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1 INLEDNING

"Studiens syfte får inte, likt den danska flaggan Dannebrogen som enligt sägnen skall
ha fallit ner från himlen under en drabbning 15 juni 1219 i samband med Valdemar
Sejrs korståg i Estland, plötsligt komma nerdimpande från skyn, utan måste vara re-
sultatet av ett resonemang som stegvis leder fram till det valda syftet."

(Paulsson, 1999, s 34)

1.1 Bakgrund

Företag är beroende, och påverkas i stor utsträckning, av den omvärld de är
verksamma i. Förändringar i omvärlden leder ofta till att nya krav ställs på
företagen. För att överleva under de nya förutsättningarna krävs att företa-
gen anpassar sig.

Under 1990-talet har en fusionsvåg dragit fram över världen och en orsak
till de många fusionerna är globaliseringen (Bergkvist, 001017). Enligt
många forskare så har vi inte på långa vägar sett slutet på denna fusions-
trend ännu. Antalet fusioner mer än fördubblades under åren 1990 till 1998,
från 11 321 till 28 462 stycken. (Lundqvist, 990514)

Ofta anges liknande motiv till att genomföra en fusion, oavsett inom vilken
bransch de fusionerande företagen är verksamma. Fusionen beskrivs som
en guldgruva, något som ska leda till en växande verksamhet, effektivise-
rad produktion och försäljning, ökad lönsamhet och fler marknadsandelar
(Lundqvist, 990516). Även i teorin beskrivs vinsterna med att genomföra
en fusion i stort sett med samma termer.

Det finns dock en del andra, bakomliggande drivkrafter som kan ses som
förklaringar till att företag väljer att fusionera. En faktor som ges stor bety-
delse är införandet av den gemensamma europeiska valutan, euron, något
som medfört att hela Västeuropa uppfattas som en enda marknad (Lund-
qvist, 990514). En annan, mer psykologisk förklaring är företagsledares
behov av att visa handlingskraft och att genom en fusion skaka om en stel-
nande organisation. Dessutom finns det en naturlig böjelse för att inspireras
av och svara på konkurrenternas agerande. (Pettersson, 990208)

Trots att trenden otvetydigt går mot att allt fler fusioner genomförs, finns
inga garantier för att en fusion blir framgångsrik. Naturligtvis förekommer
lyckade fusioner, även om de är relativt ovanliga, men det finns inget som
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tyder på att fusioner genomförda under vissa angivna förutsättningar blir
lyckade. (Lundqvist, 990516)

Förändringarna i företagens omvärld har medfört att betydelsen av företa-
gens omgivande nätverk betonas alltmer. Studier på området visar att tren-
den går mot ett ökat (inte formaliserat) samarbete mellan företag (Lillie-
creutz, 1996).

Inget företag klarar sig på egen hand. För industrigiganter likaväl som för
ambitiösa nyföretagare har ökat samarbete, i form av strategiska partner-
skap, blivit allt viktigare för att nå konkurrenskraftig framgång på en allt
mer föränderlig global marknad. En stor del av de kunskaper och resurser
som behövs för ett företags framtida framgång ligger idag utanför företa-
gets gränser, och utanför ledningens direkta kontroll. I den nya verklighe-
ten av nätverk, koalitioner och allianser är inte strategiska partnerskap, t.ex.
i form av fusioner, ett val utan en nödvändighet. (Doz & Hamel, 1998)

Ett företag i ett nätverk har en mängd relationer till olika leverantörer och
kunder, ibland indirekt via mellanhänder av olika slag. Varje företag har
också direkta eller indirekta relationer till andra, från leverantörens eller
kundens synpunkt, kompletterande eller konkurrerande företag.

Företagande har alltid handlat om transaktioner (att köpa och sälja) och via
transaktionerna uppstår interaktioner mellan säljare och köpare. Dessa in-
teraktioner leder i många fall till att relationer utvecklas på längre sikt. Fö-
retagen agerar på marknader, vilka också fungerar som nätverk, något som
möjliggjort interaktion med leverantörer, kunder och konkurrenter. De se-
naste decennierna har dessa nätverk blivit alltmer internationaliserade och
sammanvävda, vilket ställer nya krav på företagen. (Mattson & Hultén,
1994)

1.2 Problemdiskussion

Vid en fusion diskuteras oftast enbart de tänkta effekter som fusionen får
för de två företag som går samman, men vid en fusion påverkas inte enbart
de två fusionerande företagen. Vi utgår i vår uppsats från nätverkssynsättet,
vilket innebär att vi anser att en relation inte kan studeras isolerat, utan att
en mängd relationer interagerar. Vår åsikt, i studiens inledningsskede, är att
en fusion påverkar hela nätverket och några av de aktörer som berörs, för-
utom de fusionerande företagen, är företagens leverantörer.
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På vilket sätt leverantörerna påverkas borde, enligt vår uppfattning, kunna
variera från fusion till fusion. En fråga vi ställer oss är om olika motiv till
att genomföra en fusion kan ge skilda effekter för det fusionerande företa-
gets leverantörer.

Om och hur en leverantörs relation till ett fusionerande företag påverkas av
en fusion beror i stor utsträckning på vilken relation leverantören har till
det fusionerande företaget, kort sagt leverantörens betydelse för företaget.

Vilka effekter en fusion har för leverantörens relation till det fusionerande
företaget är det centrala i vår studie. Ökade krav på leverantörerna, bl.a. i
form av kostnadsreduceringar och kortare leveranstider är några tänkbara
effekter. Dessutom är vi intresserande av i vilken utsträckning relationen
förändras samt om förändringarna kan skilja sig åt mellan olika leverantö-
rer vid en och samma fusion. Få studier har dock gjorts och liten uppmärk-
samhet har hittills ägnats åt detta område.

Leverantörens fortsatta agerande, efter fusionen, ser vi också som mycket
intressant. En fusion kan kanske leda till att en leverantör i sin tur går
samman med ett annat företag eller inte kan fortsätta sin verksamhet. Dock
tror vi inte att en fusion nödvändigtvis behöver vara negativ för leverantö-
ren.

1.3 Problemformulering

Huvudsakligen kommer vår studie att ägnas åt nedanstående frågeställ-
ningar:

• Har motivet till fusionen betydelse för vilka effekter som uppstår?

• Påverkas leverantören av fusionen?

• Har leverantörens relation till det fusionerande företaget förändrats efter
fusionen och i så fall på vilket sätt?

• Vilka övriga förändringar kan urskiljas efter fusionens genomförande?

• Vilket blir leverantörens fortsatta agerande?
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1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur en fusion på-
verkar leverantörernas relation till det fusionerande företaget samt vilket
som blir leverantörernas fortsatta agerande.

1.5 Studiens utgångspunkt1

Vi har studerat företag inom tillverkningsindustrin i Sverige. Vi uppfattar
tillverkningsindustrin som intressant, då dessa företag utgör en stor andel
av det totala antalet svenska företag och sysselsätter en stor del av landet
förvärvsarbetare. Dessutom vill vi ha en motvikt till den rådande fokuse-
ringen på kunskapsföretag, som betonats både i massmedia och under delar
av vår utbildningstid.

Volvo grundades 1924 av Assar Gabrielsson och Gustaf Larson. Deras ge-
mensamma idé var att bygga svenska bilar för svenska vägar
(www.volvo.se/history/museum/history). Sedan dess har mycket hänt och
Volvo Personvagnar (Volvo Car Corporation) är idag ett företag med drygt
27 000 anställda. (Fortsättningsvis använder vi Volvo synonymt med Volvo
Personvagnar, om inget annat anges.)

Under föregående år (2000) tillverkade Volvo knappt 430 000 bilar och fö-
retagets tre största marknader är: USA (123 900 sålda bilar), Sverige
(57 100) och Tyskland (41 200). Volvo har drygt 1% av världsmarknaden,
en relativt blygsam andel i relation till de stora biltillverkarna.

Av bilens materialvärde köper Volvo 75%, t.ex. instrumentpaneler, inred-
ningar och elsystem, från ca 380 leverantörer i ett tjugotal länder. Reste-
rande 25%, bl.a. motorer och manuella växellådor, tillverkas inom Volvo.
Under år 2000 uppgick Volvos inköp till 7,5 miljarder USD jämfört med
det totala värdet för hela Ford Motor Companys inköp som uppgick till 91
miljarder USD.

En princip som har levt kvar sedan företaget grundades är Gabrielsson och
Larsons uttalande: "Bilar körs av människor. Grundprincipen bakom allt vi
gör på Volvo är därför – och måste alltid vara – säkerhet."
                                          
1 Informationen i texten är hämtad från Volvos informationsbroschyr (2001), om inget
annat anges.
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Våren 1999 förvärvades Volvo Personvagnar av Ford Motor Company –
världens näst största biltillverkare. Tillsammans med Ford har Volvo nu en
marknadsandel på 17–18% av världsmarknaden. Volvo ingår tillsammans
med Jaguar, LandRover, Lincoln och Aston Martin i Ford Motor Compa-
nys division för högklassiga bilmärken – Premier Automotive Group
(PAG).

Volvo–Fordaffären är vår studies utgångspunkt och studiens fokus är affä-
rens påverkan på Volvos leverantörer.
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2 METOD

Det finns en mängd olika skolor kring hur ett metodkapitel ska författas. Vi
har, i vårt metodkapitel, utgått ifrån att läsaren av vår uppsats har en
grundläggande förförståelse för de flesta av de begrepp som diskuteras. För
ytterligare beskrivningar av diskuterade begrepp hänvisar vi till den me-
todlitteratur som vi har använt oss av.

2.1 Vårt förhållningssätt

Alla människor bär på grundläggande föreställningar om hur omvärlden
och den egna situationen ser ut. Dessa föreställningar formas genom bl.a.
uppfostran, utbildning och livserfarenhet och består av både medvetna och
omedvetna antaganden om verkligheten. Föreställningsramen sätter gränser
för en persons iakttagelser, tankar och agerande. Att välja föreställningsram
är knappast möjligt, dock utvecklas den över tiden som en följd av att erfa-
renheter och kunskaper ökar. (Lundahl & Skärvad, 1992)

Hur vi ser på vetenskap och verkligheten avspeglas i vårt val av tillväga-
gångssätt och de slutsatser som är resultatet av vårt arbete. Nedan redogör
vi för de vetenskapliga utgångspunkter vi har haft i vår studie.

2.1.1 Vår syn på leverantörer och den verklighet de agerar i

En grundläggande utgångspunkt vid samhällsvetenskaplig forskning är att
människor ses som rationella aktörer (rationalitet kommer från latinets ra-
tio som betyder förnuft). Denna syn på människan har betydelse vid studier
av mänskliga handlingar och yttranden och för att få förståelse för dessa.
(Gilje & Grimen, 1992) Förståelse för vad en leverantör säger eller gör
grundar vi, i vår studie, på antagandet att han eller hon är en rationell per-
son.

För att förtydliga för läsaren vill vi påpeka att leverantör ges två betydelser
i vår rapport: dels företaget och dels representanter för företaget (individer).

En annan viktig aspekt är hur människan uppfattas i relation till sin omgiv-
ning. Antingen kan människan ses som en passiv varelse, ett objekt som
styrs av sin omgivning eller så betraktas människan som aktiv, ett fritt
handlande subjekt som själv skapar sin omgivning. (Sandberg, 1980) Vårt
synsätt hamnar någonstans mellan ytterligheterna med tonvikt på det senare
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synsättet, då vi anser att leverantörer både påverkar och påverkas av sin
omgivning.

På liknande sätt finns olika synsätt på hur verkligheten uppfattas. Inom vis-
sa vetenskaper (framförallt naturvetenskaperna) uppfattas verkligheten som
objektiv, vilket innebär att den är oberoende av mänskliga föreställningar.
Andra ser verkligheten som något socialt konstruerat, vilken skapas och
uppfattas av människan. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989) Vår upp-
fattning om verkligheten kan ses som en följd av vår syn på leverantörer,
vilket innebär att vi ser verkligheten som en social konstruktion.

Avsikten med vår studie är att beskriva och tolka leverantörers agerande
utifrån den verklighet de befinner sig i.

2.1.2 Vår syn på effekter

Den traditionella definitionen på en effekt är: "någonting som inträffar på
grund av en insats" (Riksrevisionsverket, 1996, s 11). En effekt kan ses
som skillnaden mellan händelser till följd av en åtgärd och vad som skulle
ha hänt om åtgärden inte genomförts (Statskontoret, 1993).

I vår studie har vi en något annorlunda syn på effekter, då vi är intresserade
av att studera processen efter ett företags fusion och fusionens påverkan på
leverantörernas relation till det fusionerande företaget. Vi tänker dock inte
uttala oss om vad som skulle ha skett om fusionen inte ägt rum. Vidare an-
ser vi det ytterst problematiskt att skilja begreppen effekter, påverkan och
förändringar åt, då vi ser påverkan och förändringar som exempel på ef-
fekter som kan uppstå. Vi använder i stor utsträckning begreppen påverkan
och förändringar synonymt med effekter i vår rapport.

2.1.3 Vår roll som forskare

En forskares föreställningsram och värderingar är av största betydelse för
hur en studie utformas, genomförs och vilket som blir dess resultat (Patel &
Tebelius, 1987). Traditionellt sett så har målet för en stor del av den veten-
skapliga forskningen varit att nå värdefri vetenskap (fri från värderingar).
Gilje & Grimen (1992) ifrågasätter om vetenskapen verkligen kan anses
vara värdefri samtidigt som all forskning är normstyrd och värderelaterad.
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 Att kunskapen ska vara värdefri innebär inte att alla inslag av värderingar
ska bannlysas. Det viktiga är, enligt Gilje & Grimens tolkning av Weber
(1992), att forskaren klart och tydligt redogör för läsaren (och för egen del)
när det handlar om vetenskapliga argument och när forskaren låter egna
värderingar färga undersökningen. Att ständigt förtydliga, och inte blanda
vetenskap och värderingar, är den avgörande punkten. Att lära sig att skilja
på är och bör ser Weber som en nödvändighet.
 

 Eftersom vi anser att verkligheten är socialt konstruerad och att leverantö-
rer både påverkar och påverkas av sin omgivning förlorar det traditionella
objektivitetsbegreppet till stor del sin betydelse. Vårt mål har i stället varit
att genomföra studien på ett opartiskt sätt. Som exempel på detta ser vi det
faktum att vi har genomfört en oberoende studie och inte har haft ett före-
tag som uppdragsgivare.
 
 En bild av forskarens värderingar och hur dessa kan påverka en studie visas
i figuren nedan.
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 2.1 Värderingar och deras effekter på en utredning (Lundahl & Skärvad, 1992,
s 73)
 
 Vi har sett ovanstående som en utgångspunkt för vårt genomförande av
studien. Genom att vi har varit medvetna om vilken betydelse värderingar
har för en undersökning, samtidigt som vi har försökt klargöra våra egna
värderingar, anser vi att vi har genomfört vår studie på ett opartiskt sätt.
 

2.2 Undersökningens inriktning och ansats

Vår avsikt med studien är att beskriva processen vid en fusion och framför-
allt leverantörernas situation efter fusionen. På detta sätt får studien en de-
skriptiv inriktning, då vår avsikt är att beskriva vad leverantörerna ser som
fusionens effekter, men inte bevisa effekternas samband med fusionen
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(Lekvall & Wahlbin, 1993). Vi beskriver också de deltagande leverantörer-
nas bild av relationerna i det aktuella nätverket och företrädesvis om och
hur relationerna till Volvo har påverkats av fusionen.

Studien har genomförts i form av en fallstudie, vilket innebär detaljerade
och djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall (Lekvall &
Wahlbin, 1993). Vi upplever denna ansats som den mest lämpliga, då vi har
studerat ett fåtal relationer på djupet, relationer mellan leverantörer (sälja-
re) och deras gemensamma kund (köpare). Fallstudien är dessutom an-
vändbar då en studie har till syfte att beskriva en verklig situation där ett
ingrepp har gjorts (Merriam, 1994). Genom att använda oss av fallstudien
som metod är vår tanke att resultatet ska ge en helhetsförståelse för de stu-
derade relationerna.

2.2.1 Val av fallstudieföretag

Den typ av fusion vi har studerat är en fusion mellan två producerande fö-
retag på samma nivå i produktionskedjan, något som vanligen kallas en ho-
risontell fusion. Denna typ av fusion har vi valt eftersom vi anser att för-
ändringen av leverantörsrelationerna i samma led kan urskiljas tydligare
jämfört med en vertikal fusion, d.v.s. en fusion mellan företag på olika ni-
våer i produktionskedjan.

Avsikten med vår förenklade bild är att ge läsaren en uppfattning om hur
situationen kan se ut innan en horisontell fusion ägt rum.

Figur 2.2 Beskrivning av situationen innan en horisontell fusion ägt rum

Efter en horisontell fusion mellan företag A och B ändras förutsättningarna
för leverantörer och kunder, i vårt exempel kanske främst för leverantör 1,
2 och 5, vilka innan fusionen enbart levererade till ett av företagen. Fråge-
tecknen symboliserar den osäkerhet som råder med avseende på hur rela-
tionerna påverkas av fusionen.

Leverantör 1

Leverantör 2

Leverantör 3

Leverantör 4

Leverantör 5

Företag A

Företag B
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Figur 2.3 Beskrivning av situationen efter en horisontell fusion

I studien har vi valt att studera hur fusionen påverkar leverantörernas rela-
tion till företaget. Vi uppfattar det som att en fusion blir mer märkbar för
leverantörerna jämfört med hur företagets kunder påverkas. Många företag
i ett nätverk är ofta både kunder och leverantörer, men i rollen som leve-
rantör upplever vi att företagen inte har lika stora valmöjligheter och före-
tagen i den positionen oftast är mer utsatta och beroende av sina kunder
jämfört med situationen då företaget själv är kund.

Vi har studerat några leverantörers relation till samma företag (en avskild
del av nätverket), men vi är väl medvetna om övriga relationers påverkan
på de studerade relationerna och har tagit hänsyn till detta i våra analyser.

Som vi tidigare nämnt i avsnitt 1.5 har vi studerat företag verksamma inom
tillverkningsindustrin. Valet av bransch, inom tillverkningsindustrin, var
inte enkelt på något sätt, men vi har inriktat vår studie mot leverantörer till
bilindustrin. Den utveckling som skett inom branschen under de senaste
åren och vårt intresse för logistik har till stor del legat bakom detta beslut.

En genomgång av tidigare studier på området har medfört att vår studie
delvis kan ses som en uppföljning till en studie som genomfördes 1999, av
två andra studenter vid Linköpings Universitet. Carlos Gilabert och Nils
Thelning skrev då en uppsats med titeln "Leverantörer till bilindustrin:
vinna eller försvinna".

Studiens utgångspunkt är Volvo Personvagnars fusion med amerikanska
Ford Motor Company. Vid våra sökningar efter lämpliga fusioner var vårt
mål att hitta en fusion som låg några år tillbaka i tiden, för att vi på så sätt
skulle kunna fånga fler effekter. Volvo-Fordaffären presenterades under vå-
ren 1999, något som vi tidigare nämnt i avsnitt 1.5. Några alternativa fusio-
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ner diskuterades under vårt inledande arbete med studien, men valet föll
slutligen på Volvo–Fordaffären.

