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KAPITEL 1 STUDIENS UTGANGSPUNKTER

1.1 Studieområde
Denna studie avgränsas till huvudmäns och exekutivs handlingar vid
företagsförvärv i samband med 'fientliga' uppköpserbjudanden och behandlar
därvid 'strategiska förspel'. Med huvudmän och exekutiv avses här ägare respektive
styrelse och verkställande ledning, dvs vad jag fortsättningsvis benämner som
strategiska aktörer Ufr Abrahamsson, 1986).
Vidare sker här en avgränsning också på så sätt att de strukturella och andra
förhållanden och förutsättningar, som kan tänkas initiera och producera dessa
handlingar och förlopp ('strategiska förspel'), undantages från behandling.
Här utgår jag således ifrån att ett 'fientligt' uppköpserbjudande föreligger vid min
avgränsning av projektet och intresserar mig för att försöka beskriva och förklara
det därvid framväxande förloppet och dess inneboende rationaliteter.
Med företagsförvärv avses i detta arbete att ett befintligt företag köper ett annat
företags aktier eller tillgångar och skulder. Om förvärvet avser aktier skall förvärvet
omfatta mer än 50% av röstetalet (efter Hagstedt et al, 1979).
Beslut gällande ett företagsförvärv rör den strategiska aktörsnivån och faller inom
bolagsstämmans ansvarsområde. Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen (ABL)
ägarnas forum. Ägarnas juridiska beslutanderätt delegeras i praktiken inom stora
aktiebolag till styrelse och verkställande ledning. Huvudmännen och exekutivet har
legala och reala möjligheter att initiera, fullfölja eller förhindra ett förvärv och
därför utgår studien ifrån den strategiska aktörsnivån.
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Ett 'strategiskt förspel' innefattar aktiviteter som leder till försök att fusionera två
eller flera företag och innefattar då även företagsförvärv. Ett strategiskt förspel
motsvaras alltså aven förvärvsprocess (men ej aven fusionsprocess, se vidare
avsnitt 1.1.1). Alla mer eller mindre planerade förvärv fullföljs emellertid ej. Det
strategiska förspelet kan således också resultera i ett icke-förvärv.
I praktiken misslyckas många förvärv och fusioner (se t ex Kitching, 1967;
Newbould, 1970; Kitching 1973; Firth, 1979; Davies 1980; Alarik, 1982;
Ravenscraft och Scherer, 1987; Dahlgren och Witt, 1988). Företagsledningars
förväntningar om skalekonomiska fördelar, förbättrad lönsamhet och
konkurrensförmåga överensstämmer inte med erfarenheterna i praktiken. Att
förväntningar om fördelar vid förvärv och fusioner ej alltid realiseras kan ha att göra
med att viktiga förhållanden av olika anledningar förbises av företagsledningar,
redan i det strategiska förspelet (se t ex Kitching, 1973; Liden, 1975; Lundman,
1977; D.avies, 1980; Jemison och Sitkin, 1986; Haspeslagh och Jemison, 1987;
Dahlgren och Witt, 1988).
Kitching (1973), som i huvudsak studerade fusioner, underströk att hela två
tredjedelar av framgången vid en fusion beror på det strategiska förspelet och endast
en tredjedel på tillvägagångssättet vid fusionens genomförande.
Klart definierade mål och kriterier för företagsförvärv i koppling till en konsekvent
strategi har stort inflytande på graden av framgång vid en senare fusion.
Genomtänkta målfonnuleringar uttryckta i en optimal anpassning mellan ett företags
kapacitet och de möjligheter som identifieras i omgivningen är viktiga för fran1gång.
Detta borde enligt Kitching vara styrande för handlandet före fusionen.
Ett lyckat förspel förutsätter enligt Kitching (op cit) att sökande och värdering av
presumtiva förvärvsobjekt sker i konsekvens med fonnulerade mål. Likaså är valet
av tidpunkt för förvärvet av avgörande betydelse. Det gäller också att förstå
förvärvskandidatens motiv och beakta detta iförhandlingsprocessen. Förhandlingsprocessen är, i de fall det finns tid att förhandla, betydelsefull. Överraskningsmomentet vid 'fientliga' förvärv begränsar emellertid möjligheter att förhandla.
Aktörers oförmåga att kontrollera en förvärvprocess visar enligt Liden (1975) på
svagheter att välja rätt premisser och göra 'riktiga' bedömningar. Att förvärv
misslyckas och förväntade synergier inte realiseras kan ha sin grund i en
deterministisk syn på förvärv. Effektivitetsperspektivet betonas och aktörer
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eftersträvar att handla instrumentellt och målinriktat. En målinriktad rationalitet kan
vara svår att omsätta i handlandet och särskilt med beaktande av den komplexitet
som finns i förvärvsprocessen. Strategiska aktörers medvetenhet om att premisser
kan omformas i processen kan enligt Liden skapa bättre förutsättningar för
framgång vid förvärv.
Skäl till misslyckanden kan uppstå i olika led aven förvärvsprocess. Lundman
(1977) försökte ange sådana led i förvärvsprocessen och underströk därvid
betydelsen av ett väl genomarbetat beslutsunderlag baserat på analyser av olika
scenarier för att därvid ta hänsyn till plausibla framtida förvärvssituationer.
För att försöka undvika misslyckade förvärv är det enligt Lundman (op cit) viktigt
att i ett första led av förvärvsprocessen beskriva och analysera förvärvskandidatens
affärside och relatera denna beskrivning och analys till köparens egen kompetens
och resurser. Nyckelpersoner i det tilltänkta företaget granskas också. Dessa
personer måste acceptera den verksamhetsinriktning och den policy köparen har
planer på att genomföra efter förvärvet. Det är då viktigt att göra klart vad som krävs
av säljaren redan vid förhandlingarna så att säljaren också i någon mån kan
förberedas på vilka eftergifter som kan behöva göras i samband med själva
överlåtelsen. För att få ett så bra avslut på affären som möjligt kan det därvid vara
av värde att i förväg kontrollera att alla viktiga punkter tas med i förhandlingarna
och göra detta i form av ett förhandlingsspel Gfr Lundman, 1966)1. Olika argument prövas då i förväg mot en motpart som är väl insatt i förvärvskandidatens
förhållanden.
Om problem uppstår vid sammanslagningen av de olika enheterna kan enligt
Lundman (1977) köparen gå miste om ett mänskligt kapital. Davies (1980) pekade
också på detta problem av mer psykologisk art. I förvärvskandidaten kan oro sprida
sig och de strategiska aktörel1J.a kan uppleva en känsla av underlägsenhet gentemot
förvärvaren och detta gör det då svårt att fullfölja ett förvärv. Flera nyckelpersoner i
det förvärvda företaget kan lämna sina anställningar och detta kan medföra att den
nya företagskonstellationens marknadsposition starkt förvagas.

1Jag har i detta sammanhang valt att referera främst till Lundmans redovisning 1977.
I denna redovisning behandlas olika led i förvärvsprocessen där fel uppstår också vad
gäller värdering och annat än just förhandlingar. Varför förvärv kan misslyckas är som
framkommit viktigt att lyfta fram i denna studie för att så tydligt som möjligt klargöra
såväl skälen som betydelsen av min avgränsning av studieområde.

