dessa 

förutsättningar tillsammans med att de härstammar från olika diskurser påverkar 

beståndsdelarna i deras budskap och är en bidragande orsak till att de skiljer sig åt. I 

studien har även framkommit att pressens budskap innehåller både officiell och inofficiell 

information medan Telias budskap endast innehåller officiell information. Detta är en 

bidragande orsak till budskapens olikheter. 

 

Denna studie leder förhoppningsvis till en önskan att vidareutveckla forskningsområdet. 

Det skulle exempelvis vara intressant att studera hur meningsskapandet sker inom 

företaget. Denna studie fokuserar endast på de delar av företaget som berör den offentliga 

kommunikationen. Troligtvis är det fler parter inom företaget som bidrar till 

meningsskapandet. Att klargöra informationsavdelningens roll i kommunikationen, i 

förhållande till övriga delar av företaget, kan ytterligare öka förståelsen för företagets 

offentliga kommunikation. Då vi funnit att ideologierna en part genomsyras av i sina 
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budskap kan förändras med tiden, skulle det även vara intressant att studera detta vidare 

för att finna orsaker till det. 
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