Med Gilabert & Thelnings uppsats som utgångspunkt har vi valt ut vilka
leverantörer som ska ingå i vår studie (kortfattade beskrivningar av leve-
rantörerna återfinns i Bilaga 1). De företag (och kontaktpersoner) som är
gemensamma för våra studier är:

Företag                                                     Kontaktperson
Gesab AB Jesper Svensson
Ingemansson Automotive AB Stefan Ohlsson
Sapa Autoplastics Group Christer Palm
Texla Industri AB Susanne Johansson

Utöver dessa leverantörer har vi valt ha inkludera leverantörernas bransch-
organisation, Fordonskomponentgruppen (kontaktperson är Sven-Åke
Berglie). Slutligen medverkar två representanter för Volvo i vår undersök-
ning: Jan Ivarsson (säkerhet, Volvo PVE) samt Lars Bolminger (inköp,
Volvo PVH).

De olika urval vi gjort (industri, bransch och företag) kan karaktäriseras
som bedömningsurval, vilket innebär att vi gjort ett medvetet urval av ett
fåtal företag som vi anser är särskilt intressanta för att belysa ämnet för un-
dersökningen. Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) är ett sådant urval lämpligt
när det handlar om undersökningar där avsikten är att göra en djupare ana-
lys av litet antal undersökningsenheter.

2.3 Vilka data ger intervjuer?

2.3.1 Datainsamlingsmetod

Insamlingen av ny information (primärdata) har främst skett genom per-
sonliga intervjuer, detta för att få största möjliga djup i det insamlade mate-
rialet. Vid intervjuer kan förtydliganden göras och följdfrågor ställas, vilket
vi upplever som en fördel, då risken för missförstånd med avseende på frå-
gornas betydelse minskar avsevärt t.ex. jämfört med användandet av enkä-
ter. Till skillnad från ett samtal kan en intervju definieras som en situation
där en person ställer frågor till en annan person (Wiedersheim-Paul &
Eriksson, 1989).
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Intervjun som metod för datainsamling används för att få reda på saker som
inte direkt kan iakttagas – människor måste tillfrågas för att vi ska få kun-
skap om dessa saker. Det kan exempelvis handla om känslor, tankar och
avsikter. (Merriam, 1994)

Vi har intervjuat en representant för varje leverantör, en representant för
branschorganisationen samt två representanter för Volvo. Vid intervjuerna
har vi utgått ifrån strukturerade intervjuguider (se Bilaga 2, Frågor till leve-
rantörerna och Bilaga 3, Frågor till Volvo), men givetvis har även kom-
pletterande frågor ställts när intressanta aspekter diskuterats.

Utformandet av våra intervjuguider har baserats på vår bearbetning av de
frågor som Gilabert & Thelning (1999) använde sig av i sin undersökning.
Dessutom har vi fått ta del av en mängd frågor som bearbetats av Johan
Holtström (doktorand inom Industriell marknadsföring vid Linköpings
Universitet). Våra frågor har varit öppna, vilket innebär att inga givna
svarsalternativ har funnits (Arbnor & Bjerke, 1994).

En mycket vanlig metod för att registrera information vid intervjuer är att
använda sig av bandspelare och spela in intervjuerna (Merriam, 1994).
Denna metod underlättar intervjusituationen väsentligt, då anteckningar
inte behöver föras i lika stor utsträckning av den som intervjuar (något som
kan störa koncentrationen under intervjun). Ytterligare fördelar med an-
vändandet av bandspelare är möjligheten att i efterhand kunna gå igenom
intervjuerna och att alla nyanser sparas.

Som exempel på möjliga nackdelar med att använda bandspelare som regi-
streringsmetod, ser vi dels en risk för att de intervjuade upplever det som
obehagligt att bli inspelade och dels att de intervjuade inte upplever att de
kan uttala sig lika fritt. Dock tror vi inte att dessa nackdelar har varit speci-
ellt framträdande i vår undersökning, då vår bedömning är att samtliga av
de intervjuade troligen har deltagit i intervjuer, där bandspelare använts ti-
digare.

Våra tidigare erfarenheter av att föra anteckningar vid intervjuer, har gjort
att vi använt oss av bandspelare som huvudsaklig registreringsmetod under
intervjuerna.

För att vara säkra på att vi har tolkat de intervjuades uttalanden på rätt sätt,
har vi gett de intervjuade möjlighet att ta del av vår rapport och ge kom-
mentarer, innan rapporten slutligen trycktes.
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2.3.2 Data

Den insamlade informationen är huvudsakligen av kvalitativ art, t.ex. hur
leverantörerna såg och ser på fusionen. Detta eftersom vi är intresserade av
leverantörernas åsikter och upplevelser i första hand och inte hur fusionen
påverkat leverantörerna i ekonomiska termer. Åsikter och upplevelser är
data som oftast inte kan kvantifieras på ett meningsfullt sätt. Resultatet blir
att kvalitativa undersökningar ofta utförs i form av fallstudier, vilket är ak-
tuellt i vår studie. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Kvalitativa studier anses
dessutom lämpliga vid undersökningar av processer (Riksrevisionsverket,
1996) och det har, som vi tidigare nämnt, varit vår avsikt att inrikta studien
mot processen efter en fusion.

Vid kvalitativa studier ses det fall som studeras (forskningsobjektet) som
ett subjekt och forskningsprocessen liknas vid en kommunikationsrelation,
där forskaren deltar i en tvåvägskommunikation (Andersen, 1994). Då syn-
sättet ligger i linje med vår syn på människan (som vi skrivit om i avsnitt
2.1.1) ser vi detta som en ytterligare motivering till varför vi har valt en
kvalitativ form för vår fallstudie.

Dock anser vi inte att en kvalitativ fallstudie helt utesluter närvaron av siff-
ror (kvantitativ data) bland den insamlade informationen. I vår studie har
dock inte kvantitativ data använts i någon större utsträckning utöver upp-
gifter angående omsättning, antal anställda och liknande.

2.3.3 Kritisk granskning av vald datainsamlingsmetod

En nackdel med personliga intervjuer är risken för att den så kallade inter-
vjuareffekten uppstår. Vi kan, i vår roll som intervjuare, ha påverkat de in-
tervjuades sätt att besvara frågorna genom vårt sätt att uppträda (klädsel,
kroppsspråk m.m.). Andra faktorer som kan ha påverkat de svar vi fick är
vår ålder eller vårt kön. Dessutom kan vi ha tolkat de intervjuades svar på
ett sätt som givit upphov till fel. (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Om vårt uppträdande under intervjun har medfört att de intervjuade förstod,
medvetet eller omedvetet, vilka svar vi förväntade oss kan vår undersök-
ning ha påverkats (Patel & Tebelius, 1987). Forskarens betydelse för studi-
ens resultat har vi tidigare redogjort för i avsnitt 2.1.3.

När det gäller studiens vetenskapliga status finns ett antal relevanta kriteri-
er att utgå ifrån.
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Inre validitet handlar om i vilken mån ens resultat överensstämmer med
verkligheten. För att resultatet av en studie ska anses ha hög inre validitet
är det viktigt att förstå vilket perspektiv och vilka synsätt de människor har
som är inblandade i den studerade företeelsen. Dessutom är det viktigt att
visa på komplexiteten i mänskligt beteende samt att den tolkning som pre-
senteras på ett holistiskt sätt beskriver vad som händer och sker. (Merriam,
1994)

Vid våra intervjuer har vi ställt frågor i anslutning till en mängd olika be-
grepp, huvudsakligen fusioner, relationer och nätverk. Att veta exakt vilken
innebörd de intervjuade lägger i de olika begreppen har vi upplevt som en
svårighet, då en mängd olika definitioner av begreppen finns.

Yttre validitet berör i vilken utsträckning resultaten från vår undersökning
är tillämpliga även i andra situationer än den vi studerat, d.v.s. hur pass ge-
neraliserbara resultaten från en vetenskaplig undersökning är. Enligt Merri-
am (1994, s 25) är ett syfte med fallstudier att kunna utveckla: "generella
teoretiska påståenden om regelbundenheter i den sociala strukturen och
det sociala skeendet".

 Det råder dock delade meningar om hur pass generaliserbara resultaten från
fallstudier egentligen är. En del hävdar att det inte alls går att generalisera
utifrån en fallstudie och vissa ifrågasätter till och med om det överhuvudta-
get finns något värde av att studera en enda händelse eller företeelse. Andra
anser att ett alternativt generaliseringsbegrepp bör utvecklas, ett begrepp
som stämmer bättre överens med kvalitativa studiers underliggande filoso-
fi. (Merriam, 1994)
 

 Vi anser att resultatet från en fallstudieundersökning kan generaliseras med
hjälp av abstraktion via modeller och teorier. Detta skiljer sig från det tra-
ditionella sättet att generalisera, vilket sker direkt från resultatet för det stu-
derade urvalet till helheten. Våra slutsatser bör kunna generaliseras till att
gälla för andra leverantörer i bilbranschen, men vår åsikt är att det ytterst är
läsaren som bedömer i vilken utsträckning rapportens slutsatser är generali-
serbara.

Reliabilitet i en vetenskaplig undersökning avser i vilken utsträckning
samma resultat uppnås om undersökningen görs om. Då kvalitativa studier
beskriver världen utifrån de människor som lever i den (och ser mänskligt
beteende som föränderligt och inte statiskt) kan inte en reliabel mätning
skapas i traditionell mening. (Merriam, 1994)
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Eftersom vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod kan det vara svårt
för andra att göra om undersökningen och nå samma resultat. Dock gör an-
vändandet av bandspelare som registreringsmetod att andra kan utgå från
de inspelade intervjuerna. Dessutom har vi, i Bilaga 4, sammanställt de
sökvägar och sökord vi använt oss av. Detta bör öka möjligheten för att un-
dersökningen kan göras på samma sätt av en annan person vid ett senare
tillfälle. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989)

2.4 Genomgång av befintlig litteratur

Litteratur (sekundärdata) har sökts via ett flertal sökmotorer på Internet.
Huvudsakligen har vi använt oss av olika bibliotekskataloger, men även ett
flertal databaser har utnyttjats. Sökningen skedde inledningsvis på ett stort
antal sökord och vi har använt oss av samma sökord oavsett vilken katalog
vi har sökt i, för att på så sätt utföra sökningarna på ett så likartat sätt som
möjligt. En detaljerad beskrivning av vår litteratursökning återfinns i Bila-
ga 4.

Under litteratursökningen har vi noterat att intresset för ämnet fusioner (sett
till antalet publicerade böcker och även antalet fusioner i sig) varierat rela-
tivt kraftigt över tiden. En topp kan noteras under mitten av 1970-talet, följt
av en avmattning. Nästa toppnotering kom under senare delen av 1980-
talet, även denna gång följt av en kraftig nedgång som sedan vänds till yt-
terligare en uppgång under 1990-talets sista år.

En annan sak som vi har noterat under våra sökningar är att de böcker som
handlar om nätverk och relationer påfallande ofta är skrivna av återkom-
mande konstellationer av ett fåtal personer. Olika personer står som redak-
törer för olika böcker, men vid en närmare granskning visar det sig att med-
författarna i stort sett är de samma.

De vanligast förekommande författarna är:

Björn Axelsson Uppsala Universitet
Geoffrey Easton University of Lancaster
David Ford University of Bath
Håkan Håkansson Uppsala Universitet
Lars-Erik Gadde Chalmers Tekniska Högskola
Anders Lundgren Handelshögskolan i Stockholm
Ivan Snehota Handelshögskolan i Stockholm
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Peter Turnbull UMIST in Manchester
David Wilson Penn State University

Samtliga av de ovan nämnda, förutom Lars-Erik Gadde, ingår i en forskar-
gruppering vid namn The IMP (Industrial Marketing and Purchasing)
Group. IMP grundades 1976 av forskare från fem europeiska länder (Ford
et al, 1998).

Vid vår litteraturgenomgång har vi konstaterat att mängden skrivet material
om både fusioner, nätverk och relationer är omfattande. Dock är de olika
fenomenen beskrivna var för sig och att finna litteratur där en koppling
mellan fusioner och påverkan på relationer beskrivs har inte varit det lät-
taste.

Referensramens indelning i de följande fyra kapitlen grundar vi på litteratu-
rens uppdelning. Först beskriver vi fusioner, sedan relationer och slutligen
nätverk av relationer. Avslutningsvis utmynnar referensramen i ett sam-
manfattande kapitel, där fusioners påverkan på relationer diskuteras och ett
antal undersökningsfrågor presenteras.
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3 FUSIONER I TEORIN

I detta kapitel kommer vi att beskriva fusioner ur ett teoretiskt perspektiv.
Syftet med vår uppsats är att beskriva vilka effekter en fusion har för leve-
rantörerna till det fusionerande företaget. Därför anser vi att en beskrivning
av begreppet fusion är nödvändig för att läsaren ska kunna få en helhetsför-
ståelse.

Vid studier av fusioner mellan företag kan analyser ske ur flera olika syn-
vinklar:

• nationalekonomiskt makroperspektiv
• nationalekonomiskt mikroperspektiv
• interorganisatoriskt perspektiv

Vi ser fusioner ur ett interorganisatoriskt perspektiv, vilket innebär att en
fusion kan beskrivas som en nätverksförändring, då ett bestånd av företag
förtätas och så småningom sammansmälter till ett nytt företag (Alarik,
1982). Som en följd av detta har vi valt att redogöra för ett antal olika teo-
rier kring nätverk, vilket vi gör i kapitel 5.

3.1 Definitioner

I Svenska akademiens ordlista (1998) definieras fusioner som samman-
smältning eller sammanslagning av företag. Begreppet fusion kan dock de-
finieras på ett flertal andra sätt och vi redogör nedan för några andra för-
fattares syn på fenomenet.

I Cartwright & Coopers bok (1992, s 30) används en definition av fusioner
hämtad från The Oxford Dictionary:

"The joining or gradually blending of two previously discrete entities."
 

 Fusioner kan, enligt Alarik (1982), delas in i förvärv (acquisitions) och
sammanslagningar (mergers). Enligt författaren har det dock blivit allt
vanligare att likhetstecken sätts mellan fusion och sammanslagning, medan
skillnad görs mellan fusion och förvärv.
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 Figuren nedan visar vår bild av Alariks definition (1982) av begreppet fu-
sioner.
 
 

 

 
 

 

Figur 3.1 Vår bild av Alariks fusionsdefinition

Sudarsanam (1995) skiljer i sin definition på fusion och förvärv och tar
dessutom upp en ytterligare aspekt i form av företagsuppköp. Enligt för-
fattaren innebär en fusion (merger) att två företag går samman och därefter
delar på sina resurser för att på så sätt nå gemensamma mål. En fusion in-
nebär vidare att två olika företags egenskaper, kulturer och värderingar slås
samman.

Ett förvärv (acquisition) liknar mer "an arm´s-length deal" – ett företag kö-
per tillgångarna eller aktierna i ett annat företag. Som en följd av detta
övergår det förvärvade företagets aktieägare till att bli delägare i det för-
värvande företaget. Ett företagsuppköp (takeover) liknar till stora delar ett
förvärv, men en skillnad är att det uppköpande företaget vanligtvis är be-
tydligt större än det företag som blir uppköpt.

 För att förtydliga för läsaren vill vi påpeka att ämnet för vår studie är ett
förvärv. Av de ovanstående definitionerna väljer vi att utgå från Alariks de-
finition, och använder begreppet fusion synonymt med förvärv i vår rapp-
ort, då vi ser fusioner som ett samlingsnamn för både förvärv och samman-
slagningar.
 

3.2 Olika sätt att se på fusioner

Fusioner kan ske i olika riktningar. Ett företag kan välja att gå samman
med ett annat företag på samma nivå i produktionskedjan (horisontell fu-
sion), men fusioner kan även ske med tidigare eller senare led i kedjan
(vertikal fusion). När de samgående företagen har vitt skilda verksamheter
benämns fusionen som ett konglomerat. (Cartwright & Cooper, 1992)

Fusioner

SammanslagningarFörvärv
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I figuren nedan illustreras vilken form av fusion som kan komma i fråga
vid ett samgående, beroende på likheter eller olikheter i de samgående fö-
retagens produktions- respektive marknadsrelationer.

                         Market Relation
Production Relation Same Different

Same Horizontal Market Extension

Long-linked Vertical Vertical
Backward Forward

Unrelated Product Extension Conglomerate

Figur 3.2 Olika fusionsformer (Risberg, 1999, s 35, egen bearbetning)

3.3 Vilka ses som aktörer vid en fusion?

I den litteratur vi har studerat diskuteras i stort sett uteslutande de två parter
som går samman vid en fusion och effekterna av fusionen för dessa företag
och deras anställda. Vi delar inte detta synsätt helt utan menar att en fusion
ger effekter även för anknutna aktörer sett i ett vidare perspektiv. De direkt
inblandade aktörerna är naturligtvis de två företagen som fusionerar, men
indirekt berörs även ett stort antal aktörer i form av bl.a. kunder och leve-
rantörer, d.v.s. aktörer i det omgivande nätverket.
 

 Att fusioner så ofta beskrivs ur ett ganska snävt perspektiv ser vi som en
begränsning eller t.o.m. en nackdel för teorin bakom fusioner. Att försöka
förklara processen kring fusioner, utan att ta hänsyn till de fusionerande fö-
retagens omvärldssituation, anser vi vara i det närmaste omöjligt. En av
anledningarna till vårt val av uppsatsämne är vårt intresse för att studera
fusioners effekter ur leverantörernas perspektiv, ett något annorlunda per-
spektiv än det vanligast förekommande, där hänsyn oftast tas enbart till ef-
fekterna för de fusionerande parterna.
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3.4 Varför väljer företag att fusionera?

 Oavsett vilka anledningar olika företag anger som skäl till att genomföra
fusioner så är det övergripande målet ofta detsamma, nämligen att få sum-
man av två plus två att bli mer än fyra (Cartwright & Cooper, 1992).
 
En mängd olika motiv till fusioner kan urskiljas och några motiv nämnde vi
redan i vårt inledningskapitel. Enligt Alarik (1982) finns tre drivkrafter till
horisontella fusioner; brist på resurser, krav på ökad storlek (från finansiä-
rer) och tröghet mot förändringar. Framförallt ses ökad företagsstorlek som
en viktig möjlighet för att förbättra ett företags chanser att överleva, då fö-
retaget genom en horisontell fusion förväntas minska konkurrensberoendet
och öka företagets makt. En ytterligare drivkraft kan vara chefers egenin-
tresse och strävan efter mer makt (Sudarsanam, 1995).

Fusioner genomförs av företag som vill nå vissa strategiska eller finansiella
mål. Något mer detaljerat kan sägas att bl.a. följande mål kan urskiljas (Su-
darsanam, 1995):

• Ökad tillväxt och expansion
• Skapa värde för aktieägarna
 

 En viss övertro existerar när det gäller möjligheten att nå ökad tillväxt.
Tillväxt är inte något som inträffar automatiskt genom att två företag slås
samman till ett.
 