4
I det andra ledet av förvärvsprocessen kan enligt Lundman (1977) misslyckande
ha sin grund i en bristfällig omvärldsanalys. Iomvärldsanalysen är det t ex fråga om
produkters prognosticerade efterfrågeutveckling och lönekostnadsutveckling.
Osäkerhet i dessa framtidsinriktade beräkningar gör att vissa företagsvärderingar
kan slå helt fel. Lundman varnar därför för en alltför stor tillit till siffermässiga
kalkyler, vilket också Dahlgren och Witt (1988) gör. De underströk att kalkyler
baserade på finansiella förhållanden, produkter och marknader måste kompletteras
med analyser av effekter av fusionsform, förväntningar hos involverade aktörer och
ledningskulturer i de ingående enheterna.
Att många fusioner medför att förväntade ekonomiska effekter uteblir har enligt
Dahlgren och Witt (op cit) att göra med bristande insikt i under vilka restriktioner
ekonomiska förväntningar infrias. Förväntningar tenderar att ställas högre än vad
restriktionerna medger. Eftersom restriktioner inte endast är historiskt betingade
utan också betingade av den omdelbara handlingssituationen är det viktigt, i
analyser av fusionsförlopp och i det händelseförlopp som föregår själva fusionen,
att studera de involverade ledande aktörernas handlingar.
I förvärvsprocessens tredje och sista led kan enligt Lundman (1977) misslyckande
härledas från ett alltför begränsat beslutsunderlag, som då enbart bygger på fördelar
vid ett planerat förvärv. Ett beslutsunderlag måste enligt Lundman vara omfångsrikt
och inbegripa såväl fördelar som nackdelar vid ett förvärv. Genomförandet av
förvärvet kan därefter ta vid.
Det är enligt Jemison och Sitkin (1986) viktigt att företagsledningar redan före en
fusion diskuterar hur de ingående enheterna skall integreras. Om många specialister
involveras vid förvärvet kan detta medföra en splittrad bild av förvärvet. Det är
viktigt att trots tidspress under förvärvsförhandlingar försöka lösa eventuella
konflikter mellan köpare och säljare. Som Dahlgren och Witt (1988) visade i sin
studie kan konflikter utsläcka potentiella synergier.
"To reduce the potential for disagreement during the negotiations and to
facilitate closure, the parties often agree to disagree for the moment and
postpone resolution of difficult issues" (Jemison och Sitkin, 1986, sid 113).
Tidspress under förhandlingar begränsar enligt Jemison och Sitkin (op cit)
ledningars möjligheter att begrunda hur två olika företag skall integreras både
strategiskt och organisatoriskt. Förväntningar om långsiktiga fördelar aven
kombination gör att potentiella integrationsproblem kan förbises för att sedan dyka
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upp och förvärras vid själva fusionen.
I förvärvsprocessen formas således förutsättningarna för framgång vid förvärv
men olyckligtvis betraktar företagsledningar förvärv som mål i sig själva och inte
som medel att uppnå långsiktiga strategiska mål bortom själva förvärvet
(Haspeslagh och Jemison, 1987). Förvärvsanalyser skall inte bara inkludera
förvärvskandidaten. Det är också viktigt att analysera den strategi som ligger till
grund för förvärvet och beakta strategins bidrag på lång sikt. Det är enligt
Haspeslagh och Jemison inte förvärvet per se som är avgörande för framgång utan
den strategi som den baseras på. Därvid har det som händer före själva förvärvet
stor betydelse för dess utfall.
Att utfallen av förvärv och fusioner till största delen bestäms av det strategiska
förspelet visar att ett betydelsefullt studieområde avgränsats. Att strategiska förspel
(som också här motsvaras av förvärvsprocesser) är dåligt behandlade inom tidigare
förvärsforskning (se vidare avsnitt 1.2) visar också att det avgränsade
studieområdet är viktigt. Denna brist inom tidigare förvärvsforskning har särskilt
påtalats av Haspeslagh och Jemison (1987). Att tidigare forskning indikerat att
strategiska förspel är viktiga är inte tillräckligt. Att uppmärksamma dessa
förspeVförvärvsprocesser som ett specifIkt studieområde är därvid också angeläget.
" The process of making the acquisition - what you do before the agreement
- and integrating it - what you do afterward - determines the success of an
acquisition as much as the original purpose, the good intentions of the
mangers involved, and the quality of the analysis. Despite the prevalence of
logical advice on what to look for in acquisitions, many firms have
experienced disappointing results with their acquisition programs. This
suggests that something more than inadequate analysis or lack of good
intentions may be at work. In fact, recent research indicate that the
acquisition process is an important but neglected part of the activity"
(Haspeslagh och Jemison, 1987, sid 54).

1.1.1 Företagsförvärv och 'fientligt' bud
Begreppet företagsförvärv används ofta synonymt2 med begreppet fusion. Av
2 Statens Industriverk (SIND 1986:5) använder begreppen fusion och förvärv som
liktydiga. Statens Pris- och Konkurrensverk (SPK, 1988) använder också fusion och
förvärv som synonyma begrepp då ett företag förvärvat aktie- (andels) och/eller
röstmajoriteten i ett företag. En fusion eller ett förvärv kan också innebära att ett
företags rörelse förvärvats.
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detta skäl vill jag först tydligt markera att begreppet företagsförvärv i denna studie
refererar till tidsskedet och händelsekedjan före en fusion.
Fusion innebär en sammanslagning av företag. Denna sammanslagningsprocess
behandlas inte här. Företagsförvärv markerar ett förberedelsearbete och rör själva
förvärvsstrategin fram till och med det att ett aktiebolag förvärvat aktier motsvarande
minst 50% av röstetalet i ett annat aktiebolag. Detta innefattas i det 'strategiska
förspelet'. En fusion är en möjlig konsekvens av ett företagsförvärv. Den kan
därför betraktas som ett förvärvs 'efterarbete,.3
Alla förvärv behöver inte resultera i att en sammanslagning av
företag sker. Det uppköpta företaget kan bibehålla sin ursprungliga
identitet och verka självständigt inom de verksamhetsramar, som en
ny ägarstruktur bidrar till att forma. Därvid föreligger ett moderdotterbolagsförhållande.4
3 Detta 'efterarbete' innebär att bolag sammanslås och bolags ursprungliga juridiska
identiteter upplöses beroende på fusionsform. Två fusionsfonner förekommer i 1975
års ABL. Harding (1982) benämnde dessa fonner absorption respektive kombination.
Vid en absorption förvärvas mer än 50% av rösterna i ett annat bolag. Köparen
konsoliderar det köpta bolaget, som därmed förlorar sin ursprungliga juridiska identitet.

"Avtal om fusion, varigenom ett aktiebolag (överlåtande bolag)
upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder
övertagas av ett annat aktiebolag (övertagande bolag)"....(ABL,
14:1).
Vid en kombination talar man om överlåtande och övertagande bolag. Överlåtande
bolag upphör att existera. Samtliga tillgångar och skulder övertas av övertagande bolag.
En ny juridisk enhet bildas av de fusionerade bolagen, vars ursprungliga juridiska
identiteter därvid upplöses.
"Avtal om fusion, varigenom två eller flera aktiebolag (överlåtande bolag)
förenas genom att bilda ett nytt aktiebolag som övertar deras tillgångar och
skulder mot aktierna i det övertagande bolaget"....(ABL, 14:2).
Begreppet fusion betecknar alltså enligt ABL den form i vilken sammanslagning av
bolag kan ske. Fusionsformerna, absorption och kombination, innebär att övertagandet
respektive överlåtandet är ett faktum. Överlåtande bolags juridiska identitet upplöses i
båda fallen.
4 Dotterbolaget behöver inte uppgå i moderbolaget. En formell fusion, i detta fallet
en absorption, behöver inte ske. Formella fusioner mellan moderbolag och dotterbolag
förekommer sällan på grund av oförmånliga skattekonsekvenser. Företag sammanförs
inom ramen för koncernbildning. Detta betraktas som en "städningsåtgärd" (Rodhe,
1985).
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Ett 'fientligt' bud innebär att en aktör offentliggör ett uppköpserbjudande utan att
överenskommelse på förhand har träffats med styrelse och/eller företagsledningen i
uppköpskandidaten (se t ex Kitching, 1973; Ehrbar, 1978 och Lindgren, 1980).
Styrelse och företagsledning tas, bildligt talat, 'på sängen'.
Fientliga bud har på den amerikanska marknaden varit frekventa sedan mitten av
1970-talet. Detta kan till viss del förklaras av förekomsten av lågt värderade företag
på börsen i USA.5 Att förvärva andra företag är i sådana fall ofta ett bättre och
snabbare sätt att expandera än att investera i nya maskiner och anläggningar (se t ex
Ansoff, 1965; Nagyoch Scott, 1982).6
Det förefaller också som om det finns goda möjligheter att göra vinster i samband
med fientliga förvärvsförsök, även om den presumtive köparen inte kan fullfölja
förvärvet. Förvärvsobjektets aktiekurs stiger vanligen vid tidpunkten för budets
offentliggörande (se t ex Madden, 1981). En köpare kan då göra en vinst om
aktierna säljs vidare till annan intresserad köpare.
I Sverige har bud som officiellt betecknats som fientliga varit sällsynta. Det finns
dock exempel på övertaganden med inslag av fientlighet från tidigt 1900-tal och
senare efter de båda världskrigen. I den ekonomiska turbulens som följde i spåren
av de båda krigen skapades vissa förutsättningar för mer eller mindre fientliga
övertaganden. Företagsförvärv och fusioner skedde i vissa fall trots starkt motstånd
från företagsledningar i förvärvskandidaten 7. Sedan slutet av 1970-talet har dock
fientliga bud på börsföretag blivit vanligare och även omskrivits i massmedia. Kema
Nobel riktade 1976 ett bud till Swedish Match och detta bud tolkades av
företagsledningen i Swedish Match som 'fientligt'. Budet omskrevs emellertid ej i
5Ett företags tillgångar kan vara undervärderade eller dolda. Bokföringsvärden
överensstämmer inte med marknadsvärden. Detta är vanligt inom t ex oljeindustrin och
skogsindustrin. Ifrågakommande företag är sårbart och blir lätt en måltavla för köpare
(Unruh, Bruno och Leidecker, 1983).
6Under åren 1969-70 genomfördes i USA 6.000 respektive 5.100 förvärv.
Förvärvsstatistiken från år 1978 visar att större och större företag förvärvas. Man har
talat om "Saturday Night Special" för att illustrera en livlig företagsverksamhet
(Thackray, 1979). 1980-talet kommer att bli känt som ett decennium för "corporate
consolidation" i USA (Jennigs och Mazzeo, 1986). Antalet förvärv och fusioner och
deras värde i dollar har ökat anmärkningsvärt (Davidson, 1985).
7 Källa: dr Lars Frostman, STORA (telefonsamtal i mars 1991).
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massmedia som 'fientligt' (Frostman, 1991, se not 7). Det var först senare på
hösten 1979 då Anders Wall i Beijerinvest lade ett bud på det skånska
investmentbolaget Företagsfinans som ett bud också i offentlighetens ljus
betecknades som 'fienligt'.
... "det var en gråkulen höstmåndag den l oktober 1979, som en
sekelgammal svensk affärsmoral slogs i spillror" (Englund,
1983, sid 45).
Inga förhandlingar hade då i förväg skett med uppköpskandidatens ägare, styrelse
och verkställande ledning. Detta tillvägagångssätt vid företagsförvärv som nu också
diskuterades mer öppet än tidigare åsidosatte den praxis som tidigare tillämpats.
Moraldiskussioner initierades. Vid denna tid fanns ej entydiga normer för
behandling av detta slags budgivning. Näringslivets Börskommitte (NBK, 1988)
har 10 år senare utarbetat rekommendationer för offentliga erbjudanden 8 men
utan att diskriminera mellan bud av mer eller mindre fientligt slag.
Under 80-talet har frekvensen av fientliga bud ökat på den svenska marknaden.
Många näringslivsaktörer betraktar numera fientliga bud som ofrånkomliga inslag
på en fungerande

akti~marknad.

Köp av hela företag via börsen betraktas alltmer

som naturligt.
Det finns ingen statistik över offentliga bud som är att karaktärisera som fientliga
bud. Stockholms Fondbörs9 registrerar offentliga uppköpserbjudanden men utan
att särredovisa de som är fientliga. Under perioden 1980-87 har 94 sådana
uppköpserbjudanden lagts beträffande börsnoterade företag. 1980-84 förekom ca
fem sådana bud per år. Antalet bud ökade under perioden 1985~87 dramatiskt till ca
23 per år.

8Ett offentligt erbjudande karaktäriseras av att det inte finns någon direkt kontakt
mellan köpare och den som överväger att överlåta sina aktier (NBK, 1988). Någon
förhandlingssituation föreligger inte. Uppköpskandidaten förkastar eller accepterar ett
bud med utgångspunkt i de villkor som anges i ett prospekt. NBK har förnyat och
skärpt 1979 års rekommendationer med anledning av ökade krav på infonnation och
tilltagande komplexitet vad gäller nya slag av värdepapper. Från år 1988 finns
detaljerade regler för hur prospekt i samband med ett bud skall utfonnas. NBK:s regler
bygger på grundprincipen att aktieägarna i det bolag erbjudandet riktas mot skall
behandlas likvärdigt.
9S e Stockholms Fondbörs, Uppköp 1980-87.
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Vilka förvärv som lett till fusioner är dock svårare att via uppköpsstatistiken
informera sig om. SPK10 registrerar antalet förvärv och fusioner utan att diskriminera mellan dessa företeelser. Det kan emellertid ändå vara intressant att studera
detta antal trots den brist som påtalats.
Under 1980-talet registrerades mellan 600 och 800 förvärv och fusioner per år i
Sverige. En toppnotering på 1.037 genomförda förvärv och fusioner uppvisades
1983. Statistiken demonstrerar också att ett stort antal anställda berörts. Under
perioden 1980-87 har mellan 50.000 och 100.000 människor per år påverkats av
ägarförändringar. Såväl själva frekvensen, som den betydelse dessa företeelser har
för människors arbetssituationer, visar att förvärv är både ett aktuellt och
betydelsefullt forskningsområde.

1.2 Forskningsproblemet - brister
på förvärvsområdet

befintlig teoribildning

I detta avsnitt försöker jag ge en expose över viktigare inslag i den tidigare
förvärvsforskningen och sedan i efterföljande avsnitt (1.2.1-1.2.3) granska här
särskilt relevanta delar av denna forskning. Denna granskning gör att vissa 'luckor'
eller brister i den existerande teoribildningen framträder. Därmed erbjuds ett
utrymme för empiriska insatser och det gäller då speciellt s k 'strategiska förspel'
med offentliga, 'fientliga' erbjudanden. Jag ser därmed en möjlighet till att försöka
vidareutveckla delar av den befintliga förvärvsteorin. Huvudsakligen sker detta då
genom produktion av kompletterande beskrivningar och förklaringar i en sedvanlig
teoriutvecklingsprocess. Tillförseln av andra infallsvinklar än de