 "Growth means using your combined resources in such a way that "one
plus one makes more than two"".

 (Habeck et al, 2000, s 7)

Det motiv som ligger till grund för att genomföra en fusion anser vi bör
kunna påverka vilka effekter en fusion får, då olika motiv inte borde ge
samma effekter. Detta är dock något som överhuvudtaget inte diskuteras i
den litteratur som vi har studerat.

Enligt den litteratur som vi har studerat är genomförandet av integrationen
mellan de olika företagen en av de faktorer som avgör om fusionen blir
framgångsrik eller inte, vilket är ämnet för nästa avsnitt.
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3.5 Att lyckas eller misslyckas vid en fusion

 Fusioner är sällan ett äktenskap mellan jämlikar och många företag har
upptäckt att ett lyckligt äktenskap beror på valet av partner och dennes
egenskaper (Cartwright & Cooper, 1992). Författarna redogör vidare för
två viktiga faktorer för att fusioner ska lyckas, faktorer som i sin tur är en
förutsättning för att nå en snabb och effektiv integration:
 

• Förenandet av de båda företagens kulturer
• Hanteringen av fusionen och dess integrationsprocess
 

 Att en fusion ska lyckas är dock inget som kan tas för givet, snarare tvärt-
om, ett faktum som vi tidigare berört i vårt inledningskapitel. Risken för att
en fusion misslyckas är stor, mer än 50% av alla genomförda fusioner ris-
kerar att misslyckas på längre sikt. Anledningar till detta är bl.a. bristfällig
strategi, problem vid integrationen och plötsliga, oförutsedda marknadsför-
ändringar. (Cartwright & Cooper, 1992)
 
 Medan värdeskapande oftast är målet med fusionen blir resultatet oftast
värdedestruktion. "Instead of taking their companies to the next level, the
two partners who joined forces ended up disappointing their constituenci-
es, underperforming their peers, and destroying value in more than half of
the cases." (Habeck et al, 2000, s 3)
 
 Habeck et al (2000) presenterar vidare sju regler för en lyckad fusion:
 

• Vision: De fusionerande företagen saknar ofta en tydlig bild av vad fu-
sionen ska leda till. En tydligt uttalad vision av fusionens mål på kort
och lång sikt skapar större förtroende.

• Ledarskap: Företagen fastställer oftast inte ledarskapet speciellt snabbt,
något som kan leda till kaos. Detta är slöseri med tid och resurser och
skapar dessutom osäkerhet och minskar personalens motivation.

• Tillväxt: Många företag ser fortfarande tillväxt som det huvudsakliga
målet med fusionen, men fokuserar alltför mycket på att nå synergief-
fekter på kostnadssidan. Detta leder till kortsiktig framgång som inte är
hållbar i längden.

• Snabba vinster: Ofta tas det för givet att de anställda accepterar fusionen
så snart den offentliggörs. Detta är dock sällan fallet och i stället bör ac-
cepterandet ses som något som måste förtjänas. Snabba vinster, kom-
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municerade på ett tydligt sätt kan leda till att en positiv inställning ska-
pas.

• Kultur: Företag förnekar ofta att kulturella barriärer existerar och att
dessa inte kan elimineras snabbt.

• Kommunikation: Vid en fusion räcker det inte med att nyhetsbrev delas
ut bland personalen och välskrivna brev skickas till kunderna. Ett aktivt
deltagande av informationscheferna kan leda till att osäkerheten och fru-
strationen minskas. Detta bidrar till en känsla av fair play och öppenhet.

• Riskhantering: Företagen är dåliga på att hantera de olika risker som är
en del av varje fusion. Risker talas det överhuvudtaget knappast om och
i de fall när risker nämns, hanteras de felaktigt vilket leder till att de på
kort tid kan förvandlas till hot, barriärer och kanske till och med till ka-
tastrofer.

Flera författare, bl.a. de ovan, diskuterar hur företag ska agera för att lyckas
vid en fusion och hur stor risken är för ett misslyckande. Men vår åsikt, ba-
serad på den studerade litteraturen, är att vad som egentligen avses med
lyckad respektive misslyckad fusion inte diskuteras.

I detta kapitel har vi diskuterat ett antal författares definitioner av begreppet
fusion, olika sätt att se på fusioner, vilka de bakomliggande motiven till en
fusion kan vara samt hur företagen ska agera för att fusionen ska bli fram-
gångsrik. Om och hur en fusion leder till att relationer förändras tas inte
upp i litteraturen, vilket är anledningen till att vi har valt att ägna nästa ka-
pitel åt att diskutera teorier kring relationer. Sedan diskuteras relationers
sammankoppling i ett nätverksperspektiv. I kapitel 6 försöker vi sedan
knyta samman de olika teorierna för att ge en teoretisk bakgrund till hur fu-
sioner kan påverka relationer och det omgivande nätverket.
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4 TEORIER OM RELATIONER

Vanligtvis diskuteras relationer mellan företag i termer av leverantörs- eller
kundrelationer. Vi utgår visserligen från leverantörens situation i vår studie,
men väljer ändå att se relationer som något som äger rum mellan säljare
(leverantören) och köpare (Volvo). Vi kommer därför att använda oss av
benämningen "relationer mellan säljare och köpare".

Ett enkelt och talande sätt att sammanfatta det köpande företagets betydelse
för det säljande företaget anser vi ges av följande uttryck:

"No customers, no business – no business, no job!"
(Ford et al, 1998, s 151)

4.1 Definitioner

En relation mellan två företag kallas ofta för en dyad, vilket helt enkelt be-
tyder en relation mellan två parter (Brunsson & Hägg, 1992). Även Hå-
kansson & Snehota (1995, s 27) definierar en dyad på ett liknande sätt, då
de ser en dyad som: "the conjunction of two actors". Författarna har även
skapat en, som de själva säger, något provisorisk definition av begreppet
relation: "a relationship is mutually oriented interaction between two reci-
procally committed parties" (Håkansson & Snehota, 1995, s 25).

 Enligt Svenska akademiens ordlista (1998) är en relation detsamma som en
berättelse, ett förhållande eller en förbindelse. Av de uppräknade alternati-
ven anser vi att förhållande är det begrepp som tydligast förklarar vårt sätt
att se på relationer, då vi tolkar förhållande som en djupare relation och
jämställer detta med engelskans relationship.

 Slutligen definierar Forsgren & Johanson (1992) samarbetsrelationer som
de relationer där parterna kommit till insikt om och börjat utnyttja fördelar-
na med att arbeta tillsammans. Relationer mellan två parter utvecklas över
tiden genom interaktion, vilken i sin tur karaktäriseras av lärande och soci-
alt utbyte.
 

4.2 Olika sätt att se på relationer

 I en relation kan företagen se på varandra på olika sätt, beroende på vilket
förhållande som existerar mellan dem. Enligt Persson & Virum (1996) kan
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företagen antingen se sin partner som en motpart, en produktionspartner
eller som del i ett nätverk. Vi ser de båda företagen i en relation som delar i
ett större nätverk, och beskriver detta synsätt mer ingående i nästa kapitel.

Ett stort antal författare, däribland Blankenburg Holm (1996), Dubois
(1997), Gadde & Håkansson (1998) och Håkansson (1993) beskriver rela-
tioner. Trots att beskrivningarna i viss mån skiljer sig åt finns även många
gemensamma drag som återkommer. Vi har valt att redogöra för Håkans-
sons syn (1993) på relationer, då vi ser den beskrivningen som en av de
tydligare. De generella drag som tas upp av författaren är:

• Långsiktighet: viktiga relationer pågår vanligen under en längre tidspe-
riod.

• Komplexitet: ofta är ett flertal personer på olika nivåer i företagen invol-
verade i relationen.

• Låg grad av formalisering: företagen ser informella faktorer, som t.ex.
förtroende och tillit, som mer betydelsefulla än formella avtal.

• Symmetri vad gäller resurser och initiativ: både säljare och köpare har
resurser och förmåga att vara aktiva i relationen.

• Anpassning: olika former av anpassning är ofta en förutsättning för att
en relation ska utvecklas eller åtminstone bestå i nuvarande form.

• Samarbete och konflikt: faktorer som samexisterar och hanteras i rela-
tioner.

• Relationer är sammanbundna: vilket leder till att en förändring i en viss
relation ofta får effekter även för andra relationer.

Naudé & Turnbull (1998) väljer dock att karaktärisera relationer mellan fö-
retag på ett sätt som skiljer sig från övriga författare, och vi har därför valt
att redogöra även för deras syn på relationer. Enligt dem kan fem specifika
särdrag för interorganisatoriska relationer (relationer mellan företag) ur-
skiljas. Relationer är enligt författarna:

• Flerdimensionella: ett företag har relationer både till leverantörer, andra
producenter av liknande produkter och till distributörer och kunder, men
även till företag i andra nätverk.

• Riktade: relationer kan delas in i ömsesidigt beroende, beroende och
oberoende relationer, men även i direkta (dyadiska) och indirekta (tria-
diska) relationer.

• Strukturerade: relationer mellan företag är till viss del strukturerade och
regleras av vissa mekanismer, t.ex. kontrakt.
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• Varierande: relationer mellan olika företag varierar i termer av betydel-
se, intensitet (antalet kontakter), närhet och förtrolighet, styrka och en-
gagemang.

• Utvecklande: relationer leder till ökad kunskap och erfarenhet, minskad
osäkerhet och minskat avstånd till andra parter, ökat engagemang, grad-
visa investeringar och besparingar.

Relationer varierar enormt sinsemellan. Den kan avse en enda transaktion
eller ett långsiktigt samarbete, återkommande leveranser eller köp av en
enda produkt, täta personliga kontakter eller ett fåtal telefonsamtal. (Ford et
al, 1998) Relationer varierar också i och med att de utvecklas över tiden,
något som vi kommer att beröra ytterligare i avsnitt 4.4.

 Även Gadde & Håkansson (1998) anser att en affärsuppgörelse mellan ett
köpande och ett säljande företag kan variera mycket till sitt innehåll. Det
kan å ena sidan vara en enkel transaktion där en person från det köpande
företaget har ett begränsat antal kontakter med en person hos säljaren och
där de produkter och andra villkor de diskuterar är nästan helt standardise-
rade. Å andra sidan finns relationer där ett mycket stort antal befattnings-
havare från flera olika funktioner hos det köpande företaget har kontakter
med motsvarande befattningshavare hos säljaren. I detta fall kommer en rad
tekniska, administrativa och ekonomiska problem att ventileras. Avståndet
mellan ytterligheterna är således mycket stort och därtill kan variationen
omfatta ett antal skilda dimensioner.

 Det finns inte två likadana relationer, men det finns vissa faktorer som
återkommer även när det gäller relationens påverkan på sin omgivning.
Dessa faktorer kan enligt Håkansson & Snehota (1995) delas in i två olika
dimensioner: substans som handlar om vad som påverkas av relationen
(aktörer, aktiviteter och resurser) och funktion som behandlar vem som på-
verkas av relationen (dyaden, det enskilda företaget eller nätverket). Då vi
ser en relations funktion som det mest intressanta har vi valt att redogöra
något mer utförligt om den dimensionen.
 

 En relations funktion kan studeras ur tre synvinklar beroende på antalet in-
tressenter som tas som utgångspunkt. När det gäller dyaden eller tvåparts-
relationen så kan den beskrivas som en länk som sammanbinder två företag
och på så sätt skapar ett team. Ett team kan uträtta mer än vad de två delta-
garna kan göra var för sig, t.ex. avseende rationaliseringar, kunskapsut-
nyttjande och möjlighet att påverka. För det enskilda företaget kan en vik-
tig relation utgöra en betydande del av företagets verksamhet. Relationer är
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således viktiga resurser för det enskilda företaget, resurser som bör utnytt-
jas på bästa sätt. Även på en mer aggregerad nivå, i ett nätverk, har en rela-
tion mellan två företag betydelse. Relationen kan uppfattas av och påverka
även andra aktörer än de två inblandade företagen. (Håkansson, 1993)
 

 Relationer är knappt synliga för utomstående och en anledning till detta är
att en relation är ett obestämbart fenomen där mål, tolkningar och förvänt-
ningar är viktiga aspekter. Relationer är också svåra att greppa för en utom-
stående eftersom de innefattar ett antal olika och komplexa beroenden
(Forsgren & Johanson, 1992). De båda parterna – köparen och säljaren – är
i vissa fall mycket betydelsefulla för varandra vilket leder till att mer eller
mindre starka beroenden uppstår. (Gadde & Håkansson, 1998). Enligt Ford
et al (1998) finns det t.o.m. en risk för att en säljare eller köpare kan bli
överberoende av sin motpart i en relation, något som gör att företaget riske-
rar att bli utnyttjat.

Mellan företagen som agerar på en marknad finns alltså ett ömsesidigt be-
roende och som en följd av detta är det viktigt för företag att interagera ef-
fektivt med de företag de har relationer till. Beroendeförhållanden i en re-
lation leder till att det inte går att snabbt ändra relationen och en förändring
medför dessutom avsevärda kostnader. Dessa kostnader omfattar både av-
slutandet av en relation och utvecklingen av nya relationer. Samspelet
handlar dock inte bara om samarbete med andra företag, utan också om att
arbeta mot andra företag, genom dem och ofta trots dem.

4.3 Varför engagerar sig företag i relationer?

Långsiktiga relationer mellan säljare och köpare skapas för att nå de syner-
gieffekter, t.ex. i form av konkurrensfördelar, som relationer anses leda till.
Avsikten med att engagera sig i relationer är att de förväntas skapa mer
värde än vad varje enskild part ensam skulle kunna åstadkomma. (Ford,
1997)

Relationer mellan säljare och köpare kan liknas vid relationer mellan män-
niskor i allmänhet – det är inte något som bara händer. I stället krävs an-
strängningar från båda sidor för att relationerna ska fungera. (Ford et al,
1998) En förutsättning för att en relation ska skapas är att båda parterna är
intresserade och beredda att investera i den. En sådan investering kommer
dessutom bara att löna sig om relationen får en viss kontinuitet. (Håkans-
son, 1993)
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 Vid ett samarbete finns en betoning på aktiv medverkan från både säljare
och köpare. Syftet för de deltagande företagen är givetvis att samarbetet
ska skapa vinster. Enligt Persson & Virum (1996) kan säljaren och köparen
genom ett samarbete nå följande mål:
 

• Högre flexibilitet
• Högre planeringssäkerhet
• Högre säkerhet i efterfrågan
• Bättre kapacitetsutnyttjande
• Bättre kvalitet
• Enklare administration
• Bättre konkurrensmöjligheter

Att relationer kräver engagemang för att upprätthållas och utvecklas är
även vår bild. Relationers utveckling över tiden är ämnet för nästa avsnitt.

4.4 Relationers förändring över tiden

Under de senaste decennierna har flera studier bekräftat att affärsrelationer
mellan företag är både stabila och föränderliga, men också att de ofta är av
långsiktig karaktär (Blankenburg Holm, 1996). Enligt Forsgren & Johanson
(1992) krävs det att både tid och resurser investeras i relationen för att den
ska kunna utvecklas.

 Förändringar av olika slag kan påverka relationen och förändringarna kan
vara inkrementella eller radikala (Ford et al, 1998). Vi anser att ett exempel
på en förändring kan vara att den ena parten i en relation fusionerar. Hur en
relation utvecklas och förändras över tiden åskådliggörs bl.a. i Naudé &
Turnbulls bok (1998). Där presenteras Fords relationscykel, som delar in en
relations utveckling i följande fem steg:
 

• Pre-relationship Stage: tillståndet innan en relation etableras, en situa-
tion som kännetecknas av utvärdering och att engagemang saknas.

• Early Stage: inledningsskedet i en relation, som utmärks av hög risk och
avsaknad av kunskap.

• Development Stage: relationens utvecklingsstadium, som karaktäriseras
av regelbundna leveranser och minskat avstånd mellan parterna.

• Long-term Stage: stabiliseringsfas då relationen är etablerad, vilket bl.a.
visar sig genom ömsesidigt beroende och standardiserade procedurer.
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• Final Stage: relationens sista stadium, där institutionella operationer
existerar.

 
 Relationer mellan säljare och köpare utvecklas, även enligt Forsgren & Jo-
hanson (1992) över tiden och då främst genom interaktionsprocesser. Ge-
nom interaktionen och i takt med relationens utveckling lär sig de båda
parterna gradvis den andra partens behov, kompetens och strategier. Re-
sultatet av interaktionen blir att företagen börjar lita på varandra och anpas-
sa sig till varandras behov och sätt att utföra operationer. Så småningom
börjar parterna även anförtro varandra resurser.
 

 Ett kontinuerligt samarbete mellan säljare och köpare leder således till att
parterna lär känna varandra, med både de problem och vinster som följer på
detta. Ett vanligt sätt för ett företag att se på relationen till säljare eller kö-
pare är att den bör karaktäriseras av win-win-konceptet, d.v.s. att båda par-
ter ska tjäna på situationen. (Persson & Virum, 1996)

 En pågående transaktion i en relation påverkas både av tidigare och kom-
mande samarbete (Ford et al, 1998). När agerandet ska analyseras är det
således en viktig första utgångspunkt att transaktionerna kan vara mer eller
mindre komplexa och att det kan finnas en mer eller mindre väl utvecklad
tidigare relation. (Gadde & Håkansson, 1998)
 

4.5 Möjligheter och problem med relationer

För att en relation ska bli en tillgång för båda parter krävs, som vi tidigare
nämnt, att parterna engagerar sig i relationen. Detta är dock inte tillräckligt
och Ford (1997) presenterar ytterligare ett antal faktorer, som om de är
uppfyllda, leder till en lyckad relation. Relationen bör kännetecknas av:

• Målkompatibilitet
• Förtroende
• Tillfredsställelse
• Investeringar gjorda av båda parter
• Strukturella bindningar
• Sociala bindningar

Relationer mellan säljare och köpare kan vara nära och förtroliga. Dessa
relationer kan företagen dra nytta av, men relationerna kan även upplevas
som en börda och ett problem för företagen. Relationerna leder till kostna-
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der och begränsar till viss del ett företags handlingsfrihet. Naudé & Turn-
bull (1998) redogör för fem dilemman som kan leda till att en relation
upplevs som en börda:

• Förlorad kontroll: att utveckla en relation innebär att företaget får ge
upp en viss del av sin frihet, vilket leder till att anpassningar är nödvän-
diga.

• Osäkerhet: en relation har sällan en given framtid.
• Krav på resurser: utvecklingen av en relation förutsätter avsättande av

tid och resurser.
• Exklusivitet: utveckling av relationer kräver prioritering och leder till att

vissa relationer måste uteslutas eller avslutas.
• Oönskade följdrelationer: ett företag som går in i en relation kanske inte

vill ha kontakt med motpartens övriga relationer.

I detta kapitel har vi diskuterat olika sätt att definiera och se på relationer
mellan företag. Vi har även diskuterat varför företag engagerar sig i rela-
tioner, hur relationer förändras över tiden samt tänkbara möjligheter och
problem som kan uppstå i relationer. Dock anser vi, i likhet med Håkans-
son & Snehota (1995), att en relation inte kan studeras som ett isolerat fe-
nomen, utan måste ses som en del av ett större sammanhang – ett nätverk
av inbördes beroende relationer, vilket är ämnet för nästa kapitel.
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5 NÄTVERK AV RELATIONER

När aktörerna på en marknad ska studeras kan detta enligt Brunsson &
Hägg (1992) ske utifrån tre skilda perspektiv, då ett företags relation till sin
omvärld kan uppfattas på olika sätt:

• Konkurrensperspektivet – en konkurrensvärld utan ansikte
• Alliansperspektivet – organiserade samarbeten mellan två eller flera

parter i en konkurrensvärld
• Nätverksperspektivet – både konkurrens och samarbete samtidigt i en

värld av ansikten
 
 Vi utgår i vår studie från nätverksperspektivet, då detta är det perspektiv
som bäst stämmer överens med vårt synsätt när det gäller studier av fusio-
ner och relationer. Vi anser, som vi tidigare redogjort för, att en relation
inte kan studeras isolerat. I stället är vår åsikt att en relation bör ses som en
del av en större helhet, då den är beroende av övriga relationer i nätverket,
relationer som påverkar varandra, på olika sätt och vid olika tidpunkter.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figur 5.1 Hur relationer är sammankopplade (Blankenburg Holm, 1996, Summary of
the thesis, s 5)
 
 Ovanstående figur ett är exempel på hur relationer hänger samman och på-
verkar varandra. Vi anser att figuren kan ge en förenklad bild av hur två
relationer, som är delar av ett större nätverk, interagerar.
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5.1 Definitioner

Nätverk kan definieras på flera olika sätt och vi anser, grundat på den litte-
ratur vi har studerat, att mer entydiga begrepp behövs.

En definition som dock, i olika tolkningar, återkommer i litteraturen är
Cook & Emersons syn på begreppet nätverk, där nätverk ses som:

"grupper av två eller flera kopplade utbytesrelationer"
(Brunsson & Hägg, 1992, s 95)

"sets of connected exhange relationships between actors controlling busi-
ness activities"

(Forsgren & Johanson, 1992, s 5)

Axelsson & Easton (1992) ser nätverk som en aggregerad form av relatio-
ner medan Naudé & Turnbull (1998) definierar nätverk som ett mönster av
relationer som beskriver de bindningar som länkar samman ett flertal aktö-
rer.

Slutligen kan nätverk definieras antingen som ett antal sammankopplade
företag eller som ett antal sammankopplade relationer mellan företag (An-
dersson & Håkansson, 1994). Den senare definitionen är den som vi kom-
mer att använda oss av i vår studie, då relationerna mellan företag (säljare
och köpare) är det centrala.

5.2 Olika sätt att se på nätverk

 Ett nätverk skiljer sig från en marknad, där företag i stort sett kan komma
och gå som de vill och där en transaktion inte är kopplad till andra transak-
tioner, i framtiden eller i det förgångna. Ett nätverk skiljer sig också från en
hierarki, eftersom länkarna mellan de inblandade företagen varken är fixe-
rade eller föremål för ägande eller generell kontroll.
 

 Ett nätverk är inget som tvingas på de företag som ingår, men det är inte
heller något som kan designas eller styras av något av företagen. Ingen styr
nätverket, men många måste försöka styra inom det. Ett nätverk är en
egenartad organisationsform då det inte har något centrum och inte heller
några tydliga gränser. (Ford et al, 1998)
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Traditionellt sett har gränsen mellan ett företag och dess omvärld varit tyd-
lig, men detta har ändrats i och med att företaget interagerar allt mer med
sin omvärld. Som en följd av detta blir gränserna allt otydligare. Nätverket
utökas utan begränsningar genom de sammankopplade relationerna, något
som gör nätverkets gränser godtyckliga. Vad som är ett nätverks gräns be-
ror på ur vilket perspektiv nätverket studeras. (Andersson & Håkansson,
1994)

Företagen inom ett nätverk utvecklar nätverksidentiteter, vilka bygger på
hur företagen ser på sig själva i nätverket och hur de uppfattas av andra
nätverksaktörer. Andersson & Håkanssons uppfattning (1994) av ett företag
i relation till sin omgivning visas av nedanstående figur. Företaget är in-
bäddat i sitt nätverk, vilket i sin tur omges av omvärlden.

Figur 5.2 Företaget i relation till sin omgivning

Nätverk kan beskrivas med hjälp av de faktorer som Axelsson & Easton
(1992) redogör för:

• Relationer: nätverk kan ses som en aggregerad form av relationer. Åt-
skillnad görs mellan relationer och interaktioner där relationer är det
grundläggande och långsiktiga förhållandet, medan interaktioner är det
som händer i nuet och representerar dynamiken i förhållandet.

• Strukturer: om företagen i ett nätverk är ömsesidigt beroende snarare än
oberoende så har nätverket en struktur. Ju större det ömsesidiga beroen-
det är desto klarare blir strukturen i nätverket och desto större betydelse
har strukturen för bestämmandet av de enskilda företagens beteende.

• Positioner: denna faktor fokuserar, i större utsträckning än de övriga, på
det enskilda företaget och inte på nätverket som helhet. Ett företags po-
sition definieras som den betydelse företaget har för andra företag, med
vilka företaget har en direkt eller indirekt relation. Genom att ändra sitt
relationsmönster (vilket inte är någon lätt uppgift) kan ett företag ändra
sin position och skaffa sig större kontroll över sitt eget öde.

• Processer: ett centralt drag när nätverk beskrivs är förändring. Nätverk
består av dynamiska relationer och är stabila men inte statiska. Nätverk

Företaget

Nätverket

Omvärlden
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har inte livscykler, i stället förändras de över tiden, slås samman, byter
fokus och medlemmar.

Förändringar i nätverk kan antingen vara svar på externa förändringar eller
bero på effekter av företags eller individers handlande. En orsak till föränd-
ringar i nätverk är att nätverk består av en kombination av nyfikna och
lärande individer och heterogena resurser. En annan anledning till att för-
ändringar uppstår är att relationer utvecklas genom att individer utför akti-
viteter som är länkade till andra aktiviteter. (Håkansson & Snehota, 1995)

5.3 Nätverkets beståndsdelar

För att kunna beskriva ett nätverk är utgångspunkten ofta ett enskilt före-
tags relationer. Relationer i ett nätverk är både ekonomiska och icke-
ekonomiska. Att ekonomiska relationer existerar ser vi som en självklarhet,
och som exempel på icke-ekonomiska relationer tar Axelsson & Easton
(1992) bl.a. upp: konkurrens, konflikter, samexistens och samarbete.

De olika relationerna i ett nätverk är ofta starkt sammankopplade med var-
andra. Nätverket skapas av relationer, vilka i sin tur bygger på vilken upp-
fattning de enskilda aktörerna, i vårt fall leverantörerna, har om nätverket.
Det är inte möjligt att summera de olika relationerna för att på så sätt förstå
nätverket som helhet. Relationerna kan, enligt Axelsson & Easton (1992),
inte ses som delarna i ett pussel, vilka tillsammans utgör helheten. I stället
kan relationerna ses som substanserna i en kemisk process eller som för-
flyttningar i ett parti schack.

Schack-analogin klargör två centrala punkter. Den första är den komplice-
rade, men samtidigt nödvändiga, kontakten mellan den enskilda relationen
och nätverket. Detta kan liknas vid en tidig förflyttning av en bonde, en för-
flyttning som senare visar sig bli ytterst viktig för spelets utgång. Betydel-
sen av förflyttningen är omöjlig att uppskatta vid tidpunkten för draget, då
utvecklingen inte bara beror på vad som hänt före förflyttningen utan också
vad som händer därefter. På samma sätt är en relation en del av ett företags
totala interaktion med nätverket. Vid tidpunkten för interaktionen är det
aldrig möjligt att förutse alla kommande situationer där resultatet kan ha
betydelse.

Den andra centrala punkten handlar om huruvida logik existerar på nät-
verksnivå. På samma sätt som varje drag i schack måste analyseras som en
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del av spelets fortsatta utveckling, så måste interaktionen mellan två företag
ses som en del av utvecklingen för nätverket som helhet.

Relationens betydelse i ett nätverksperspektiv karaktäriseras, enligt An-
dersson & Håkansson (1994) av en uppdelning i primära och sekundära
funktioner. Primära funktioner avser de positiva och negativa effekterna
som uppstår för två företag som en följd av deras interaktion i en dyadisk
relation. I vårt fall utgörs primära funktioner av de effekter som fusionen
ger upphov till för Volvo och Ford, d.v.s. de fusionerande företagen.

Sekundära funktioner (även kallade nätverksfunktioner) är de indirekta po-
sitiva eller negativa effekterna av en relation som uppstår på grund av att
relationen direkt eller indirekt är sammankopplad med andra relationer.
Volvo–Fordaffärens påverkan på Volvos leverantörer skulle kunna vara ett
exempel på en relations sekundära funktioner.

Det omgivande nätverkets betydelse vid studier av relationers förändring
kan, enligt vår åsikt, inte nog betonas. I detta kapitel har vi diskuterat hur
nätverk av relationer kan definieras, olika sätt att se på nätverk samt dess
beståndsdelar. Om och hur en fusion påverkar relationerna i nätverket för-
söker vi, med hjälp av teorin, beskriva i nästa kapitel.
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6 FUSIONERS PÅVERKAN PÅ RELATIONER

Vår avsikt med referensramens sista kapitel är att diskutera fusioners på-
verkan på relationer. Som vi tidigare nämnt så berörs fenomenet i stort sett
inte alls av den litteratur vi har studerat. De få aspekter vi har funnit i litte-
raturen redogör vi för nedan.

Få jämförelser görs mellan fusioner och relationer samt vad som förenar
respektive skiljer fenomenen åt. Relationer handlar, enligt Doz & Hamel
(1998), om en pågående process jämfört med fusioner, vilka ofta ses som
övergående händelser. Företagen i en relation slutar inte söka efter nya
partners i och med att ett samarbetsavtal undertecknats, tvärtom fortsätter
förhandlingarna då externa förhållanden kontinuerligt förändras.

Enligt Axelsson & Easton (1992) ger en ökad integration (t.ex. i form av en
fusion) mellan två företag effekter för anknutna företag och nätverket som
helhet. Detta tolkar vi som att en fusion även kan påverka de fusionerande
företagens leverantörer. Författarna påpekar också att ökad integration ofta
leder till ökad komplexitet, vilket i sin tur kan leda till ökat beroende inom
nätverket.

När en fusion studeras ur ett nätverksperspektiv anser vi att den kan ses
som en kritisk händelse. Kritiska händelser representerar, enligt Holmlund
& Strandvik (1999), tillfällen då förändringar sker i relationer. Händelserna
kan ses som en tillfällig turbulens i den annars stadiga strömmen av inter-
aktioner i en relation. Hur dessa kritiska händelser uppfattas av de inblan-
dade företagen påverkar relationens fortsatta utveckling, både på kort och
på lång sikt.
 

 Författarna anser vidare att studier av kritiska händelser bör omfatta fyra
element: det inledande tillståndet i relationen, den faktor som utlöser den
kritiska händelsen (motivet till fusionen), processen och utfallet (effekten)
av händelsen. Vår studie omfattar huvudsakligen de tre sista elementen,
men även det första kommer att beröras.
 

 Sett ur ett tidsperspektiv kan två typer av utfall (effekter) noteras; antingen
påverkas relationen direkt i anslutning till händelsen (fusionen) eller också
får händelsen mer indirekta effekter sett på längre sikt.
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6.1 Utgångspunkt för undersökningsfrågor

Vår avsikt med detta avsnitt är att beskriva mer i detalj vad som ska under-
sökas, då vi, med bakgrund av den litteratur som studerats och de teorier
som presenteras i kapitel 3–5, anser att vi kan utveckla och nyansera de
frågor vi ställde i vår problemformulering:

• Har motivet till fusionen betydelse för vilka effekter som uppstår?
• Påverkas leverantören av fusionen?
• Har leverantörens relation till det fusionerande företaget förändrats efter

fusionen och i så fall på vilket sätt?
• Vilka övriga förändringar kan urskiljas efter fusionens genomförande?
• Vilket blir leverantörens fortsatta agerande?

Undersökningsfrågorna ligger delvis till grund för de intervjuguider (se
Bilaga 2, Frågor till leverantörerna och Bilaga 3, Frågor till Volvo) som vi
har använt oss av vid intervjuerna med de olika leverantörerna och Volvo.
Vi har också för avsikt att använda oss av undersökningsfrågorna för pro-
blematisera kring den insamlade informationen i vår analys. Inom parentes
hänvisar vi till relevanta avsnitt i vår referensram.

• Vilken betydelse lägger leverantörerna i fusions-, relations- samt nät-
verksbegreppet? (Se avsnitt 3.1, 4.1 och 5.1)

• Kan skilda fusionsmotiv ge upphov till olika effekter? (Se avsnitt 3.4)
• Vad avgör om en fusion är lyckad eller misslyckad? (Se avsnitt 3.5)
• Har Volvo–Fordaffären påverkat leverantörernas relation till Volvo? (Se

avsnitt 4.4 och kapitel 6)
• Uppfattar leverantörerna de eventuella förändringar som fusionen med-

fört som positiva eller negativa? (se avsnitt 5.3)
• Är de eventuella förändringar som inträffat inkrementella eller radikala

till sin karaktär? (Se avsnitt 4.4)
• Påverkas leverantörer olika av en fusion, beroende på vilken position i

nätverket de har? (Se avsnitt 5.2)
• Vad är relevant tidsperspektiv för att kunna bedöma den aktuella fusio-

nens effekter för leverantörerna? (Se kapitel 6)

Vi har, i detta och de tre föregående kapitlen, skapat en teoretisk ram för
vår studie, en ram som består av en mängd teorier kring fusioner, relationer
och nätverk. I det följande kapitlet redovisar vi vårt fältarbete och analyse-
rar den insamlade informationen med referensramen som bakgrund.
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7 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS

Inledningsvis visar vi en mycket förenklad bild av det nätverk vi har stude-
rat, för att ge läsaren en uppfattning om de olika företagens relation till var-
andra. Vår bild av nätverket har vuxit fram genom de intervjuer som har
genomförts. De streckade linjerna i figuren visar företag som vi inte inter-
vjuat, men som vi valt att ta med ändå för att på så sätt ge en mer realistisk
bild av nätverket. Genom våra intervjuer anser vi att den uppfattning som
Håkansson & Snehota (1995) har om studier av relationer bekräftats. Att
studera en av relationerna i "vårt" nätverk, utan att ta hänsyn till de omgi-
vande relationerna, upplever vi som omöjligt.

Figur 7.1 Vår förenklade bild av det studerade nätverket

Beskrivningar av de olika företagen återfinns dels i inledningskapitlet (där
Volvo beskrivs) och dels i Bilaga 1, där vi har placerat korta beskrivningar
av de leverantörer vi besökt.

I den följande texten använder vi oss i stor utsträckning av citat, för att på
så sätt skilja resultatredovisningen från analysavsnitten. Då vi lovat de in-
tervjuade att inte sammankoppla deras namn med respektive citat, väljer vi
att i stället kalla dem företag A-G. Uppdelningen har inget samband med
den ordning, i vilken företagen presenteras i den ovan nämnda bilagan.

Tier 3
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Autoplastics

Lear
Corporation

Ingemansson
Automotive Gesab

Volvo
Personvagnar
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Automobile
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IndustriAutoliv Tier 2
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De olika Tier–begreppen i figuren på föregående sida är bilindustrins be-
nämningar på leverantörer på olika nivåer. Vi använder begreppen direkt–
respektive systemleverantörer synonymt med Tier 1, d.v.s. förstanivåleve-
rantörer, i vår rapport.

För att ge en bild av komplexiteten i nätverket beskriver vi kort det faktum
att ett och samma företag kan vara leverantör på flera olika nivåer. Relativt
vanligt är att ett företag är Tier 1-leverantör när det gäller utveckling, men
Tier 2-3 när det gäller komponenter eller delsystem. Konsultföretagen job-
bar ofta med både biltillverkaren och leverantörer på olika nivåer, vilket
gör dem svåra att placera in, men vi har valt att se dem som Tier 1-
leverantörer.

"Vad är Autoliv? Är det en direktleverantör? Nej, de är egentligen en
Tier 2 eller Tier 3, men i utveckling så är de Tier 1. Borgstena Textile, som
gör tygerna till sätena, vad är de för nånting? Ja, i utveckling och design
är de Tier 1, men när de levererar så är de Tier 3 eller nåt sånt där. De här
råmaterialtillverkarna kan ju i utvecklingshänseende vara här framme och
utveckla nåt nytt plastmaterial eller nåt sånt där, men när de levererar så
är de ju sist i kedjan."

Företag, D.

Om läsaren är intresserad av att ta del av de exakta frågor vi ställt, återfinns
våra intervjuguider i Bilaga 2 (Frågor till leverantörerna) och Bilaga 3
(Frågor till Volvo).

7.1 Volvo-Fordaffären

Som bakgrund till om och i så fall hur relationerna påverkats av fusionen
ställde vi några inledande frågor om Volvo-Fordaffären till de intervjuade.
Frågorna berörde bl.a. motiven till fusionen och vad de olika leverantörerna
tyckte och tycker om denna.

7.1.1 Typ av fusion

Ford Motor Company köpte Volvo Personvagnar från Volvo AB under vå-
ren 1999. När vi frågade om Volvo-Fordaffären, så reagerade två av de in-
tervjuade på att vi kallade affären en fusion.

"Volvo är ju ett varumärke som innehåller dels personbilar och personbilar
är ju sålt till Ford. Det är alltså ingen fusion. Fusion hade vi när vi för-
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sökte få ihop Volvo och Renault, och då var det ju hela Volvo och hela Re-
nault."

Företag E.

"[…] när man säger Volvo så tänker man det gamla Volvo, det som var,
men Volvo idag är ju VCC, Volvo Car Corporation, det är ju det som Ford
har köpt och sen finns ju då det gamla Volvo och det är ju […] Volvo Last-
vagnar, Volvo Buss, Volvo Penta, sen finns Volvo Aero i Trollhättan […]"

Företag C.

Vi utgår, som vi redogjorde för i avsnitt 3.1, från Alariks definition (1982)
av begreppet fusion. Alarik menar att begreppet fusion kan ses som ett
samlingsnamn för både förvärv och sammanslagningar. Med denna defini-
tion som bakgrund anser vi att Fords förvärv av Volvo även kan kallas en
fusion.

Att inte fler än två av de intervjuade reagerade på vårt sätt att använda be-
nämningen fusion på Volvo-Fordaffären ser vi som ett tecken på att fu-
sionsbegreppet är relativt brett och mångtydigt. Som vi uppfattar det skulle
en genomgång av fusionsbegreppet, sett ur denna aspekt, kunna vara ut-
gångspunkt för en uppsats, men vår avsikt är inte att vidare problematisera
kring detta.