SOOl

tidigare

prövats på förvärvsområdet förväntas här innebära att bättre beskrivningar och
förklaringar av förvärvsbeteende produceras. Senare års forskning inom
företrädesvis fusionsområdet indikerar att kompletteringar just behöver ske även
inom själva förvärvsområdet.
En stor del av den tidigare förvärvsforskningen har sina rötter i olika varianter av
den i neoklassisk teori etablerade människosynen. Beskrivningar och analyser av
10SPK påbörjade sin verksamhet år 1969. Verksamheten innebär att en kontinuerlig
analys sker av köp och försäljning av företag (eller delar av företag) inom svenskt
näringsliv. SPK har som syfte att infonnera om ändrade koncernförhållanden och ge
ökad kännedom om koncentrationsutvecklingen på olika varu- och tjänsteområden (Pris
och Konkurrens, 1982).
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förvärv granskas i föreställningar om aktörer (ibland organisationer) som
'ekonomiskt rationella' subjekt. Ett vanligt uttryck för denna syn är att förvärv
behandlas som om de genomförs enbart (ibland nära nog enbart) mot bakgrund av
förväntningar om ekonomiska synergier (se vidare avsnitt 1.2.3).
·På mikronivån, när forskaren mer är intresserad av intraorganisatoriska,
interorganisatoriska eller t o m interpersonella förlopp av typen 'strategiska förspel'
blir det intressant att försöka nyansera och komplettera detta 'grövre' empiriskt
orelaterade antagande. Att människan i sitt handlande både är mer 'sammansatt' (se t
ex Schein 1985) och 'begränsad' (se t ex Simon 1951/1945 och 1967/1957) och
samtidigt 'interaktiv' (Weick, 1979/1969 och senare Sjöstrand, 1985) är empiriskt
belagt.
Yalet av antagande om människan är givetvis alltid av central betydelse i
huvuddelen av ekonomisk och övrig samhällsvetenskaplig forskning. I detta arbete
blir därför en nyansering av det fundament som dominerat och dominerar i
förvärvsteoretisk fors~ning betydelsefull. Ett annat sätt att uttrycka saken är kanske
att säga att en del av organisationsteorins senare landvinningar bör komma också
förvärvsteorins utveckling tillgodo. Detta leder möjligen till att en del existerande
förklaringar rörande förvärvsbeteende börjar omslutas av tvivel. Viss teoribildning
utmanas, ifrågasätts och kan förlora i 'hållbarhet'.
En granskning av tidigare förvärvsforskning visar att det utrymme, som ovan
antyddes, faktiskt också föreligger. Få empiriska studier av strategiska förspel med
fientliga inslag går att finna. Särskilt begränsad är den dokumenterade kunskapen
om huvudmäns och exekutivs handlingar vid företagsförvärv i samband med
fientliga bud. Yad gäller svenska börsnoterade bolag har studierna koncentrerats till
aktiekursers utveckling i samband med offentliga uppköpserbjudanden (se
Bergström och Rydqvist, 1989; Rydqvist, 1990). Den enda övriga informationskällan rörande fientliga förvärv är journalisters rapporter.
Anglosaxisk forskning är däremot rikare på studier av fientliga förvärv i allmänhet
men studierna av strategiska aktörers handlingar är begränsade till enstaka "cases"
presenterade av journalister, konsulter eller aktörerna själva (se t ex Fenton, 1979;
Ahlfield, 1981; Clinton, 1982; Hector, 1984; Taylor, 1987). Viss del av den
anglosaxiska forskningen fokuserar köpares och säljares taktiker vid själva
tidpunkten för budet.
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Studier av förvärvs- och antiförvärvstaktiker har med vissa undantag inneburit att
handlingarna beskrivits på företagsnivån. 'Köparen' utnyttjar mer eller mindre
aggressiva förvärvstaktiker. 'Målföretaget' väljer försvarstaktilc. Att flera enskilda
aktörer påverkar dessa 'företags' val av taktiker förbises och av detta skäl är jag
åtminstone initialt tveksam till att enbart hänvisa till olika 'företags' taktiker för att
förklara förvärvsbeteende.
En stor del av den amerikanska forskningen rörande förvärv är finansiellt inriktad.
I dessa studier ställs aktiekursers utveckling i centrum för finansiella analyser och
företagsförvärv betraktas som spel, där rationella beslutsfattare har för avsikt att
maximera sin nytta. Nyttan refererar här oftast till aktieägarens välfärd.
Beslutsfattarna antages i huvuddelen av dessa studier handla i huvudsak på basis av
sina olika informationsinnehav. Dessa beslutsfattare kalkylerar 'nytta' och
eftersträvar maximal välfärd för de aktieägare de representerar.
I ovanstående arbeten är det mycket rimligt att transaktionsprocessen ej beaktar
olika aktörers ofta skilda föreställningar. De analysresultat som presenteras har ej
påverkats av att aktiviteter ofta tolkas på delvis olika sätt av enskilda individer.
Beskrivningarna av förändringar vid förvärv koncentreras till att avse
produktionsplaner och aktieägares andelar. Jämviktsanalyser utförs i ett relativt
kortsiktigt tidsperpektiv. Flera forskare (se avsnitt 1.2.3) har emellertid påvisat att
effekter av ett förvärv tydliggörs lång tid senare och att ytterligare faktorer spelar
roll för såväl förlopp som utfall. Aktiekursernas utveckling har givetvis betydelse
men också t ex ledande aktörers handlingslogiker med rötter i en specifik
ledningskultur, interpersonella förhållanden och strategiska aktörers förmåga att
hantera konflikter. Det är således inte säkert att en strävan att maximera aktieägares
välfärd alltid är det avgörande för förvärvsstrategiska handlingar och att en
spelteoretisk (se avsnitt 1.2.2) ansats effektivast förklarar strategiska förspel.
Tidigare forskning som gäller fusionsmotiv är som nämnts också relevant för
förvärvsområdet. Med andra ord: överlappningar mellan förvärvs- och
fusionsforskning förekommer inte minst på grund av att begreppen förvärv och
fusion är närbesläktade och ibland används som synonymer (se avsnitt 1.1.1). Att
uppmärksamheten i denna forskning ofta är riktad mot motiven innebär givetvis att
själva förberedelsestadiet betraktas. Bakomliggande drivkrafter är intressanta att
studera. Den forskning som inriktats mot förvärvs- och fusionsmotiv flyttar fokus
från budgivningssituationen till den situation som föreligger före budet. Här tas i
huvudsak hänsyn till ett köparperspektiv. Förvärvet eller fusionen förklaras utifrån
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köparens motiv. Presumtiva köpares planer baseras
förväntningar om positiva synergier11 .