Ett annat sätt att se på fusionen är att studera i vilken riktning den skett i
produktionskedjan. Enligt Cartwright & Cooper (1992) kan en fusion vara
horisontell eller vertikal, eller ske i form av ett konglomerat (se avsnitt 3.2).
Av dessa alternativ anser vi, efter de genomförda intervjuerna, att Volvo-
Fordaffären kan ses som en horisontell fusion, då båda företagen är biltill-
verkare och befinner sig på samma nivå i produktionskedjan.

7.1.2 Motiv till fusionen

Frågan ställdes för att fånga Fords motiv till att förvärva Volvo, men även
Volvos skäl till att genomföra affären.

"Volvo is a unique, premium brand that provides Ford an opportunity for
profitable growth & economies of scale, & strengthens Ford's portfolio".

Företag F.
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"Samtidigt så vet vi att Ford köpte oss just för att vi är de vi är. Jag menar,
t.ex. säkerhet som […] vi är väldigt duktiga på och Ford har också satt det
väldigt högt upp på de egenskaper som man ska erbjuda sina kunder."

Företag E.

"[…] för Volvo är det synergier att vi kan använda […] gemensamma sy-
stemutvecklingar, vi kan göra gemensamma affärer och sådana saker, vi
kan använda gemensamma komponenter […]"

Företag F.

"Ja, det är ju så här att vi, Volvo, som det var då, på personvagnssidan är
vi en väldigt liten biltillverkare […] det gör ju att vi har begränsade resur-
ser att driva riktigt tung utveckling […]"

Företag E.

Det motiv som ges störst betydelse och tyngd, för Fords del, är att varu-
märket Volvo genom fusionen blir en del av Ford-familjen. Varumärkets
värde, vilket inkluderar allt som förknippas med detta, betonas som ytterst
avgörande. Utöver namnet har Volvos kunnande när det gäller säkerhet
spelat en betydande roll för fusionens genomförande. För att förtydliga för
läsaren vill vi påpeka att vi inte har intervjuat Ford, utan bilden av Fords
motiv har vi fått genom våra intervjuer med Volvo.

De traditionella motiven till att genomföra fusioner (som vi tidigare disku-
terat i inledningskapitlet och avsnitt 3.4) har inte framhävts på det sätt som
vi förväntade oss, men finns naturligtvis med i bakgrunden. Ett av de motiv
till fusioner som Alarik (1982) anger är brist på resurser, vilket vi ser som
ett av Volvos motiv (som liten biltillverkare) till att genomföra affären. Su-
darsanam (1995) diskuterar ökad tillväxt och expansion som något som kan
nås genom en fusion. Även dessa faktorer anser vi passar in på Volvos skäl
till att fusionera med Ford, då Volvo (genom Ford) får tillgång till en be-
tydligt större andel av världsmarknaden.

Dock anser vi att de traditionella motiven i första hand är av betydelse för
Volvo, medan varumärket, som vi tidigare nämnt, är det avgörande motivet
för Ford. Som vi ser det så vinner båda företagen på fusionen, och affären
har givit oss en inblick i hur mycket ett varumärke kan betyda, en betydelse
som är svår att värdera i ekonomiska termer.

En reflektion vi gjort, grundad på den lästa litteraturen och de intervjuer vi
genomfört, är att företags möjligheter att få tillgång till ett starkt varumärke
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genom en fusion inte är något som diskuteras i litteraturen. Vi anser att ett
varumärke måste kunna ses som ett viktigt (och relativt vanligt) motiv till
att fusioner genomförs.

Eventuella nackdelar med den studerade fusionen är inget som har diskute-
rats av de berörda parterna (Volvo och Ford) i samband med att fusionen
genomfördes, något som överensstämmer med den bild vi fått genom teo-
rin.

"[…] alla pratar om synergierna men ingen pratar om friktionskostnader-
na. […] jag läste nånstans att 4 av 5 fusioner misslyckas. Man kan ju fråga
sig, drar man aldrig lärdom av det här?"

Företag D.

Vi reserverar oss för uppgiften att så många fusioner som 80% misslyckas,
men enligt Cartwright & Cooper (1992) riskerar mer än 50% av alla
genomförda fusioner att misslyckas (se avsnitt 3.5).

Vad som är en lyckad respektive misslyckad fusion anser vi vara ytterst
svårdefinierat och inga tydliga begrepp finns heller att utgå ifrån. Vår åsikt,
efter att vi genomfört intervjuerna, är att motivet spelar en stor roll när en
fusions framgång ska bedömas, en utgångspunkt som inte diskuterats i den
litteratur vi tagit del av. Om motivet med fusionen är att nå synergieffekter
och kostnadsfördelar kan kanske uppnådda besparingsmål ses som ett mått
på framgång, men det behöver inte vara ett tecken på framgång om motivet
är ett annat.

"Ja, det sattes ju upp besparingsmål, synergieffekter på, jag vet inte
1 miljard USD och sådana saker. Det skulle vara uppnått efter tre år, det
fixade vi, det är inga bekymmer. Vi hittade mycket mera."

Företag F.

Eftersom varumärket var ett starkt motiv till Volvo–Fordaffären, anser vi
inte att enbart uppnådda besparingsmål är ett tecken på att fusionen kan ses
som lyckad. Dessutom finns det, enligt Habeck et al (2000), en risk för att
företag, som har tillväxt som mål, ofta fokuserar alltför mycket på att nå
synergieffekter på kostnadssidan. Om Ford kan bibehålla och vidareut-
veckla innehållet i varumärket Volvo, ser vi detta som ett bättre mått på att
fusionen har lyckats, i förhållande till det bakomliggande motivet.
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Kriterierna för bedömning av vad som ska anses vara en lyckad respektive
misslyckad fusion behöver förtydligas ytterligare och vi ser det som ett
tänkbart uppsatsämne, men avser inte att i vår studie vidare diskutera detta.

7.1.3 Konsolideringen bland biltillverkare och dess effekter för leve-
rantörerna

Volvo-Fordaffären är långt ifrån den första fusionen bland biltillverkare
världen över. Enligt en bild som vi fått från Christer Palm, VD för Sapa
Autoplastics Group, så har antalet tillverkare minskat från 50 stycken
(1964) till 8 stycken (2000). För en mer detaljerad beskrivning av konsoli-
deringen, se Bilaga 5.

Då vi frågade de intervjuade om den konsolidering som hittills varit bland
biltillverkare och deras leverantörer kommer att fortsätta, fick vi något
motstridiga svar när det gäller biltillverkarnas framtida utveckling.

"Inom leverantörsindustrin ja. Fordonsindustrin är ju nästan klar nu, det
är bara BMW. […] de fusioner som har skett på fordonssidan har ju också
inneburit att leverantörerna går samma väg."

Företag B.

"Det kommer ju vara en fortsatt strukturering av den här branschen på det
sättet att fordonstillverkare i ökad utsträckning går samman. Volvo-Ford
är ju ett sånt exempel."

Företag D.

Konsolideringen bland biltillverkarna kan troligen inte drivas så mycket
längre, åtminstone inte på det sätt som skett hittills, eftersom endast ett få-
tal aktörer återstår i dagsläget. Situationen kan, om fler fusioner genomförs,
närmast liknas vid en oligopolmarknad. Vad som kommer att ske i bran-
schen de kommande åren är svårt att uttala sig om och vi ser det inte som
vår uppgift att vidare spekulera kring detta.

När det gäller huruvida Volvo-Fordaffären har bidragit till följdfusioner
eller inte bland leverantörerna, så har vi fått något mer entydiga svar.

"Det har väl varit en sådan här tid då alla skulle fusionera sig. Alla ska
köpa upp alla och man ska bli större och större."

Företag A.
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"Nej, jag tvivlar på det. Jag tror det hade hänt ändå, fusioner händer ändå.
Det är framtvingat av andra skäl."

Företag D.

"[…] det har ju varit så i många branscher och de hänger ju ihop allihopa,
det tror jag. Det är ett sätt att jobba med konkurrens, klara sig. Den som
inte gör det är inte med, det tror inte jag, såvida man inte hittar nåt väldigt
speciellt sätt att agera då."

Företag E.

Konsolideringen bland leverantörerna ser vi, efter de genomförda intervju-
erna, inte som en följd av enbart Volvo-Fordaffären, utan i stället uppfattar
vi den mer som en trend – något som inträffar på grund av konsolideringen
bland biltillverkare och klimatet i branschen som helhet. Vi ser konsolide-
ringen som en del av den pågående processen, som innebär ständiga för-
ändringar, i ett nätverk. I likhet med Axelsson & Easton (1992) anser vi att
nätverk förändras över tiden genom att de slås samman, byter fokus och
medlemmar.

Förändringar i nätverket, i vårt fall konsolideringen bland leverantörerna,
kan dessutom, enligt Håkansson & Snehota (1995), bero på externa föränd-
ringar. Den fusionsyra som har varit de senaste åren, oavsett vilken bransch
som studeras, har säkerligen påverkat även leverantörerna i bilbranschen.
Att fusionera, oavsett det bakomliggande motivet, har betraktats litegrann
som en mirakelmedicin och inget företag har velat vara sämre än något an-
nat.

7.1.4 Olika leverantörers syn på fusionen

Vid intervjuerna frågade vi de olika leverantörerna hur de såg på fusionen,
både när den presenterades och nu när drygt två år har gått. Frågan ställdes
för att se om leverantörernas syn på fusionen kan ha påverkat deras fort-
satta agerande, vilket vi kommer att analysera i avsnitt 7.3. Fyra av de fem
tillfrågade leverantörerna svarade på ett liknande sätt.

"[…] så som jag tror att det är, så kan man välja två strategier här och det
finns ju det här som vi har hört och som vi har förstått att vissa av de
svenska leverantörerna har mer eller mindre känt att, jaha, nähä, hur ska
vi göra nu i den här stora vida världen och många som knappt kan prata
engelska och som satt sig lite bakåt och sagt, jaha, nämen nu kommer vi
nog att tappa på alltihop här i Sverige. Men vi har ju inte valt den strate-
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gin, för vi tycker att det här en stor möjlighet i stället och vi har väl försökt
att […] satsa framåt […] Vi ser det mer som en positiv grej, nu kan vi vara
med på andra projekt och såhär. […] Men strategin är ju helt klart att sat-
sa framåt och att ta vara på de möjligheterna som öppnas i och med detta."

Företag A.

"[…] det är bara att se nu, vad händer nu mot Ford. Vi borde ju kunna ha
möjlighet att ta oss in där också, vi har ju börjat redan och titta på ett antal
projekt. Så man får nog se det så, man kan alltid gräva ner sig i en grav
och tycka att det är stora jävla hot eller så hoppar man upp på barrikader-
na och springer en stund och tycker att det här är en möjlighet."

Företag B.

"Vi såg ljust på det. Jobbar man åt Volvo idag och kommer in i en större
sfär så måste man ju se möjligheterna, att det finns andra kunder inom
koncernen."

Företag G.

"Du kan säga så här, i stället ökade väl kanske möjligheterna. I och med
att du kan ju få hjälp utav Volvo: kontakter med Ford och Fords organisa-
tion och så där."

Företag D.

Den femte leverantören gav uttryck för en lite annan syn på fusionen och
skilde på förnuft och en mer känslomässig reaktion, en reaktion som vi tror
är ganska representativ för många leverantörer och den svenska befolk-
ningen som helhet.

"Nej, vad ska man säga, det var väl blandade känslor. Volvo och Göteborg
har en ganska stark förknippning […] det finns säkert en del som tycker att
Volvo är Göteborg, Göteborg är Volvo, även om de finns på andra platser i
Sverige också. Med tanke på att Saab redan var uppköpt så kändes det väl
litegrann i själen så här att, det kändes lite tråkigt, att nu har vi ingen egen
personbilsindustri kvar längre. För att det spelar ingen roll hur man, vi ser
på saken, nu är både Saab och Volvo ägt av amerikanska multinationella
företag."

Företag C.

Flertalet av leverantörerna upplever således fusionen som något positivt, en
möjlighet. Den fråga vi har ställt oss vid ett flertal tillfällen under vårt ar-
bete är dock vilket alternativ de har. Kan leverantörerna se Volvo-
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Fordaffären på något annat sätt än positivt? I ett av citaten ovan beskriver
Företag G detta på ett, som vi anser, ganska tydligt sätt:

"[…] så måste man ju se möjligheterna […]"

För att det ska vara relevant att diskutera leverantörernas fortsatta agerande,
anser vi att ett avgörande val måste göras när det gäller hur företagen ska
handskas med förändringar, i vårt fall en fusion. Ska förändringar ses som
en möjlighet eller ett hot? Om leverantörerna ska kunna fortsätta sin verk-
samhet, så är vår uppfattning att valmöjligheterna är relativt begränsade,
för att inte säga obefintliga. Det alternativa agerande som diskuterats är att i
stället ta ett steg tillbaka, att se fusionen som ett hot, men att handla enligt
detta kan knappast leda till en fortsatt verksamhet på sikt. Ingen av leve-
rantörerna har heller valt detta sätt att handskas med den uppkomna situa-
tionen.

7.2 Förändringar i branschen

Efter de genomförda intervjuerna har vi kunnat urskilja ett antal föränd-
ringstendenser hos Volvo och i bilbranschen i stort under de senaste åren.
Att säga att förändringarna kan ses som en följd av Volvo-Fordaffären eller
inte upplever vi, i likhet med de intervjuade leverantörerna, som problema-
tiskt, då det är svårt att uttala sig om vad som skulle ha hänt om inte fusio-
nen ägt rum. Vi återkommer till denna problematik i avsnitt 7.2.7.

De förändringstendenser som diskuterats vid intervjuerna har vi delat upp i
ett antal delområden, vilka presenteras i de följande avsnitten.

7.2.1 Fords inverkan på Volvo och hur detta påverkat leverantörerna

För att se hur leverantörerna påverkats av eventuella förändringar som Ford
genomfört på Volvo ställde vi ett antal frågor kring detta. Frågorna be-
handlade bl.a. om leverantörerna märkt av några övergripande organisato-
riska förändringar eller förändringar i leverantörsorganisationen hos Volvo.

"Så att från leverantörssidan sett, så i början så blev ju Volvo väldigt
mycket lämnat till sig och sitt. De la sig inte i speciellt mycket ifrån Fords
sida, utan man fortsatte att köpa från sina leverantörer. […] Men sen har
man nu märkt att nu börjar de ju krypa in på kroppen lite mera Ford. Bör-
jar väl lägga sig i mer och mer."

Företag B.
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"[…] vi har ju erfarenhet ifrån en annan sammanlagning, när GM går in i
Saab, där ser vi ju en stor skillnad. GM har ju långsiktigt arbetat och
kommit hit med sin ledning och styrt och ställt, medan det har man inte
gjort här på Volvofallet, utan där har man fått jobba kvar relativt självgå-
ende ändå, det har man fått göra. […] Det är kanske tvärtom så att man
kan suga upp en hel del input hur Volvo har jobbat och kan lära en del av
det."

Företag G.

"Det är klart att det blivit bredare kontaktnät och det har blivit en annan
organisation och inköpsbesluten fattas naturligtvis globalt, det gör det.
[…] Man tittar på leverantörer, man tittar på priser och kvalitet och man
försöker säkert att göra små ändringar utav produkter så man kan köpa in
samma […] Men det har inte varit en sån där ännu, en sån där dramatisk
förändring som när GM gick in i Saab och tog över managementansvaret
och så […]"

Företag D.

"[…] Ford har varit väldigt väldigt måna om att Volvo ska ha kvar sin per-
sonliga, sitt sätt att arbeta. […] I stället för att gå in och tala om för Volvo
hur de ska göra, så har de mer eller mindre tagit lärdom av det som Volvo
gör idag, som är bra. […] man märker ett mer globalt tänkande. Man mär-
ker att man inte idag bara tittar på, liksom vad köper vi, utan man tittar på
var köps detta hem mer? Har vi de bästa priserna?"

Företag A.

"[…] det händer jättemycket saker ute på Volvo nu, med så att säga påver-
kan ifrån Ford, men det syns inte så mycket utåt än, men vi vet […] att Vol-
vos inköpsorganisation är helt förändrad och har gått upp i Fords inköps-
organisation. Man började där kan man säga."

Företag C.

Gemensamt för alla leverantörer är alltså den uppfattning att Volvo hittills
fått arbeta vidare i stort sett på samma sätt som innan fusionen. Vi ser detta
som en följd av det huvudsakliga motiv Ford hade till att genomföra affä-
ren, nämligen att innefatta varumärket Volvo i Ford Motor Company. Vår
åsikt är att förenandet av de båda företagens kulturer i integrationsproces-
sen efter fusionen, ett agerande som presenteras av Cartwright & Cooper
(1992), inte är lika avgörande då varumärket är motivet. Att gå in och ge-
nast göra omfattande förändringar i den organisation som har skapat och
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upprätthållit varumärket verkar inte vara ett logiskt handlingssätt och så har
heller inte skett.

Vi delar den åsikt som Cartwright & Cooper (1992) framför när det gäller
de skillnader som ofta föreligger mellan de fusionerande företagen. En fu-
sion är, enligt författarna, sällan ett äktenskap mellan jämlikar, vilket verk-
ligen illustreras av Volvo-Fordaffären. En fråga vi ställt oss är om Fords
agerande varit annorlunda om företaget haft andra motiv till förvärvet av
Volvo? Om syftet med fusionen i första hand hade varit stordriftsfördelar
och kostnadsbesparingar hade troligen Fords påverkan på Volvo varit be-
tydligt mer omfattande.

Två av leverantörerna jämför Volvo-Fordaffären med GM:s förvärv av
Saab Automobile, en intressant jämförelse eftersom genomförandet av re-
spektive fusion verkar skilja sig åt markant, trots att de yttre förutsättning-
arna är relativt lika. I båda fallen förvärvades de svenska företagen av stora,
amerikanska biltillverkare. Dock har vi ingen insikt i GM:s bakomliggande
motiv till att förvärva Saab Automobile och det är möjligt att deras motiv
kan vara orsaken till skillnaden i genomförandet av fusionen. Ett ämne för
vidare studier vore att utreda eventuella likheter och/eller skillnader mellan
de olika fusionerna, något som vi dock inte har haft möjlighet att undersöka
i vår studie.

En påtaglig effekt av fusionen, som tre av leverantörerna redogör för, är att
de efter fusionen upplevt att Ford gör en genomgång av Volvos leverantö-
rer, i form av olika dokument som ska fyllas i eller genom benchmarking.
Ett exempel på detta ges nedan:

"Däremot droppar det in även till oss […] en hel del olika typer av doku-
ment, som de vill att vi ska fylla i som kommer direkt ifrån Ford; om vi är
ISO-godkända, vad vi har för system och rutiner. Det kommer inte från
Volvo, utan det kommer ifrån Ford i England eller Tyskland. Nu har de
kommit ner ute i organisationen […] så nu vill de se litegrann vad är det
för leverantörer såväl på tjänster som naturligtvis på produkter som Volvo
använder sig av."

Företag C.

Komponent- respektive system- och tjänsteleverantörerna påverkas delvis
på olika sätt av fusionen. Komponentleverantörerna möter snabbare en hår-
dare internationell konkurrens då inköpssamordning leder till jämförelser
av svenska företag gentemot stora globala aktörer.
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"Så att om man säger, vi som tjänsteleverantörer har inte påverkats lika
mycket än som systemleverantörerna som levererar komponenter och det
berodde, som jag sa tidigare, på att inköpsorganisationen var det första
som man omorganiserade på Volvo. Det är ju inköpsorganisationen som
har den här kontakten med systemleverantörer eller komponentleverantö-
rer."

Företag C.

System- och tjänsteleverantörerna har inte påverkats i samma utsträckning
av förändringen av Volvos inköpsorganisation, då dessa företag huvudsak-
ligen arbetar tillsammans med Volvos utvecklingsavdelning, vilken inte har
förändrats alls på samma sätt som inköpsavdelningen. Vår tolkning av or-
saken till att leverantörer påverkats på skilda sätt, är att leverantörernas po-
sition i nätverket har varit av avgörande betydelse. Då inköpsorganisatio-
nen är det som har förändrats, påverkas de företag vars huvudsakliga kon-
takt med Volvo sker via inköpsavdelningen. Hade förändringar skett i en
annan del av Volvos organisation, t.ex. inom utvecklingsavdelningen, så
hade troligtvis situationen varit annorlunda och system- och tjänsteleve-
rantörerna varit de som påverkats mest (åtminstone i inledningsskedet).

7.2.2 Relationers betydelse för olika typer av leverantörer

Leverantörer på olika nivåer i nätverket anser att relationen till kundföreta-
get, i det här fallet Volvo, är av mer eller mindre stor betydelse. Detta är
också något som diskuteras av Naudé & Turnbull (1998). Enligt författarna
skiljer sig olika relationer åt bl.a. när det gäller betydelse, intensitet och
förtrolighet.

En annan faktor, utöver relationen till kundföretaget, som ses som mer eller
mindre betydelsefull av leverantörerna är pris. De två faktorerna pris och
relation ställs ofta mot varandra. En uppfattning vi mött är att betydelsen av
långa relationer kraftigt har minskat för komponentleverantörer, ju längre
bort från Volvo leverantören befinner sig i kedjan.

"Det man märker, som jag tycker, det är det här att långsiktiga relationer
inte spelar så stor roll längre […] Utan precis som alla andra företag så
handlar det om att pressa priser, hela tiden."

Företag A.

"Priset måste ju alltid stämma, totalkostnaden måste stämma: pris, frakt,
service. Det är klart, är du en leverantör som kunden alltid kan lita på, vet
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att det här, här fungerar det hundra, så klart att det har ju betydelse för
priset, inom vissa ramar."

Företag D.

För Tier 1-leverantörer, både på system- och tjänstesidan, är synen på rela-
tionens betydelse en annan. Dessa företag är, som vi tidigare nämnt, oftast
involverade på ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet och anser att relatio-
nen och ett väl fungerande samarbete ges större betydelse än priset, även
om priset är viktigt också för dessa leverantörer.

"[…] vi är ju med väldigt tidigt i utvecklingsfaser där. Så vi går ju in i
prototyp, konceptstadierna och diskuterar lösningar, stylistiskt och allt an-
nat. Så vi växer sakta samman. […] Men det samarbetet, så att säga, jag
tror ändå att man får bedöma det som, alla pratar om det, men man har
svårt att leva upp till det här med partnerskap och långsiktigheten. Men in-
köp har ju alltid en förmåga att prata pris. Men utvecklingsavdelningen
har ju en annan syn, de har haft ett långsiktigt och gott samarbete."

Företag B.

Vår uppfattning är att relationer, framförallt på system- och tjänstesidan,
har varit och fortfarande är av stor betydelse. Många av de generella drag
som Håkansson (1993) redogör för (se avsnitt 4.2), kännetecknar system-
och tjänsteleverantörernas relation till Volvo. De tydligaste dragen anser vi
vara långsiktighet och symmetri när det gäller resurser och initiativ, något
som kan ses som en naturlig följd av det sätt som utvecklingsarbetet sker på
inom Volvo idag.

Dock anser vi att relationerna har en relativt stor betydelse även för kom-
ponentleverantörerna i deras förhållande till sin närmaste länk i kedjan.
Däremot kan relationens betydelse i förhållandet till Volvo ha minskat,
men inte som en direkt följd av fusionen. I stället kan den minskade bety-
delsen till stor del förklaras av den outsourcing som skett, en förändrings-
tendens som vi diskuterar mer i avsnitt 7.2.6.

Oavsett vilken nivå leverantörerna befinner sig på är de dock i stort sett
överens om en övergripande tendens, nämligen att klimatet har förändrats.
Risken för att bli utbytt under ett pågående program ses dock som minimal
och inträffar sällan i verkligheten.

"Att byta leverantör, även från inköps perspektiv, men även från utveck-
lingssidan, är nästan det mest kostbara man kan göra. Väldigt dyrbart att
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upparbeta en ny leverantör. Man ska ha misskött sig ganska kapitalt
egentligen. Visst är pris viktigt, men de har ju priset emot dig, för att du
ska gå ner i pris. […] Det är väldigt mycket pris. Å andra sidan så sköter
man sig jättebra, alla relationer är perfekta, man levererar allt de vill, man
levererar rätt kvalitet och allt sånt där. Då, pris i all ära, men vad fasen,
det är ju en perfekt leverantör, man kan ju inte byta honom."

Företag B.

Osäkerheten när det gäller det fortsatta samarbetet upplevs som större av
leverantörerna idag; att vara delaktig i ett pågående projekt är på intet sätt
en garanti för att få vara med i ett kommande projekt.

"[…] det gör ingenting om du har varit leverantör i 30-40 år, utan liksom,
hittar de någon annan, så pang så är du borta bara. Det har blivit ett lite
hårdare klimat, det har det blivit helt klart."

Företag A.

"Jag menar livet har ju förändrats, litegrann, inte så kanske om Ford har
ställt det på sin spets eller inte, men det har väl blivit mycket tuffare än det
har varit tidigare. Livet är mycket mera konkurrensutsatt. Vi var väl skyd-
dade här uppe […]"

Företag B.

Det hårdare klimatet ser vi som en markant förändring. Flera av leverantö-
rerna ansåg, som vi tidigare nämnt, att de inte kan känna samma säkerhet
att få delta i kommande projekt, bara för att de deltar i ett för närvarande.
Osäkerhet när det gäller relationens framtid är ett av de dilemman som
Naudé & Turnbull (1998) redogör för, dilemman som gör att en relation
stundtals kan upplevas som en börda.

Den fråga vi ställer oss är om detta avspeglar verkligheten, eller om det till
stor del handlar om en känsla av osäkerhet?

Vi anser att Volvo i stor utsträckning är beroende av sina systemleverantö-
rer. Ford et al (1998) menar att beroendeförhållanden i relationer leder till
att det inte går att snabbt ändra relationen och en förändring medför dessut-
om avsevärda kostnader. Vi applicerar Fords tänkande på att det är förhål-
landevis kostsamt och tidskrävande att byta en inarbetad leverantör. Vårt
resonemang följer samma tankar som ett av citaten vi använde oss av ovan,
en åsikt framförd av Företag B.
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"[…] Visst är pris viktigt, men de har ju priset emot dig, för att du ska gå
ner i pris. […]"

Vår åsikt, grundad på intervjuerna, är att osäkerheten när det gäller fortsatt
samarbete, framförallt för systemleverantörer (Tier 1), inte alltid är så stor
som kunden ibland vill ge sken av, utan mer är ett förhandlingsspel från
kundens sida.

"Är du duktig, så är du rätt säker på att vara med nästa gång också, ja det
är du."

Företag D.

Relationsbegreppet i sig kan ifrågasättas. Vilken innebörd lägger de olika
leverantörerna egentligen i begreppet relationer? Begreppet omfattar ett
brett spektrum av relationer, från de djupaste till de mest ytliga. På engels-
ka delas relationer in i två olika delar; relationships (djupa) och relations
(ytliga), vilket ger en klarare bild av vad som avses. Denna indelning åter-
finns inte i det svenska språket, då relationer används som samlingsnamn
för alla sorters relationer. Vi redogjorde i avsnitt 4.1 för att relation enligt
Svenska Akademiens Ordlista (1998) kan betyda både förhållande (djup
relation, enligt vår tolkning) och förbindelse (ytlig relation, enligt vår tolk-
ning). Möjligen kan dessa ord användas som alternativ till begreppet rela-
tion, för att förtydliga vilken typ av relation som avses.

7.2.3 Leverantörernas syn på nätverk

Då vi frågade leverantörerna om deras syn på nätverk och sin roll i dessa
fick vi ganska varierade svar. En av leverantörerna uttryckte en önskan om
att se sitt företag som del i ett nätverk, medan en annan beklagade att andra
faktorer nu betonas som viktigare.

"Man vill gärna göra det, man vill ju gärna se sig som det."
Företag B.

"Nej, jag kan väl säga att den känslan har ju, fanns väl litegrann tidigare,
att var man en leverantör till Volvo eller Saab så var man inne i den här
sfären då. Men den känslan har ju försvunnit mer nu under de sista åren
och man har inte samma känsla för det här med att, vad ska man säga, det
här med att det är människor och så, utan det handlar mer och mer om pris
och kvalitet."

Företag A.
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Två av leverantörerna framhöll att de är fristående företag och inte ägda av
något annat företag, när vi frågade hur de ser på sin delaktighet i nätverk.

"Ja, ett fristående företag det är klart det är vi ju. Men via dotterbolag och
intressebolag så finns det ju ett nätverk, även så att säga rent ägarnätverk."

Företag C.

"[…] vi är helt fristående om man säger så. Men vi har ju långa relationer
med många av leverantörer och kunder, men vi har inget sånt om man sä-
ger, inget ägande utan är helt fristående."

Företag A.

Samtliga leverantörer betonar dock vikten av att samarbeta i nätverk med
andra leverantörer, företag som i vissa situationer är konkurrenter.

"För att komma in och vara en spelare för att ta de stora utvecklingspro-
jekten, låt oss säga att en kund, i det här fallet Volvo eller Saab kanske, ska
lägga ut ett större projekt […] då klarar vi inte av att ta det själva – vi be-
höver samarbetspartners. […] Så att samarbete är viktigt och nätverk är
jätteviktigt, att ha ett öppet klimat för att kunna visa kund att vi är villiga
att ta de här stora projekten, så att de inte går utomlands, vilket de kanske
ofta gör idag."

Företag G.

"Har man då en god relation med några av så att säga sina konkurrenter,
då kan man hjälpa varandra. Det får man väl säga att det där har blivit
mer och mer på senare år, det ökar. Det skapas mer och mer nätverk."

Företag C.

"[…] leverantörer går samman i ett projekt eller varaktigt och äger ett
gemensamt försäljnings- och utvecklingsbolag, som är kontakten med kun-
den. Men företagen själva är liksom autonoma."

Företag D.

Något som vi fått bekräftat genom intervjuerna är att olika personer skiljer
sig åt, när det gäller vilken innebörd de lägger i begreppet nätverk. Att en
del i nätverkstänkandet skulle vara ägande bland de olika företagen är ett
sätt att se det, något som återkommer bland leverantörerna. Vi utgår från
Andersson & Håkanssons definition (1994), där nätverk ses som ett antal
sammankopplade relationer mellan företag. Däremot säger inte författarna
något om att företagen ska äga varandra. Vår tolkning av författarnas defi-



Kapitel 7 Resultatredovisning och analys

57

nition är att grundtanken med nätverk är att de företag som ingår inte ska
äga varandra, utan vara fristående, men beroende av varandra.

Nätverk i traditionell mening (enligt teorin) betonas inte av de intervjuade,
däremot anses det genomgående att samarbete är viktigt. En anledning till
att leverantörerna väljer att samarbeta anser vi, i likhet med Ford (1997),
vara att de förväntar sig att kunna skapa mer värde tillsammans än vad
varje leverantör enskilt skulle kunna åstadkomma. Detta är något som leder
till att en mängd nätverk trots allt existerar i branschen, både inom och
mellan företag, nationellt och internationellt. Dessutom finns nätverk mel-
lan företagen och andra institutioner, t.ex. universitet och högskolor.

Vi ser dessa nätverk som delar av ett större nätverk, en helhetssyn som
dock inte diskuteras överhuvudtaget och enligt Axelsson & Easton (1992)
är det inte heller möjligt att summera de olika relationerna för att på så sätt
förstå nätverket som helhet. Att arbeta för hela nätverkets bästa är inte må-
let, enligt den uppfattning som vi fått genom intervjuerna. I stället betonas
framgången och överlevnaden för de företag som befinner sig på samma
nivå i kedjan. Leverantörerna är dock förmodligen inte ointresserade av hur
det går för Volvo, men troligen är detta en sådan grundläggande självklar-
het, att det inte diskuteras av den orsaken.

Även om inte leverantörerna själva ser sig som deltagare i ett nätverk (en-
ligt teorin), så anser vi ändå att de är det. Som bakgrund till detta ser vi dels
de olika samarbetsnätverken, men också det faktum att många av Tier 1-
leverantörerna levererar till flera olika biltillverkare (se figur 7.1 i inled-
ningen av detta kapitel).

Då vi nu avhandlat Fords påverkan på Volvo, relationers betydelse för oli-
ka leverantörer och deras syn på nätverk diskuterar vi i de följande tre av-
snitten tre specifika förändringar som har påtalats av leverantörerna; globa-
lisering och internationell konkurrens, produktion i låglöneländer och out-
sourcing. Varje förändringstendens i sig skulle kunna utgöra ett ämne för
vidare studier.

I de respektive avsnitten för vi en allmän diskussion kring förändringarna,
för att sedan avsluta med en teoretisk problematisering i avsnitt 7.2.7. Där
försöker vi urskilja vilka av de presenterade förändringarna som kan ses
som en följd av fusionen.
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7.2.4 Globalisering och internationell konkurrens

En förändring som flera av leverantörerna har gjort oss uppmärksamma på
är den ökade globaliseringen, som bl.a. inneburit en ökad konkurrens från
internationellt verksamma leverantörer, men även ett ökat intresse för in-
ternationalisering bland svenska leverantörer.

"Det är ju en distansfråga också det här. Man klarar inte för stora logistik-
kostnader egentligen. Så antingen så skulle de behöva sätta upp en fabrik i
närområdet här, för att konkurrera ut oss, och det är ju vettlöst. Då måste
man verkligen få all produktion vid samma tillfälle för att få den fabriken
att bära sig. […] Att vi skulle hoppa in och ta BMW eller Mercedes eller
Volkswagen som kund, som en annan redan har upparbetat med fabriker i
det närområdet, det är svårt. Du får köpa den fabriken i så fall, köpa kon-
kurrenten."

Företag B.

"Vi har väl sett med de vi jobbar med, vi jobbar även med underleverantö-
rerna till Volvo, att vi har kommit in hos underleverantörer som levererar
till Ford i Köln […] Så via underleverantörer har vi sett en liten breddning
kanske. […] Det kan likväl komma utländska spelare in hit. Jag menar
Volvo går ihop med Ford, det innebär att vi svenskar tittar utåt, men det
innebär ju också att Fords leverantörer i Tyskland tittar mot Sverige. Så
det är ju nog så viktigt, och det har vi sett exempel på redan, i form av de
som kommer hit och köper upp svenska bolag."

Företag G.

"[…] det är en del som har kommit till nu sen Ford dök upp i bilden, som
har blivit mer intresserade av Sverige […] De som kommer nu, de kommer
för att de är leverantörer till Ford sedan tidigare och när Ford har köpt
Volvo så har Ford mer eller mindre uttalat krav att de förväntar sig att de-
ras leverantörer följer Ford och Ford är Volvo. […] Vi har då blivit upp-
vaktade av utländska konsultfirmor som vill skapa allianser, som kan vara
intresserade av att köpa, i alla fall skapa någon form av samarbete. Det
kan ju låta tilltalande, men det finns ju en klar baktanke med det, det är att
snabbt etablera sig i landet. På samma sätt gäller det med komponentleve-
rantörer, många av de här stora utländska köper upp en komponentleve-
rantör i Sverige, byter skylt på dörren och helt plötsligt så är de direkt le-
verantör till Volvo, för då tar ju de upp alla affärer, eller tar över alla affä-
rer."

Företag C.
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Vad som har hänt på grund av Volvo-Fordaffären med avseende på globali-
sering och hur det skulle varit om inte affären genomförts diskuterade två
leverantörer vid intervjuerna.

"Jag tror en stor grej att både Ford och GM har kommit in här i Göteborg
eller Sverige, är väl att Göteborg har kommit på Europakartan mer som en
bilstad, det ser vi ju i form av att internationella, duktiga bildesigners och
annat kommer hit och jobbar för Volvo och Ford respektive GM och Saab.
Det tror vi kan hjälpa upp hela regionen."

Företag G.

"Om vare sig GM eller Ford hade köpt Saab och Volvo och de hade klarat
sig bra på egna ben, då tror jag att vi inte hade haft lika mycket utländska,
utländskt ägda leverantörer idag."

Företag C.

Återigen påtalas en skillnad mellan komponent- och tjänsteleverantörer, av
en av de intervjuade.

"Sen tror jag kanske att de flesta ställer sig frågan om det beror på fusio-
nen eller inte, men det händer helt klart väldigt mycket här, det gör det.
Mer på komponent-, systemleverantörssidan kanske det finns fara för att
det kommer utländska in eller utländska företag som köper upp svenska,
duktiga företag […] svensk ingenjörskunskap är ju väldigt duktig och den
är billig, så därför tror jag man lägger mycket av sånt här […] Vi slåss
med de internationella spelarna. De kommer väl hit, vi ser fördelen där -
att man vill jobba med en lokal spelare här, en lokal leverantör."

Företag G.

Den ökade konkurrensen från internationella företag samverkar, som vi ser
det, med leverantörernas uppfattning om att klimatet har hårdnat och kon-
kurrensen har följaktligen ökat. Att utländska företag köper upp svenska
leverantörer anser vi, i likhet med flera av de intervjuade leverantörerna,
vara det enda tänkbara alternativet för de utländska företagen att etablera
sig i Sverige på ett framgångsrikt sätt, åtminstone så länge som produktio-
nen är lokaliserad till Sverige.

Att "ta över" en befintlig anläggning och en upparbetad relation till tillver-
karen upplever vi som enklare, än att öppna en ny, egen fabrik och konkur-
rera ut den befintliga svenska leverantören på det sättet. Som vi uppfattar
det kan det sist beskrivna agerandet knappast ses som ekonomiskt försvar-
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bart, och vi anser det vara en förklaring till de utländska företagens uppköp.
Denna uppfattning grundar vi på de kunskaper som vi inhämtat genom vår
utbildning.

Ett skäl till att tjänsteleverantörerna inte är utsatta för riktigt lika hård in-
ternationell konkurrens som komponentleverantörerna, anser vi vara den
inköpssamordning som påbörjats efter Volvo-Fordaffären. Samordningen
har medfört att komponentleverantörerna, på ett tydligare sätt, påverkas av
den framskridande globaliseringen, något som vi tidigare nämnt i avsnitt
7.2.1.