denna forskning på

Vinstöverväganden eller vinstmotiv antages i många fall vara styrande vid
förvärvsbeteende. Detta som enda - eller t o m som huvudförklaring - har emellertid
ifrågasatts i flera studier och särskilt utpekas tillväxt som ett ytterligare viktigt motiv
till förvärv och fusioner (Baumol, 1959; Williamson, 1963; Mueller, 1980; Porter
1980). Motiv skulle också kunna vara dolda i de fall aktörer har skäl att icke avslöja
varför ett förvärv bör genomföras (Goldberg, 1983). Det tycks dock sammantaget
som om vinstöverväganden dominerar motivstudiema, även om andra slag av motiv
anges som tänkbara. Vinst betraktas som en restriktion vid formulerandet av andra
motiv. Tillväxt grundat i ett företags utökade försäljningsvolym genom förvärv av
annat företag sker mot bakgrund av att en viss vinstnivå uppnås. Ledningars strävan
att utöka sina handlingsutrymmen antas också ske mot bakgrund av att en viss vinst
uppnås. "Discretionary profit", som enligt Willimason (1963) beräknas som
skillnaden mellan aktuell vinst och den vinst som är ett minimalt krav för att klara
verksamheten, påverkar ledningars möjligheter att expandera sina utrymmen för
handling.
"Management, however, will find it desirable to earn profits that exceed the
acceptable level. For one thing, managers derive satisfaction from selffulfillment and organizational achievement, and profits are one measure of
this success. In addition, profits are a source of discretion (indeed, we
define, 'discretionary profits' as the difference between actual profits and
minimum profits demanded). Discretionary profits represent a source of
funds whose allocation may be importantly determined by managerial, in
addition to economic, considerations" (op cit sid 1035-1036).
De motiv som kopplas till ledningars strävan att vidga sina handlingsutrymmen är
emellertid dåligt behandlade inom tidigare förvärvsforskning i den meningen att den
rationalitet (eller de rationaliteter) de grundas i ej närmare belyses. Orsaker till detta
kan sökas i att förvärvsanalyser mer inriktats på just motiven än de handlingar som
producerar motiven. Williamson (1963) underströk vikten av att uppmärksamma
ledningars handlande för att beskriva motiv.
"Shifting attention from the motives to the means by which the motives are
realized provides the necessary connection. That is, rather than attempt to
introduce security, power, prestige, and so forth into the theory direcdy, we
ask instead: to what activities do these motives give rise? These activities,
llSynergi refererar till att ett ökat ekonomiskt värde uppkommer vid sammanslagning
av företag: 1+1=3 (se vidare avsnitt 1.2.3).
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rather than the motives, are then made part of the model" (op cit, sid 1034).
Det är också viktigt att i förvärvsanalyser beakta såväl köpares som säljares motiv.
Motivstudiema tar huvudsakligen sin utgångspunkt i ett köparperspektiv utan
speciell hänsyn till det säljande företagets motiv och detta kan antagas ge en
ofullständig kanske också en ensidig bild av ett förvärv. Här finns ett utrymme där
detta arbete förhoppningsvis kan fylla en funktion. Vilka ytterligare (utöver vinst)
motiv är potentiellt viktiga? Denna fråga ser jag som betydelsefull att försöka
besvara i denna studie. Aktörernas motiv är drivkrafter bakom förvärv och
inkluderas då i min beskrivning av det strategiska förspelet
På senare år har svenska studier varit mer processorienterade. Alltjämt studeras
processer inom den anglosaxiska forskningen i ringa omfattning. Ett av undantagen
är Jemison och Sitkin (1986). I de svenska processtudierna har forskarna främst
ifrågasatt aktörernas möjligheter att nyttomaximera och därvid har samtidigt
vintmaximeringsmotiven kritiserats. I dessa studier har företagens sammanslagningsprocesser mer stått i centrum. Däremot har det strategiska förspelet (i
samband med fientliga förvärv) inte särskilt uppmärksammats. Den svenska
processorienterade fusionsforskningen har dessutom främst rört små och
medelstora företag (se Johannisson, 1980; Alarik, 1982; Jacobsson, 1984;
Peterson, 1985).12
"Forskningen fram till 1980-talet domineras av studier
baserade på neoklassisk teoribildning. Beslutsfattarna har
betraktats som rationellt kalkylerande och fusionsproblemet
har reducerats till beslut om val av uppköpskandidat för att nå
maximal vinst. Studierna har gjorts framförallt med kvantitativ
tvärsnittsanalys. Svårigheterna med denna typ av studier (t.ex.
beträffande urval och referensobjekt) resulterade i att det i
Sverige under första halvan av 1980-talet rapporterades några
studier med kvalitativ ansats; studierna begränsades främst till
förvärv och fusioner av små och medelstora företag, vanligen
familjeföretag" (Dahlgren och Witt, 1988, sid 5).
Det finns emellertid några stora organisationer som studerats i ett
processperspektiv. Utterström (1980) analyserade de förhållanden som givit
upphov till fusionsvågor inom svensk lantbrukskooperation under 1960-talet och
under 1970-talets början. 13 Lindgren (1982) undersökte på vilket sätt svenska
12För en utf6rlig och kritisk granskning av dessa studier se Dahlgren och Witt
(1988).
13Utterström förklarade fusioner med avseende på två dimensioner och vad som
påverkar dessa dimensioner och bidrar till förändringar. Den tekniskt-ekonomiska
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multinationella bolag integrerar utländska dotterbolag inom moderbolagets
existerande system och struktur. 14 Dahlgrens och Witts (1988) studie behandlade
en sammanslagning av två företag inom samma bransch, dvs ett horisontellt
fusionsförlopp (bildandet av ElS; Ericsson Information Systems). I det sistnämnda
arbetet analyserades ledande aktörers agerande med utgångspunkt bl a i skillnader i
företagskulturella värderingar i de fusionerande enheterna.
Den mer processorienterade fusionsforskningen är viktig som inspirationskälla för
denna förvärvsstudie, även om här själva fusionen lämnas utanför. Vid denna
tydliggörs förhållanden, som förklarar varför aktörers förväntningar vid en fusion
inte överensstämmer med utfallen i praktiken. Jag väljer att referera till delar av
processtudierna i samband med att motivforskningen behandlas i avsnitt 1.2.3.
dimensionen har bl a att göra med utveckling av produkter, anskaffning av ny
utrustning och kostnader för produktion och distribution. Den socio-politiska
dimensionen gäller den sociala ordningen, dvs ideer, värderingar och attityder på
individ-, grupp- och aggregerad nivå. De båda dinlensionerna länkas till varandra
genom ett visst problem. Detta problem, som ofta är av teknisk-ekonomisk natur, söker
ideologisk förankring. Ledande aktörer tolkar den problemsituation som uppkommit.
Den förhärskande ideologin medverkar till en lösning på problemet. Aktörer som kan
koordinera verksamhet och ideologi har stort inflytande över problemlösningsprocessen.
Organisationens ideologi är central och kontrolleras på aggregerad nivå. Fördelarna
med en fusion kan ifrågasättas på individ- och gruppnivå och ideologins funktion som
normerande för aktörers handlingar på dessa nivåer kan upphöra. En ideologi som är
alltför generell och icke-handlingsorienterad kan lätt slås sönder på grupp- och individnivå. Omgivningens reaktioner på fusionsbeslut är också viktiga att beakta i detta
sammanhang. Omgivningens politiska debatt påverkar ideologin och därmed ett
problems möjligheter att förankras i den förhärskande ideologin.
14Lindgren analyserade koordinations- och kontrollsystem, vilka svarar för en del av
integrationen av ifrågakommande bolag. Dessa system avser t ex planerings- och
budgeteringssystem och utbytet av infonnation utanför dessa system. Här inkluderas
också belöningssystem och sociala system. Den andra delen av integrationen rör
operativ systemsamordning. Produktion, marknadsföring, forskning och utveckling
inkluderas i operativa system.
Studiens slutsatser innebär sammanfattningsvis att det är svårt att definiera något
mönster som förklarar integrationsprocessen. En lösning anpassas till varje enskilt fall
och är inte applicerbar på något annat fall. Lindgren antog att det existerar en optimal
struktur för varje slag av förvärv. Svårigheter att integrera utländska dotterbolag i
svenska multinationella bolag härrör bl a från dålig planering av integrationen, tidsbrist
och olikheter i ledningsstil och företagskultur.
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Fortsättningsvis redovisas mer utförligt forskning om förvärv s- och
antiförvärvstaktiker (1.2.1), en spelteoretisk ansats (1.2.2) och motiv bakom
förvärv och fusioner (1.2.3). En summering sker i avsnitt 1.2.4. Min avsikt med
denna redovisning är, som jag inledningsvis angivit i avsnitt 1.2, att mer utförligt
granska här särskilt relevanta delar av tidigare forskning. Min avsikt är också att,
mot bakgrund av de tvivel som även fortsättningsvis framkommer vad gäller inslag i
befintlig teoribildning på förvärvsområdet, 'bana vägen' för valet av ett
processperspektiv för den empiriska studien av huvudmäns och exekutivs
förvärvsstrategiska handlingar.

1.2.1 Förvärvs- och antiförvårvstaktiker
Ett antal taktiker att närma sig en förvärvskandidat har vuxit fram i USA. Detta är
förmodligen en effekt aven livlig företagshandel. En tillämpning av diverse taktiker
för att skapa motstånd mot förvärv har samtidigt aktualiserats. Förvärvs- och
antiförvärvstaktiker kan exemplifieras med vanligt förekommande mer expressiva
termer. "Teddy-bear pat", "bear-hug", "white knight", "golden parachute" och
"hired guns" är några exempel 15 som nedan presenteras. Jag behandlar emellertid
inte vilka effekter dessa taktiker har på aktiekursers utveckling. Jag diskuterar heller
inte om de är bra eller dåliga. För den som är intresserad av detta hänvisar jag
istället till Davies (1980); Jensen (1984); Goldman (1985); Yarrow (1985); Saul
(1985) och Jennings och Mazzeo (1986).
Ett företagsförvärv kan i princip såväl initieras i ett s k 'vänligt' uppköpserbjudande
som i ett 'ovänligt/fientligt' dito. I den förvärvssituation som uppkommer på
grundval av ett fientligt bud identifieras köparen som det angripande företaget och
säljaren som målföretaget (Jensen, 1984).
Ett företagsförvärv börjar vanligtvis med ett vänligt bud till ledningen. Om
ledningen avböjer uppköpserbjudandet vänder sig ofta budgivaren direkt till
aktieägarna. Denna budgivningsform - att först kontakta ledningen - benämnes
expressivt "the tender offer". Ledningen i målföretaget kan vid tidpunkten för detta
"tender offer" vidtaga åtgärder för att försöka driva det angripande företaget
tillbaka.
15Pör den läsare som är intresserad av ytterligare exempel hänvisas till t ex Jensen
(1984), Jennings och Mazzeo (1986) och alve (1988).
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"Teddy-bear pat" är en benämning på ett annat sätt att närma sig en
förvärvskandidat. Denna metod innebär att ett företag inofficiellt annonserar sitt
intresse. Ett pris har vid detta tillfälle ännu inte erbjudits. "Bear-hug", däremot,
inkluderar ett priserbjudande och förhoppningarna hos angriparen är starka om att
nå ett avtal med målföretaget. Målföretaget stämmer ofta angriparen vid tidpunkten
för "the bear hug".
"Unlike the pat, the bear-hug includes a specific price. The
hope, which tends to be somewhat forlorn, is that the target's
board will endorse the offer. Ordinarily, however, the target
sues" (Ehrbar, 1978, sid 93).
Aggressiva förvärvsförsök typ "bear hug" leder ofta till att målföretaget stämmer
angriparen för att skapa en tidsfrist som gör det möjligt att vidtaga motåtgärder. En
stämning kan också avse tankar om överträdelser av lagstiftningen rörande
konkurrensbegränsning. Även brister vad gäller köparens anbudsförfarande kan
anföras vid stämningar.
I ett sådant (stämnings-)läge finns det också tillfälle för andra budgivare att
konkurrera om målföretaget. "White knight" 16 är en vanlig benämning på det
företag, som målföretaget mer attraheras av än 'angriparen'). Attraktionsförmågan
bygger bl a på att "white knights är beredda att betala ett högre pris. 17 De måste
II

också vara beredda på att handla snabbt efter det att den ursprunglige angriparen
erbjudit sitt pris. Det konkurrensläge på förvärvsmarknaden som då föreligger
innebär att stora risker tas. Tiden är knapp, infoffi1ationen otillräcklig och
handlingsutrymmet begränsat (Ehrbar, 1978).
"Even so, the knight has to act after remarkably little study and no reflection,
and he's going up against a raider who may have spent six months or more
16Smiley och Stewart (1985) jämförde "white knights" med en kontrollgrupp
bestående av andra företag inom samma bransch. Jämförelsen gällde bl a likviditetsoch räntabilitetsnivå, omsättning och finansiell utväxlingseffekt. "White knights"
uppvisade en högre finansiell utväxlingseffekt än kontrollgruppen men en lägre
omsättningssiffra än denna. Övriga jämförelser resulterade inte i att några större
skillnader mellan de båda företagsgrupperna registrerades.
17Det kan också vara så att en presumtiv förvärvare ("white knight"), person eller
företag har ett rykte om att enbart vara intresserad av viss substans i förvärvskandidaten
och därför skulle sälja ut delar av företaget efter ett förvärv. Detta innebär då att ett
högre priserbjudande knappast attraherar målföretaget ifråga.
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evaluating the target. A chief executive willing to bid against a raider
must be a genuine risktaker, one who may have to ask his
board to ratify, a four-day, bet-the-company decision"
(op cit, sid 93).
"White knight's" framgång vid ett förvärv är ofta beroende av om den ursprunglige
angriparen höjer sitt bud eller drar sig tillbaka.
Det finns förvärvssituationer där angriparen förväntas erbjuda målföretagets
ledning en "golden parachute". Med detta avses att ledningen i det förvärvade
företaget erhåller kompensation för att lämna företaget. Att erbjuda en "golden
parachute tt är ett sätt för en angelägen angripare att försöka fullfölja ett förvärv
(Jennings och Mazzeo, 1986).
Benämningen tthired guns" innebär enligt Ahlfield (1981) att såväl det angripande
företaget som målföretaget anlitar erfarna och kunniga advokater och bankmän för
att fullfölja ett förvärv eller skapa motstånd vid ett förvärv.
Olve (1988) grupperade antiförvärvstaktiker i olika kategorier. En kategori
omfattar PR- och lobbyingaktiviteter. Avsikten med sådana aktiviteter är vanligen att
bland lokala politiker väcka en opinion mot ett förvärv. En annan kategori gäller
mer defensiva åtgärder, som t ex riktad nyemission, konstruktion av korsvis
ägande, ägarkonsortier eller begränsning av aktiers röstvärden.
En nyemission kan innebära förändring av ägarstrukturen i ett företag. För att
stabilisera ägarförhållanden och därmed också skapa svårigheter för någon
utomstående att förvärva företaget kan aktiekapitalet emellertid ökas så att de
förutvarande ägarna eller en viss utomstående person eller viss grupp av personer
ges företrädesrätt att förvära aktier vid nyemissionen. I detta fall avses då en riktad
nyemission (Rodhe, 1985).
Enligt aktiebolagslagen är det förbjudet för bolag att förvärva egna aktier mot
vederlag. Ett skäl till detta förbud är att bolagen kan frestas spekulera i egna aktier.
Köpen kan då vara avsedda att stödja aktiernas börskurs och kan enligt Rodhe (op
cit) innebära att bolaget gör stora köp med allvarliga konsekvenser för bolaget och
dess fordringsägare. Detta förbud har dock följande undantag. Ett dotterbolag kan
ha förvärvat aktier i moderbolaget innan förbudet infördes den 7 juli 1944. Det kan
också förhålla sig så att ett dotterbolag redan ägde aktier i moderbolaget innan det
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blev dotterbolag men är då skyldig att avyttra sina aktier omedelbart när
dotterbolagsförhållandet inträder.
Förbudet mot köp av egna aktier kan kringgås genom korsvis ägande. Företag A
kan äga 49% i företag B, som kan äga 49% i A. A och B kan då behärska varandras
bolagsstämmor. Däremot kan inte A äga 50% eller mer i B eftersom ett
dotterbolagsförhållande då uppkommer.
I ägarutredningen (1988) motsvaras korsvis ägande av 'ömsesidigt ägarsamband'.
Om två bolag äger aktier i varandra som ovan beskrivits innebär detta att de indirekt
äger en del av sin egen aktiestock. Om tre eller flera aktiebolag äger aktier i varandra
så att A äger 25% i B och C, B äger 25% i C och A och C i sin tur äger 25% i A och
B innebär detta ett 'cirkulärt ägande'. I praktiken betyder detta att två företag alltid
disponerar över 50% av rösterna i det tredje företaget.
Ett annat sätt att begränsa inflytandemöjligheter är att differentiera rösträtten.
Gränser kan i bolagsordningen anges så att ingen får rösta mer än för en viss andel
av aktiekapitalet. En aktieägarminoritet kan då ha bättre möjligheter att hävda sig på
bolagsstämman. Ett konsortialavtal, som är ett avtal mellan två eller flera ägare i ett
företag och som reglerar förhållanden mellan den, kan föreskriva hur rösträtten
utövas (ägarutredningen, 1988). Det är också möjligt att genom ask-i-ask-ägande
eller pyramidbyggande låta ett företag skaffa en dominerande position i ett annat
företag. Exempel på detta i Sverige är Wallenbergstiftelsen. En grundare aven
förmögenhet kan genom bildande aven stiftelse i toppen på 'pyramiden' behålla sitt
inflytande.
Till skillnad från de ovan nämnda defensiva åtgärderna för att hindra förvärv är
"asset-stripping" en mer offensiv antiförvärvstaktik och innebär enligt Olve (1988)
att uppköpskandidaten avyttrar tillgångar och på så sätt förbättrar sin finansiella
styrka. Detta är ett sätt att föregripa angriparens planer. Uppköpskandidaten kan här
ha misstankar om att angriparen avser att sälja värdefulla tillgångar efter förvärvet.
Ännu en kategori av antiföIVäIVstaktiker avser olika sätt för målföretagets ledning
att påverka aktieägarna att inte sälja sina aktier. I detta sammanhang betonas att den
presumtive ägarens planer är skadliga för företaget. Det blir då viktigt för
målföretagets ledning att uppvisa goda prognoser för att övertyga aktieägarna om
värdet av att behålla aktierna.
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Om inte någon av de antiförvärvstaktiker, som här omnämnts, kan skapa ett
effektivt motstånd mot fientliga förvärvsförsök återstår kanske bara att med
Robinson (1970) be en bön.
"Oh Lord watch over our costings,
And help us keep them down;
Give us sales beyond compare
And a name of great renown
Oh save us from the revenue
From strikes do keep us rid.
But most of all, Almighty God
Please - no take-over bid" (Robinson, 1970).