7.2.5 Produktion i låglöneländer

Att tillverkning placeras i låglöneländer och att leverantörerna förutsätts
flytta med sin produktion, är en annan förändringstendens som framkommit
vid ett par av intervjuerna.

"Sen är vi ute och jobbar i lågkostnadsländer därför att dels ska vi hitta
potential för att sänka kostnaderna och utnyttja de lägre lönerna som finns
i lågkostnadsländerna. Det gör vi därför att det gör också alla andra och
gör inte vi det så blir vi ifrånsprungna."

Företag F.

"[…] det här amerikanska tänkandet har ju kommit in och där har du väl
mycket just det här med att man flyttar och man lägger sig där det är billi-
gare. […] Är det billigare att lägga sig någon annanstans så gör de det och
de vill att vi ska följa med också. […] Volvo säger i princip: om vi väljer
att flytta hit, så måste ni följa med. För annars är ni inte med längre och
att man, vi måste inse att väljer man att lägga allting i Polen eller Tjeckien
eller vad det än är […] då får vi öppna i Tjeckien, det är inte mer med det."

Företag A.

"Så länge det finns någon plats som är oexploaterad, där det är hög ar-
betslöshet o.s.v. så flyttar man tillverkningen dit. Så tjänar man så att säga,
får man ner sina kostnader, kan tillgodose sina kunder med förhoppnings-
vis samma kvalitet till ett betydligt lägre pris. Så går det några år och sen
så höjs priserna i det landet och då är arbetskraften inte lika billig, då
stänger man och så flyttar man till nästa."

Företag C.
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Trenden går alltså mot att den arbetsintensiva tillverkningen flyttas till
låglöneländer, företrädesvis i Östeuropa i dagsläget. När tillverkningen
flyttas till låglöneländer tas det, i princip, för givet att leverantörerna är be-
redda att flytta med – om de vill fortsätta leverera.

Vi anser att det finns flera orsaker som bakgrund till utflyttningen, där-
ibland höga lönenivåer i västvärlden, som gör arbetsintensiv tillverkning
kostsam. En annan förklaring kan vara ökade krav när det gäller leverantö-
rernas globalisering, en följd av att den internationella konkurrensen ökat,
något som vi redogjorde för i det föregående avsnittet, 7.2.4. Att hänvisa
till att "det gör alla andra" som skäl till varför utflyttningen sker, ser vi som
ett mer tveksamt motiv.

7.2.6 Outsourcing och antalet leverantörer

En förändringstendens, som inte är unik för branschen, är att outsourcing
blir allt vanligare, både när det gäller produktion och tjänster. Då leverantö-
rerna har betonat denna tendens har vi valt att redovisa ett flertal citat från
våra intervjuer.

"Det innebär att vi kan ha vårt kärnvärde utlagt på en leverantör, det går
att ha det. De är inte de som ställer kraven, det är ju vi som gör det, men
det går alltså att tillsammans med leverantörer arbeta upp en relation så
att man får det att fungera. […] Det innebär att vi kan koncentrera oss på
det som är viktigt för oss och bygga hela bilen, att bygga Volvo."

Företag F.

"Och just det här tänkandet att man lägger bort utveckling från Volvo till
sina underleverantörer, det har ju kommit mycket efter Ford-affären. Man
pratar om att på Volvo så ska man inte behöva göra själva utvecklingen
och allt detta, utan det ska ligga på underleverantören. […] Jag tror att det
kommer att bli mer och mer åt det hållet, att man inte själva ska behöva ha
specialistkunnandet, utan ha ett ansvar över ett totalt koncept […]"

Företag A.

"[…] för 10 år sen så fanns det egentligen väldigt få kunder och de var sto-
ra. […] det är ju som ett pussel att i början var det bara några stora puss-
elbitar, men nu är det många små pusselbitar, men det är fortfarande
samma pussel."

Företag C.
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Oavsett om outsourcing ses som en följd av fusionen eller inte så är vår
uppfattning att detta kan ses som en av de förändringar, som Ford et al
(1998) anser kan påverka en relation, i vårt fall relationen mellan leverantö-
rerna och Volvo.

En följd av outsourcingen är att kraven på direktleverantörer höjs samtidigt
som ansvaret ökar. Dessa, oftast stora globala företag, levererar allt större
system och moduler.

"Man ställer högre och högre krav på de här systemleverantörerna. Där
har vi ju märkt en klar skillnad, från det att Volvo satt här som spindeln i
nätet med väldigt många olika leverantörer, så har man nu knutit upp ett
antal, som man i stället säger att ni får ha kontakten med alla de här […]
Det har inte gått hela vägen än, men det kommer att bli mer så att de får,
alltså ta hand om utvecklingen och den biten. […] Så den skillnaden har
man ju märkt, att de släpper på en del utav ansvaret och […] man låter
sina största då, de här Tier 1, eller de här systemleverantörerna, ta ett
större ansvar vid uppköp och så."

Företag A.

"[…] de här stora företagen, såväl fordonsföretagen som övriga, ställer
högre och högre krav på sina leverantörer. […] Nu när man lägger ut har
leverantörerna ansvar för produktutvecklingen, validering i form av prov-
ning, kvalitet, de ska hålla tids-, teknik-, costramar – de har ett totalan-
svar."

Företag C.

"[…] då säger man så här att outsourcingen från fordonstillverkarna och
systemleverantörerna i den riktningen kommer att fortsätta, det kommer att
bli mer ansvar på system- eller Tier 1-leverantörerna […] Outsourcingen
kommer att fortsätta och det innebär att det kommer bli större och större
moduler […]"

Företag D.

Att varje direktleverantör levererar allt större system, gör att antalet direkt-
leverantörer minskar. Det totala antalet leverantörer verkar däremot inte
minska, utan kedjorna blir i stället längre, något som ställer högre krav på
samordning.

"[…] i första ledet blir det ju färre leverantörer […] och de kommer också
att bli större. Kedjan kommer sannolikt att bli längre, den är ju längre re-
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dan idag. […] Det betyder ju inte att antalet leverantörer totalt sett har
blivit färre, det behöver det inte vara, men direktleverantörerna. […] Ja,
alltså själva reduceringen av antalet direktleverantörer, den skedde ju in-
nan Ford kom in. En kraftig reducering!"

Företag D.

"För det här blir katten på råttan, råttan på repet o.s.v. att Volvo lägger ut
ett jättestort paket till en systemleverantör, den har naturligtvis inte så
mycket resurser i huset själv, utan den delar upp de här delarna och flyttar
ut de här komponenterna och så går det ett långt led ner och då kan man ju
fundera på när slutkunden är så långt borta och det bara förgrenar sig
neråt, vad händer då med förståelse, samarbete, kvalitet, tänkande o.s.v.,
olika kulturer i olika företag, man kan ju fundera på vad som kommer att
hända där."

Företag C.

"[…] systemleverantörerna i sig får fortsätta med de här kraven vidare då.
Där är det mycket med kvalitetskrav och sånt också, med olika system och
allt sånt där. Det är upp till systemleverantörerna att se till att deras un-
derleverantörer har de här bitarna."

Företag A.

En aspekt som vi, i likhet med de intervjuade, reflekterat över är att längre
kedjor leder till högre krav på kvalitetssamordning för att slutproduktens
kvalitet ska kunna garanteras. Persson & Virum (1996) anser att säljare och
köpare genom samarbete bl.a. kan nå bättre kvalitet. Dock anser vi att oav-
sett hur väl relationen fungerar mellan två parter i kedjan, måste varje leve-
rantörs betydelse för helhetsresultatet betonas tydligare ju längre kedjorna
blir.

En annan aspekt av att kedjorna blivit längre är den känslomässiga inne-
börden av att leverantörerna förlorar den direkta kontakten med Volvo.

"[…] många svenska leverantörer har flyttats ner i hierarkin och det har
nog smärtat dem ganska mycket, att de inte har direktkontakt med Volvo
längre […] det uppskattas att ha Volvo på kundlistan därför att vi har ett
bra varumärke […] och svenska leverantörer har många varit ledsna att de
har mist kontakten med Volvo […]"

Företag F.
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"[…] det är så att betydligt fler svenska leverantörer har blivit leverantörer
till andra leverantörer, de har flyttats ett steg bakåt i kedjan."

Företag D.

Leverantörernas mentalitet och sätt att se på outsourcing och andra föränd-
ringar är av stor betydelse för deras fortsatta verksamhet, något som tidiga-
re diskuterats i samband med leverantörernas syn på Volvo–Fordaffären.
Vi återkommer till denna diskussion när vi problematiserar kring leverantö-
rernas fortsatta agerande i avsnitt 7.3.

I nästa avsnitt kommer vi avslutningsvis att diskutera huruvida de föränd-
ringar vi hittills redogjort för beror på fusionen eller inte.

7.2.7 Beror förändringarna på fusionen eller ej?

Gemensamt för alla leverantörer vi har intervjuat är att de inte har observe-
rat några direkta förändringar som följd av fusionen ännu, varken när det
gäller relationen till Volvo eller i övrigt, något som enligt leverantörerna
beror på att endast två år har gått sedan fusionen genomfördes.

"Om man ser hur våra produkter är, så tar det ju […] ja, om man säger att
det tar 5 år att jobba med forskning och konceptutveckling till det att, in-
klusive själva produktframtagningen, då det är ett riktigt bilprojekt kanske
3 utav de 5 åren, så det tar alltså 5 år innan man står framme med nånting.
Tre år tar det åtminstone, innan man kan säga att det här har vi gjort till-
sammans. Så det som Volvo presenterar utåt än så länge, det är väldigt
mycket Volvo, som det var innan Ford köpte upp Volvo, de produkterna
som är ute."

Företag E.

"Det resultat som vi har åstadkommit förra året och i år har ju inte Ford
gjort åt oss. Det hade vi med oss så att säga tidigare."

Företag F.

"Nja, jag tror att när det gäller Volvo och Ford så har vi ju förändringarna
framför oss. För det kommer ju först när det blir gemensamma plattfor-
mar."

Företag D.
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"Jaa, sättet att hantera leverantörer, sättet att hantera oss har nog inte på-
verkats i någon större utsträckning, det kan jag nog inte säga."

Företag G.

"Ja, för egentligen så har vi nog inte märkt så stora skillnader, alltså rent
ordermässigt eller leveransmässigt eller så där."

Företag A.

"[…] än så länge har det inte synts och påverkat oss speciellt mycket. Det
har inte kommit så långt än, men vi är ganska övertygade om att det på
några års sikt så kommer det med all säkerhet att hända mer saker och det
behöver nödvändigtvis inte vara något negativt […] det enda man kan säga
med säkerhet är att saker och ting kommer att förändras. Det kommer inte
att vara så som det har varit tidigare, men det är nog lite för tidigt att säga
[…]"

Företag C.

En förändring har dock uppmärksammats av leverantörerna, något som vi
har beskrivit i avsnitt 7.2.1, nämligen den inköpssamordning som har på-
börjats efter att Ford Motor Company förvärvade Volvo.

Fords motiv till fusionen var, som vi tidigare redogjort för i avsnitt i 7.1.2,
varumärket Volvo, vilket har gjort att företagets inverkan på Volvo (utöver
inköpssamordningen) än så länge uppfattas som marginell av leverantörer-
na, en uppfattning som vi instämmer i. Då ett bilprojekt sträcker sig över ett
flertal år har inga gemensamma bilprojekt slutförts ännu efter att fusionen
genomfördes. Vår åsikt är att motivet till fusionen och den typ av produkt
som tillverkas, d.v.s. personbilar, har medfört att få direkta förändringar
hittills har påverkat leverantörerna.

Om en fusion genomförts av två andra företag med andra motiv och där
produkternas livscykler sett annorlunda ut, hade kanske de direkta föränd-
ringarna påverkat leverantörerna tidigare jämfört med de effekter Volvo–
Fordaffären medfört för Volvos leverantörer.

Det finns inget generellt mått på hur lång tidsperiod som ska ha förflutit för
att en fusions effekter för det fusionerande företagets leverantörer ska kun-
na urskiljas och bedömas. Det relevanta tidsperspektivet anser vi, mot bak-
grund av vår studie, bör bestämmas från fall till fall. Utifrån det relevanta
tidsperspektivet kan, enligt Holmlund & Strandvik (1999), effekterna delas
upp i två olika typer. Antingen påverkas relationen direkt i anslutning till
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händelsen, vilket inte är så framträdande i vår studie, eller också får hän-
delsen mer indirekta effekter på längre sikt. De förändringar som vi upple-
ver som indirekta diskuteras nedan.

Fyra av leverantörerna betonar att de förändringar i branschen, främst de
tendenser som gäller globalisering och internationell konkurrens, produk-
tion i låglöneländer och outsourcing (som vi har redogjort för tidigare i
detta avsnitt), är förändringar som troligen skulle ha skett ändå, oavsett om
fusionen genomförts eller inte. Det fusionen har bidragit till är att föränd-
ringarna har visat sig tidigare än de hade gjort om fusionen inte ägt rum.

"[…] det hade ju påbörjats ändå, att minska antalet leverantörer och att
man vill ha så kallade världsklassleverantörer som kan bibringa kunden
kunskap och ny teknologi och lite sådana saker."

Företag B.

"Så tänkandet kom nog igång snabbare i alla fall, än vad det hade gjort in-
nan. Men det här med att man flyttar och att man lägger sig där det är bil-
ligast och så, det hade man nog gjort förr eller senare ändå. Det tror jag
nog. Det är ju det här med att priserna styr i slutändan om man säger så
och löner och kostnader och de bitarna. Så det tror jag nog. Sen så är det
även samma sak med, det här med, att man lägger ut ansvaret och så. Det
tror jag också har kommit mycket snabbare nu, tack vare att Ford kom in.
För de har ju jobbat efter detta under en lång tid vad jag har förstått det
som, att de inte själva sitter med specialistkunnandet, utan de lägger över
det på sina systemleverantörer. Men det hade väl Volvo också snappat upp
så småningom, det kan man ju säga. Men jag tror liksom påverkandet kom
mycket snabbare än vad det hade gjort annars […]"

Företag A.

"Det kanske skulle hänt på sikt, men jag kan ju definitivt säga att det här
uppköpet av Ford har bidragit till att det går fortare nu. Framförallt på sy-
stemleverantörssidan och det hänger hela tiden ihop med att Ford förvän-
tar sig att de leverantörer av komponenter och system som de använder sig
av, det förväntar sig Ford att de ska vara representerade på alla platser
där Ford finns. Dels gör det ju att de som är leverantörer som inte finns i
Sverige tidigare, de är mer eller mindre tvingade att etablera sig för att
uppfylla Fords önskemål."

Företag C.
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Vi instämmer avslutningsvis i Axelsson & Eastons åsikt (1992) att en ökad
integration mellan två företag ger effekter för anknutna företag och nätver-
ket som helhet. Vi anser dock, efter att ha genomfört studien, att hänsyn
även måste tas till de förhållanden som råder vid fusionen, t.ex. med avse-
ende på fusionens motiv och vilken produkt som tillverkas, för att uttalan-
den om fusionens effekter ska kunna göras.

Hur leverantörerna ska agera nu och i framtiden, för att möta de föränd-
ringar som vi diskuterat ovan, är något som har diskuterats av flertalet av
de intervjuade och det är ämnet för det sista avsnittet i detta kapitel.

7.3 Leverantörernas fortsatta agerande

Hur leverantörerna hanterar de förändringar vi har diskuterat i avsnitt 7.2,
men även de förändringar som ligger framför dem är en central fråga för
leverantörerna, då följderna av förändringarna är avgörande för hur deras
fortsatta verksamhet ska planeras.

"Det första man ska göra som leverantör det är att tänka igenom sin stra-
tegi. Var ska jag vara nånstans? Kan jag vara en Tier 1-leverantör till per-
sonbilsindustrin? Kanske inte? Då ska jag fokusera på att vara en Tier 2
eller Tier 3 och det är frågan, vad är det för konkurrensfaktorer som gäller
där? Det kanske är att jag ska vara vansinnigt duktig i produktion, skaffa
mig en partner i Baltikum nånstans, dit jag kan lägga produktion som är
väldigt arbetsintensiv. […] Jag är fortfarande osäker på om alla klarar att
positionera sig med avseende på det, det är jag."

Företag D.

"Bli inte en förstanivåleverantör, bli en andranivåleverantör eller en tred-
jenivåleverantör. Även om alla vill jobba direkt emot Volvo, så är det inte
alltid så att du klarar det och då är det lika bra att du lokalt tillverkar bara
själva höljet."

Företag B.

"[…] vi ska vara ett starkt fäste här hemma givetvis, men att bli mer inter-
nationella, det måste vi bli. Hela branschen är sådan och hela vårt sam-
hälle går åt det hållet. […] vi tror helt klart att det är ett måste för att vara
med i framtiden."

Företag G.
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"Inse att världen är er hemmamarknad. Inse också att nu har vi en global
konkurrent på knutarna i Sverige. För det går lika snabbt att nå leverantö-
rer i Formosa som det går att nå en i Gnosjö. […] de måste ju hitta sina
nya kunder, sluta tjata på Volvo och Saab. Vi vill att de ska jobba med Lear
och de andra stora i stället. […] Varför inte attackera de leverantörerna,
försöka ta sig in via deras kontakter här på inköp och få en helt annan
kund. Så jag menar de som kan lyckas sälja stolsdetaljer till Lear har ju en
chans att nå 6 miljoner per år, i stället för de 400 000 som vi tillverkar. Det
är liksom det tänket som måste in hos svenska leverantörer, som inte alla
riktigt har."

Företag F.

"[…] vad ska man göra för att överleva? Jo, det är: Joint Venture, bli upp-
köpt eller växa organiskt, eller köpa kan man göra. Då är det, ja här är det
för att växa då; gå samman i nya och större konstellationer, på något sätt.
Samarbete eller förvärv eller nåt sånt där."

Företag D.

"De leverantörer i Sverige som haft Volvo som en viktig kund, de får ju
fundera på hur de kan klara av att leverera till Ford, annars är ju risken
tyvärr stor att de inte får leverera så många år till. […] det gäller litegrann
för oss som svenskt företag att vara med och bevaka och vara ganska
snabba i att förändra vår organisation eller arbetssätt till det här […]"

Företag C.

Hur det kommer gå i framtiden för de leverantörer vi intervjuat samt övriga
leverantörer till bilindustrin beror, som vi ser det, på deras mentalitet och
inställning. Vi instämmer i Holmlund & Strandviks uppfattning (1999) att
en relations fortsatta utveckling, både på kort och lång sikt, beror på hur
den kritiska händelsen, i vårt fall fusionen mellan Volvo och Ford, uppfat-
tas av de inblandade leverantörerna. Som vi skrev i avsnitt 7.1.4, så måste
leverantörerna se fusionen som något positivt, en möjlighet, något som un-
derlättas av en positiv grundinställning till förändringar.

Vår uppfattning, efter den genomförda studien, är att Volvo–Fordaffären
inte har lett till några följdfusioner bland leverantörerna. Enligt de intervju-
ade beror fusioner bland leverantörer till bilindustrin på andra faktorer, t.ex.
de förändringstendenser som vi tidigare diskuterat.