1.2.2 En spelteoretisk ansats
Förvärvsforskning, som

inriktats mot olikheter i

aktörers information,

ifrågasätter existensen av den klassiska ekonomiska teorins effektiva marknad. I
denna forskning avgränsas analysområdet till förvärvsbeteende i koppling till
aktieägares välfärd. Marknaden är imperfekt, aktörer har tillgång till olika
information, vilket gör att infonnationsasymmetrier uppkommer.
Ett viktigt antagande i studier, som utgår ifrån aktörers olika informationsinnehav,
är att aktörer i allmänhet är 'rationella' beslutsfattare, som har för avsikt att
maximera välfärd. 18 'Rationalitet' innebär därvid att ett explicit och a priori givet
18En definition av aktieägares välfärd har formulerats på följande sätt:
"The shareholders, wealth in a firm can be defined to be the firm's present
value offuture cash flows denoted as V" (Appleyard, 1980, sid 542).
Appleyard analyserade aktieägares välfärd med beaktande av räntabilitetsnivå. Välfärd
kan alltså avse nuvärdet av framtida "cash flow". Aktieägares välfärd är en funktion av
det betalningsmedel, dvs aktier eller kontant betalning, som används för att finansiera
ett företagsköp (Hansen, 1987). Det köpande företagets kapitalstruktur och storlek
relativt köpobjektet är avgörande för val av betalningsmedel.
Fusioner leder i allmänhet till att aktieägares välfärd ökar hävdade Lubatkin (1987).
Lubatkin intresserade sig för aktieägares välfärd vid olika slag av fusioner. Olika
avkastningsmått för aktier inkluderades i en marknadsmodell. Ett enskilt bolags
avkastning sattes i relation till hela aktiemarknadens avkastning. Perioder före och efter
sammanslagningar jämfördes. Lubatkins slutsatser måste emellertid ifrågasättas mot
bakgrund av att stora fusionskostnader och avgifter kan leda till en reduktion i
aktieägares välfärd. Aktiemarknaden kan tilldela sammanslagna företag ett lägre värde
än vad företagen separat tilldelas, vilket påpekats av många forskare däribland Firth
(1979) och Newbould (1970).
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mål eftersträvas. Avkastningsmått och aktievärden undersöks i denna typ av studier
med hjälp av kvantitativa analysmetoder. Ett företagsförvärv ses som ett spel där
spelare kalkylerar för att uppnå maximal välfärd för de aktieägare de representerar.
Spelmodeller konstrueras och sannolikhetsberäkningar ligger till grund för valen av
spelstrategier. Förvärvsbeteende förklaras med utgångspunkt i en asymmetrisk
infonnationssituation, som utvecklas till ett jämviktsläge (Giammarino och Heinkel,
1986; Hansen, 1987; Ashton och Atkins, 1984). Låt mig närmare presentera vad
denna informationsasymmetri kan innebära med referens till Giammarinos och
Heinkels (1986) spelmodell.
En informerad budgivare har kännedom om potentiella synergivinster vid ett visst
företagsförvärv. Budgivaren har på basis av denna information ett övertag över
efterföljande budgivare. De icke-informerade, efterföljande budgivarna, här i
egenskap av "white knights", kan emellertid erhålla motsvarande synergivinster,
som den informerade budgivaren. Budets prisnivå relateras till möjliga
synergivinster. Uppköpserbjudandet signalerar att fördelar med ett visst förvärv
förmodas föreligga. Den informerade budgivaren antas ha studerat
förvärvskandidaten och identifierat ett sätt på vilket en kombination mellan de båda
företagen ökar aktieägarnas välfärd utöver värdet före budet, som sätts lika med
noll. Förmögenhetsbildningen skall alltså vara större än noll om positiva synergier
skall föreligga.
Det faktum att infonnationsasymmetri föreligger eliminerar ej konkurrens. Trots
underläge ifråga om informationsinnehav spelar "white knigtht" med och
konkurrerar om målföretaget.
"However, we show that if the uninfonned bidder is provided with some
tactical advantage to overcome the informational disadvantage, the
uninfonned bidder may enter the bidding and provide some competitive
discipline on the informed bidder" (Giammarino och Heinkel, 1986,
sid 467).
Målföretaget kan acceptera och därmed förkasta det första budet om en "white
knight" presenterar ett bud, som är högre än det ursprungliga budet. "White knight"
"The stock market in fact p1aces a lower value on the merged finns than
when the finns were separate. The loss may be due to the stockmarket
management thinking that the acquiring management has taken so much
work that some loss in effeciency may occur; another reason is that the fees
and expenses associated with takeovers can be quite 1arge and this by itself
will1ead to a reduction in corporate wealth" (Firth, 1979, sid 323).
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kommer då att förvärva företaget ifråga och resultatet blir en högre "payoff" för
målföretaget och en lägre "payoff' för den ursprunglige budgivaren. Här kan man
referera till ett "white knight"-jäInviktsläge. 19
Ashton och Atkins (1984) hävdade att olika jämviktslägen, s k "productiveexchange equilibria", kan uppnås på grundval av aktieägares skilda preferenser. De
presenterade en analys av förändringar, som sker i produktionsplaner och
aktieandelar med anledning av ett förvärv.
"There is a natural separation between production or policy decisions
affecting the frrm as a whole, possibly made through the medium of a
shareholders' meeting, and individual decisions by each shareholder about
his own portfolio of securities. The end result of these two types
of decisions is normally referred to as a productive-exchange equilibrium"
(op cit, sid 167).
Köp och försäljning av företag är emellertid - av skäl som delvis redan redovisats inte endast en fråga om aktiekursers utveckling och synergivinster och förändringar
i produktionsplaner och aktieandelar. Förvärv är en komplicerad transaktionsprocess om hänsyn tas till individer som aktörer, deras olikheter och förvärvets
konsekvenser på längre sikt för företaget som helhet.
Hansen (1987) påpekade att de incitament, som skapas för att transferera välfärd
till aktieägarna, inte bara är en funktion av kapitalstruktur och företagsstorlek utan
också en funktion av förhandlingar och interpersonella förhållanden.
Psykologiska kontrakts betydelse kan åsidosättas om enbart aktievinster och
företagspriser beaktas. Fördelar vid förvärv och fusioner måste enligt Jones (1986
a)20 förankras i människors psykologiska kontrakt. De förväntningar människor
på olika nivåer har är baserade på vad de gör, hur de är organiserade, kontrollerade
och belönade. En san1stämmighet mellan psykologiska kontrakt på olika nivåer är
viktigt för att motivera förvärv. Fördelar vid förvärv avseende t ex högre
räntabilitetsnivå och förbättrad soliditet kan motverkas av- människors motstånd.
19 1 modellen refereras också till ett jämviktsläge, som innebär att den ickeinformerade presumtive budgivaren avstår ifrån att presentera ett bud. Det jämviktsläge
som då uppstår benämnes "passiv konkurrens".
20Jones studerade fusioner och vad som händer efter fusioner. Jag har valt att referera
till Jones i detta sammanhang då vissa av hans slutsatser även har betydelse för förvärv.
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"What big business frequently fails to realize is that when
a company is acquired, what is really being purchased is a
pool of people" (Cabrera, 1982, sid 44).
Relationer mellan de berörda människorna är således viktiga att ta hänsyn till vid
förvärv och fusioner. Framgång vid förvärv är beroende av interpersonella
förhållanden och huruvida förändringar upplevs som nödvändiga och önskvärda.
"The successful introduction of change is a skillful management task. It
depends on the personal chemistry of the changer and changed and how they
react to each other. It also depends upon the extent to which the people
changed feel the changes to be necassary and desirable" (Jones, 1986 b, sid
36).
Således är det inte uppenbart att en strikt spelteoretisk ansats är tillräcklig för att
behandla 'strategiska förspel' i samband med företagsförvärv. Den tidigare
forskningen indikerar att det då också kan vara något utöver synergieffekter och en
fråga om maximering av aktieägares välfärd. Förvärv och deras förlopp förefaller
även i stor utsträckning kunna påverkas av andra 'logiker', som då kompletterar de
mer strikta ekonomiska tänkesätten.

1.2.3 Motiv

Vinstmotivet
Som tidigare framgått förefaller förvärv och fusioner i hög grad att styras av
vinstöverväganden. Skalekonon1ier, utökad marknad och andra slag av synergier
brukar anföras som motiv bakom företagsförvärv. Synergier förväntas ge
ekonomiska effekter och medföra förbättrad lönsamhet. T ex:
"When two firms combine and increase their value the
process is known as synergy. The basis of synergy is that
operating economies of scale can be achieved because
existing firms are operating at alevei below optimum" (Cooke,
1988, sid 11).
Att produktionssynergier skulle ha en större potential än synergier inom
teknologi, distribution och finansiering är enligt Kitching (1967) en teoretisk
utgångspunkt utan empirisk förankring. Kitchings studier visar i stället att det
omvända förhållandet gäller. En samordning av teknologiska resurser och produkter
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för distribution inom samma kanaler kan således vara förenat med större
komplikationer än samordnandet av finansiella resurser. Finansiella synergier har
den största potentialen då de lättare kan realiseras än övriga. Finansiella synergier
rör då t ex rörelsekapitalbindning, upplåning, likviditetspolitik och valutahantering.
Det är dessutom av vikt att ledningen är inställd på förändringar om synergier skall
kunna realiseras.
"The element critical for success is not the potential amount of synergy to be
released in combining two companies. Rather, it is the existence or absence
of 'managers of change' - men who can catalyze the combination process"
(Kitching, 1967, sid 91).
Förvärv kan såväl leda till horisontella som vertikala fusioner. En horisontell
fusion innebär att verksamheten utvidgas till en ny sektor inom samma bransch.
ItKartell-synergier" ("collusives

tl
)