Våra intervjuerna har gett oss en bild av hur svårt det är att omsätta veder-
tagna teorier till praktiskt handlande. Många av de teorier som vi tagit del
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av genom vår utbildning, t.ex. när det gäller strategiformulering och posi-
tionering, skulle förmodligen ge utmärkta resultat om de var möjliga att di-
rekt tillämpa i verkligheten. Detta är dock sällan fallet, utan teorierna måste
oftast anpassas till den aktuella situationen, vilket kan medföra problem. Vi
är också medvetna om att företag i verkligheten sällan har alla valmöjlig-
heter tillgängliga samtidigt, något som ofta är fallet i "skolbokens värld".

Den presenterade analysen sammanfattar vi genom de slutsatser vi dragit
efter den genomförda studien. Dessa slutsatser redogör vi för i rapportens
avslutande kapitel.



Volvo-Fordaffärens påverkan på Volvos leverantörer

70



Kapitel 8 Slutsatser

71

8 SLUTSATSER

I rapportens avslutande kapitel presenterar vi våra slutsatser samt ett antal
förslag på intressanta ämnesområden för vidare studier.

Utifrån de problemfrågor vi redogör för i vår problemformulering, vårt
syfte och analysen av det insamlade materialet har vi dragit ett antal slut-
satser efter den genomförda studien. För att underlätta för läsaren väljer vi
att återigen redovisa våra problemfrågor och vi presenterar våra slutsatser i
anslutning till respektive fråga.

• Har motivet till fusionen betydelse för vilka effekter som uppstår?

Vår uppfattning är att olika motiv till en fusion kan ge upphov till skilda
effekter. Det huvudsakliga motivet till Volvo–Fordaffären, d.v.s. varumär-
ket, har i stor utsträckning bidragit till att leverantörerna upplevt få föränd-
ringar.

• Påverkas leverantören av fusionen?

Den förändring som vi kunnat urskilja som en effekt av fusionen, är den
inköpssamordning som påbörjats efter Volvo–Fordaffären. Inköpssamord-
ningen har påverkat komponentleverantörerna mer än system- och tjänste-
leverantörerna på grund av att komponentleverantörerna i större utsträck-
ning har kontakt med Volvos inköpsavdelning.

• Har leverantörens relation till det fusionerande företaget förändrats efter
fusionen och i så fall på vilket sätt?

Inga radikala förändringar har skett efter fusionen, när det gäller leverantö-
rernas relation till Volvo. I fallet med Volvo–Fordaffären har tidsperspekti-
vet stor betydelse och längden på den aktuella produktlivscykeln (3–5 år)
gör att det ännu är för tidigt att uttala sig om exakt vilka effekter fusionen
får för Volvos leverantörer, då endast två år har passerat sedan fusionen.

• Vilka övriga förändringar kan urskiljas efter fusionens genomförande?

De övriga förändringstendenser som vi har diskuterat, framförallt globalise-
ring och internationell konkurrens, produktion i låglöneländer och outsour-
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cing, anser vi inte vara en följd av fusionen. Vår åsikt är dock att dessa för-
ändringars genomslagskraft har förstärkts på grund av fusionen.

• Vilket blir leverantörens fortsatta agerande?

Inledningsvis var vi av uppfattningen att Volvo–Fordaffären eventuellt
kunde ha bidragit till följdfusioner bland Volvos leverantörer. Denna upp-
fattning har dock inte bekräftats genom våra intervjuer, då andra orsaker till
fusioner bland leverantörer har betonats. I stället ser vi leverantörernas
mentalitet och inställning till förändringar som en avgörande för leverantö-
rernas fortsatta agerande, t.ex. när framtida strategier ska bestämmas och
riktlinjer för leverantörernas fortsatta verksamhet ska fastställas.

8.1 Ämnesområden för vidare studier

Under vårt arbete har vi funnit ett antal områden, som vi ser som intres-
santa utgångspunkter för vidare studier.

• Fusionsbegreppets innebörd samt ett förtydligande av skillnaden mellan
förvärv och sammanslagningar.

• Kriterier för bedömning av vad som ska anses vara en lyckad respektive
misslyckad fusion.

• Även relations- respektive nätverksbegreppets innebörd kan förtydligas
ytterligare, då vi upplever att entydiga definitioner saknas.

• En jämförelse av fusionerna mellan Saab och GM respektive Volvo och
Ford, då både likheter och skillnader påtalades vid våra intervjuer.

• Globalisering och internationell konkurrens, produktion i låglöneländer
och outsourcing är förändringstendenser som var för sig kan vara ämnen
för vidare studier.

En förhoppning som vi har är att någon framtida uppsatsskrivare känner sig
manad att ägna sin magisteruppsats åt något av de ämnen vi presenterat. Ett
alternativt uppsatsämne vore att, om ytterligare några år, än en gång studera
Volvo–Fordaffären, för att kunna se om effekterna har fått större genom-
slagskraft, när längre tid förflutit efter fusionen.

Vi avslutar i och med dessa förslag vårt arbete med fusioners påverkan på
leverantörernas relationer till det fusionerande företaget.
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Bilaga 1.

FÖRETAGSBESKRIVNING - LEVERANTÖRER

Företag: Fordonskomponentgruppen
(branschorganisation för nordiska leverantörer till for-
donsindustrin)

Kontaktperson: Sven-Åke Berglie (VD)
Arbetsområden: Vara branschens språkrör, skapa mötesplatser, kompe-

tensutveckling & internationalisering
Antal medlemmar: ca 280 st
Antal anställda: 2 st
Omsättning: 6–7 Mkr

Företag: Gesab AB
Kontaktperson: Jesper Svensson (vVD)
Arbetsområden: Produktutveckling, produktionsutveckling & utbildning
Antal anställda: ca 230 st
Omsättning: 170 Mkr

Företag: Ingemansson Automotive AB
Kontaktperson: Stefan Ohlsson (VD)
Arbetsområden: Akustik, ljud & vibrationer
Antal anställda: ca 30 st
Omsättning: ca 110 Mkr (koncernen)

Företag: Sapa Autoplastics Group
Kontaktperson: Christer Palm (VD)
Arbetsområden: Formsprutning, lackering, montering och sekvensiering

av stötfångare för personbilar, interiörtrim samt lacke-
ring av exteriörplast till tunga fordon

Antal anställda: ca 2 300 st (koncernen)
Omsättning: 3,5 miljarder kronor (koncernen)

Företag: Texla Industri AB
Kontaktperson: Susanne Johansson (vVD)
Arbetsområden: Lamineringsteknik
Antal anställda: 20 st
Omsättning: ca 60 Mkr





Bilaga 2.

FRÅGOR TILL LEVERANTÖRERNA

Företagsbeskrivning och allmänna frågor
1. Företagspresentation: antal anställda, omsättning, verksamhetsområden,

historia?
2. Vilken är Din position inom företaget?
3. Hur kan Ni skapa konkurrensfördelar jämfört med Era konkurrenter?
4. Hur ska dessa konkurrensfördelar behållas?
5. Har företaget nära samarbete med andra företag, t.ex. kunder, leverantö-

rer eller konkurrenter? Nätverkssynsätt? Värdekedjesynsätt?
6. Beskriv dessa samarbeten.
7. För- och nackdelar med dessa samarbeten.
8. Är det en del av företagets strategi att ingå nära samarbeten med andra

företag? Varför?

Volvos fusion med Ford – leverantörens bild
9. Känner Ni till fusionen mellan Volvo och Ford? Vad vet Ni om den?
10. Hur reagerade Ni på att Volvo och Ford gick samman?
11. Tycker Ni att Volvo tog hänsyn till Er som leverantör vid planeringen

och genomförandet av fusionen? Delaktiga/inte delaktiga?
12. Hur kommunicerades fusionen till Er innan/under och efter genomfö-

randet?
13. Har Ert företag handlingsplaner för eventuella fusioner bland leverantö-

rer, kunder eller konkurrenter? Vad innehåller de?
14. Har fusionen mellan Volvo och Ford påverkat Er på något sätt? Posi-

tivt/negativt/inte alls?
15. Vilka blev fusionens effekter för Ert företag? På kort och lång sikt?

Ekonomiskt? Organisatoriskt? Inkrementella eller radikala?
16. Vilka åtgärder vidtog Ert företag som en följd av fusionen?
17. Vad gjorde att Ni vidtog åtgärder?

- Försämrat resultat på kort och lång sikt?
- Kundbasen/Leverantörsbasen (för få kunder/leverantörer)?

18. Förändrades Er personalstyrka (ökade eller minskade)?
19. Hur var Er relation till Volvo innan fusionen?
20. Förändrades Er relation till Volvo efter fusionen? Positivt/negativt/inte

alls?
21. Har Er roll som leverantör förändrats efter fusionen? På vilket sätt?
22. Lade Ni märke till några organisatoriska förändringar hos Volvo?
23. Organisatoriskt, har Ni lagt märke till några förändringar i Volvos leve-

rantörsorganisation efter fusionen?
24. Finns det några specifika förändringar som kan ses som en effekt av fu-

sionen mellan Volvo och Ford?



25. Har förändringar inträffat som inte beror på fusionen (som Ni tror skulle
ha inträffat även om fusionen inte hade genomförts)?

26. Vilken marknadsposition har företaget, har den förändrats efter fusionen
eller p.g.a. fusionen?

27. Är det Er åsikt att fusionen mellan Volvo och Ford har bidragit till andra
fusioner inom nätverket?

Frågor om Era kunder
28. Namnge Era största kunder. Beskriv relationen, längd på samarbetet

m.m.?
29. Hur stora volymer/värden svarar dessa kunder för?
30. Med vilka kunder har företaget det tätaste samarbetet?
31. Har Ni andra nyckelkunder, betydelsefulla på andra sätt än genom sin

storlek eller nära samarbete?
32. Företagets syn på förhållandet till sina kunder? (nära relationer, samar-

bete)
33. I vilken utsträckning påverkar kundföretagets storlek relationen mellan

Er och kunden?
34. Finns det något Ni kan göra för att påverka Era kunder? Hur agerar Ni?
35. Finns det några kunder som Ni vill, eller inte vill, ha ett tätare samarbete

med? Varför?
36. Har kundstrukturen och kundbasen förändrats under de senaste åren?

Ökat/minskat/oför-ändrat? Orsak till detta?
37. Hur kommer den framtida kundstrukturen att se ut?
38. Vilken relation kommer Ni att ha till Era kunder i framtiden?
39. Vart är Era kunder belägna geografiskt, lokalt eller globalt?

Frågor om Era konkurrenter
40. Hur är konkurrensen?
41. Finns det ett behov av att samarbeta för att överleva?

Frågor om framtiden och förändringar i branschen
42. Företagets bild av framtiden? Vilka trender med avseende på fusioner

finns inom branschen?
43. Vad innebär detta för företaget och branschen som helhet?
44. Vad tycker Ni om förändringarna i branschen?
45. Hur påverkar förändringarna företaget?
46. Hur påverkas i sin tur Era leverantörer och kunder?
47. Kommer förändringarna leda till nya förutsättningar för leverantörer och

kunder inom branschen? På vilket sätt?
48. Kommer vissa leverantörer/kunder påverkas mer än andra? På vilket

sätt? Varför?



Bilaga 3.

FRÅGOR TILL VOLVO

Företagsbeskrivning och allmänna frågor
1. Företagspresentation: antal anställda, omsättning, verksamhetsområden,

historia?
2. Vilken är Din position inom företaget?
3. Har företaget nära samarbete med andra företag, t.ex. kunder, leverantö-

rer eller konkurrenter? Nätverkssynsätt? Värdekedjesynsätt?
4. Beskriv dessa samarbeten.
5. För- och nackdelar med dessa samarbeten.
6. Är det en del av företagets strategi att ingå nära samarbeten med andra

företag? Varför?
7. Tidigare fusioner inom företaget eller bland leverantörer, kunder eller

konkurrenter?
8. Har företaget handlingsplaner för eventuella fusioner bland leverantörer,

kunder eller konkurrenter? Vad innehåller de?
9. Motiv till/målet med att genomföra fusionen med Ford? Officiellt – för-

bättrad marknadsposition, produktionsrationaliseringar, ökad kontroll
över distributionen, inköp, marknadsföring, försäljning, förbättrad för-
handlingsposition? Inofficiellt?

10. Vilka blev fusionens effekter? På kort och lång sikt?

Volvos fusion med Ford
11. Kan Ni beskriva fusionen med Ford i stora drag?
12. Vad tycker Ni om fusionen med Ford?
13. Förväntade effekter som följd av fusionen?

- Företagets strategiska syn på fusionen?
- Har uppsatta mål nåtts?
- Förväntade förändringar?

14. Har Ni upplevt några förändringar i budgeterade/kalkylerade vinster
som en följd av fusionen? (Högre, lägre eller oförändrade?) Kan dessa
förändringar spåras till Era leverantörer?

15. Företagets leverantörs-/kundstrategi? (låg kostnad, hög kvalitet, samar-
bete) Företagets syn på förhållandet till sina leverantörer/kunder?

16. Har strategin påverkats av fusionen? På vilket sätt?
17. Vilken marknadsposition har företaget, har den förändrats efter fusio-

nen? P.g.a. fusionen?
18. I vilken utsträckning har hänsyn tagits till leverantörer och kunder vid

planeringen och genomförandet av fusionen? Delaktiga/inte delaktiga?
Eller har ökade marknadsandelar varit det centrala?

19. Hur kommunicerades fusionen till kunder och leverantörer innan/under
och efter genomförandet?



20. Finns det några specifika förändringar som kan ses som en effekt av fu-
sionen mellan Volvo och Ford eller en eventuell fusion bland leverantö-
rer eller kunder? Vilka förändringar tror Ni skulle ha inträffat även om
fusionen inte genomförts?

21. Är det Er åsikt att fusionen mellan Volvo och Ford har bidragit till andra
fusioner inom nätverket?

22. Anser Ni, inom företaget, att fusionen mellan Volvo och Ford är fram-
gångsrik? På vilket sätt?

Frågor om Volvos leverantörer
23. Namnge Era största leverantörer. Beskriv t.ex. relationen och längd på

samarbetet.
24. Hur stora volymer/värden svarar dessa leverantörer för?
25. Med vilka leverantörer har företaget det tätaste samarbetet?
26. Har Ni andra nyckelleverantörer, betydelsefulla på andra sätt än genom

sin storlek eller nära samarbete?
27. Vilken var Er leverantörsstrategi när Ni fusionerade med Ford? På kort

och lång sikt?
28. Förväntade Ni Er förändringar i leverantörsstrukturen på kort eller lång

sikt som en följd av på fusionen?
29. Hur reagerade Era leverantörer på fusionen?
30. Vilka åtgärder vidtog Era leverantörer? Organisatoriska förändringar?
31. Har förändringar, genomförda av Era leverantörer, påverkat Volvo på

något sätt? Positivt/negativt/inte alls?
32. Finns det några leverantörer som Ni vill, eller inte vill, ha ett tätare sam-

arbete med efter fusionen? Varför?
33. Hur kommer den framtida leverantörsstrukturen att se ut?
34. Vilken relation kommer Ni att ha till Era leverantörer i framtiden?
35. Vart är Era leverantörer belägna geografiskt, lokalt eller globalt?

Frågor om Volvos kunder
36. Har Volvo förlorat eller vunnit kunder p.g.a. fusionen? Siffror?
37. Har kundstrukturen förändrats p.g.a. fusionen?
38. Vart är Era kunder belägna geografiskt, lokalt eller globalt?

Frågor om Volvos konkurrenter
39. Hur är konkurrensen?
40. Finns det ett behov av att samarbeta för att överleva?

Frågor om framtiden och förändringar i branschen
41. Er bild av framtiden? Vilka trender med avseende på fusioner finns

inom branschen?
42. Vad innebär detta för företaget och branschen som helhet?



43. Vad tycker Ni om förändringarna i branschen?
44. Hur påverkar förändringarna företaget?
45. Hur påverkas i sin tur leverantörer och kunder?
46. Kommer förändringarna leda till nya förutsättningar för leverantörer och

kunder inom branschen? På vilket sätt?
47. Kommer vissa leverantörer/kunder påverkas mer än andra? På vilket

sätt? Varför?

Frågor i händelse av fusioner bland Volvos kunder eller leverantörer
48. Hur reagerade Ni på att A och B gick samman och bildade AB?
49. Vad gjorde att Ni vidtog åtgärder? Vilka?

- Försämrat resultat på kort och lång sikt?
- Kundbasen/Leverantörsbasen (för få kunder/leverantörer)?

50. Förändrades Er personalstyrka (ökade eller minskade)?
51. Förändrades Er relation till AB?

- Försämrad lönsamhet?
- Förändrad försäljningsvolym till AB?

52. Genomförde Ni några organisatoriska förändringar?
53. Lade Ni märke till några organisatoriska förändringar hos motparten?
54. Organisatoriskt, har Ni lagt märke till några förändringar i motpartens

leverantörsorganisation efter fusionen?
55. Påverkar fusionen mellan A och B Er? På kort och lång sikt? Posi-

tivt/negativt/inte alls?





Bilaga 4.

LITTERATURSÖKNING

De kataloger vi sökt i är följande:

• Horizon – Linköpings universitetsbiblioteks katalog
• Libris – Det nationella biblioteksdatasystemet
• BOOK-IT – Norrköpings stadsbiblioteks katalog
• BTJ2000 – Linköpings stadsbiblioteks katalog

 De sökord som använts i ovanstående kataloger är:
 
� Affärsrelationer (Business relationships)
� Fusioner (Mergers)
� Företagsfusioner
� Företagsförvärv
� Företagssamarbete
� Förvärv (Acquisitions)
� Horisontell integration
� Integration
� Nätverk (Networks)
� Relationer (Relationships)
� Vertikal integration
 
 Sökning, med hjälp av sökorden, har även skett i nedanstående databaser
(tillgängliga via universitetsbibliotekets hemsida):
 

• Affärsdata – Artiklar från 32 svenska ekonomitidskrifter
• Mediearkivet – Databas för svenska dagstidningar
• PressText – Databas för svenska dagstidningar

Slutligen har vi gjort en sökning i ett antal vetenskapliga tidskrifter, re-
kommenderade av vår handledare. Tidskrifterna är:

• Academy of Management Journal
• Academy of Management Review
• Journal of International Business Studies
• Journal of Marketing
• Strategic Management Journal



Sökning i ovanstående tidskrifter har skett i följande databaser:

• EBSCO Host – Internationell artikeldatabas med cirka 3 000 tidskrifter
inom alla ämnesområden

• UnCover – Internationell tidskriftsdatabas med över 17 000 tidskrifter
inom alla ämnesområden

I de nämnda databaserna har sökning skett på ett begränsat antal sökord, då
vår sökning är en del av en större litteraturgenomgång, i ett av de projekt
som vår handledare deltar i. De sökord som använts är:

• Mergers
• Acquisitions
• Customer relations
• Supplier relations



Bilaga 5.

KONSOLIDERINGEN I BRANSCHEN
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