kan enligt Chatterjee (1986) uppstå vid en

horisontell fusion och innebära ökat inflytande över prisbildningen. En kartell för
sättande av monopolpriser kan bildas. En sådan kartell kan skapa barriärer för
potentiella konkurrenter, som dänned avstår från att inträda på marknaden.
"Horizontal mergers can also increase barriers to entry if
they are coupled with cost reductions. An existing or potential entrant may
be deterred from competing with alarger firm in an industry if it knows that
the firms costs are lower and, thus, that the firm would be better
able to engage in a competitive price war than the potential competitor itself'
(Mueller, 1980, sid 29).
En vertikal fusion innebär en samordning av t ex produktions- och distributionsled
inom 'samma' verksamhetsområde (Lepäsmaa, 1978). Enheter som kompletterar
varandra integreras. Detta är ofta ett snabbare sätt att expandera än att egengenerera
utveckling av nya produkter och utbyggnad av distributionskanaler.
ItAtt köpa existerande företag har ofta flera fördelar jämfört med att bygga
upp nya fabriker, utveckla nya produkter eller att bygga ut nya
distributionskanaler: det är ofta både billigare och framför allt snabbare sätt
att få igång en ny verksamhet än att 'göra det själv'" (Lindgren, 1980, sid
61).
Operationella synergier kan uppnås vid vertikala fusioner (Chatterjee, 1986).
Denna ytterligare form av synergi är bl a kopplad till en lägre produktionskostnadsnivå på grund av att skilda länkar i produktionskedjan kan integreras vilket
förväntas leda till att transportkostnader reduceras. De ekonomiska och
administrativa fördelarna vid en vertikal integration måste enligt Porter (1980) också
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vägas mot det de ekonomiska och administrativa kostnaderna.
"Många av integrationsfördelarna kan man faktiskt ibland
utvinna utan att dra på sig alla kostnader, nämligen genom att
etablera vertikalt samarbete - att använda sig av aktieköp och
liknande investeringar för att skapa allianser mellan vertikalt
relaterade företag utan fullt ägandeskap" (op cit, sid 287).
Den ovan nämnda operationella synergin kan även uppkomma vid en horisontell
fusion (Mueller, 1980).
Chatterjee (1986) pekade också på en finansiell synergi, som är relaterad till
kapitalkostnader. Sammanslagningar som gäller orelaterade verksamhetsområden
benämns vanligen konglomerat. Att forma konglomerat innebär att diversifiera.
Avsikten är riksspridning i någon form. Ett företag önskar sprida de risker, som
kopplas till den befintliga verksamhetens sjunkande omsättning, höga
produktionskostnader och beroende av ett fåtal stora kunder (Kellog, 1976).
Kapitalkostnader reduceras och vinstnivån stabiliseras med ökad storlek och
diversifiering. Bildandet av konglomerat kan därför vara ett alternativ då
horisontella eller vertikala kopplingar mellan verksamhetsområden saknas.
Finansiell synergi är starkast förknippad med en sådan verksamhetsform.
Misslyckanden har emellertid registrerats en tid efter bildandet av konglomerat
(Kitching, 1967). Även Ryden och Edberg (1980) och de Souza (1986) pekade på
de svårigheter som föreligger, då helt skilda verksamheter skall samordnas. Man
kan här tala om risker med riskspridning.
"Companies who want to diversify and especially those in
a hurry to do so often take the acquisition route. But the
route is fast, not safe, and many takeovers have brought
nothing but grief to their new parents" (de Souza, 1986, sid 23).
Marknadskoncentration och teknologikoncentration är i motsats till diversifiering
sätt att expandera via fusioner till likartade marknads- och teknologiområden.
Sammanslagna bolag, som vänder sig mot samma marknad men tillämpar skilda
teknologier, sägs expandera genom marknadskoncentration. Teknologikoncentration innebär då att tillverkningsmetoder och forsknings- och
utvecklingsinriktning motsvarar varandra inom fusionerade bolag medan
kundgrupper kan vara skilda (Kitching, 1967).

25
Ryden (1971) studerade svenska fusioner under åren 1946-1963. Denna studie
har dominerat svensk fusionsforskning under 1970-talet och även av detta skäl ges
den viss uppmärksamhet här.
I studien formulerades tre hypotetiska fusionsmotiv, nämligen värdegap,21
effektivitetsförbättring och konkurrensbegränsning. För att förklara fusionsbeteende
prövade Ryden dessa hypotesel) dels på branschnivå, dels på företagsnivå.
Statistiska tvärsnittsanalyser visade att inga entydiga utslag registrerades till förmån
för de olika hypoteserna. Detta ledde till slutsatsen att fusionsmotiv är heterogena
och varierar från bransch till bransch och från företag till företag. Ryden fann visst
stöd för hypoteserna om konkurrensbegränsnings- och värdegapsmotiv på
branschnivå och på företagsnivå erhölls visst stöd för effektivitetsförbättringsmotivet.
Inget enda motiv kan således förklara flertalet genomförda fusioner varför det
enligt Ryden är rirrJligt att anta att vinstöverväganden också är styrande för
fusionsbeteende.
" Även om enstaka fall av avvikelser skulle kunna spåras
tycks det därför vara rimligt att räkna med att de svenska företagens
fusionsbeteende i huvudsak styrs och styrts av vinstöverväganden"(op cit,
sid 127).

Vinstmotivet ifrdgasätts
Vinstmaximeringsmotivet som styrande för förvärv och fusioner har tidvis
ifrågasatts. Ett annat viktigt motiv kan vara tillväxt i meningen att nå nya marknader
(se t ex Mueller, 1980 och Porter, 1980). Nästan dagligen omskrivs
företagsförvärv. Många förvärv sker i andra europeiska länder. Internationella
förvärv ökar trots höga kostnader. Den hårdnande internationella konkurrensen gör
att företag genom tillväxt önskar ökade marknadsandelar på många nationella
marknader och globala fördelar blir då viktiga att tillvarata. På enstaka nationella
marknader går det inte att nå komparativa fördelar, som enligt Porter (1980) är en
21 Nuvärdet av alla framtida intäktsströmmar utgör företagets värde. Företagsköparen
och företagsägaren har fullständig information om framtiden på en perfekt marknad.
Varje företag har ett entydigt pris. Ofullständig information på en icke-perfekt marknad
resulterar i att värdegap uppstår. Aktörers olika förväntningar och olika riskvärderingar
är andra exempel på orsaker till värdegap.
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viktig orsak till globala fördelar. Vinstmaximeringsmålet - på kort och medellång
sikt - förefaller därmed inte självklart kunna betraktas som det allt överskuggande,
dominerande förvärYsmotivet (se t ex Mueller, 1980).
Cookes (1988) studie riktade uppmärksamheten mot de s k 'multinationella'
bolagen. Tillväxtmotivet var där framträdande. Dessa företag identifierar
tillväxtmöjligheter utomlands som en följd av aven 'mättad' hemmamarknad. 22
Tillväxtmotivet kan också ha sin grund i att ägare och ledning önskar större
handlingsutrymme utan att för den skull vara kapabla att översätta detta i sannolika
högre långsiktiga vinster (Baumol, 1959; Williamson, 1963 och 1988). Utrymmet
'i sig' är det eftersträvade målet (även till 'priset' av viss försvagning av vinsten).
Status och prestige har därvid också betydelse (se t ex Singh 1971; Weinberg,
197; Steiner, 1975).
.. "it seems clear that some take-over bids are inspired not by
the prospective economic advantage to the bidder but by the
desire of one or more of the direction of the bidder to build up
a financial empire - or, having built an empire, to extend it
further - as a boost to the feeling of achievement, status and
prestige that controlling a large enterprise and its employees
may bring" (Weinberg, 1971, sid 34).
Baumol (1959) utgick ifrån att exekutiven eftersträvar att utöka sitt
handlingsutrymme genom ökad företagsstorlek. Förvärv av andra företag sker inte
endbart mot bakgrund av att öka vinsten utan också mot bakgrund av exekutivens
behov att säkra sin framtida position och att öka sin lön.
"Even if size did not promote profits, personal selfinterest could weIl induce
the managers of a frrm to seek to maximize sales. Executives salaries appear
to be far more closely correlated with the scale of operations of the fmn than
with its profitability" (op cit, sid 46).
Exekutiven söker enligt Williamson (1963) tillfredsställa ett personligt nyttobehov
("expense preference") och förbrukar då n1edel på att utöka företaget och förvärvar
ett annat företag även om det egna företagets aktieägare inte gynnas. Exekutiven
söker trots de högre kostnader, som uppkommer i samband vid t ex utökad
personal, tillfredsställa behov av ökad makt, höjd prestige och 'professionell
excellens'. Vissa medel som förbrukas förknippas alltså med ett positivt värde för
22Även skattehänsyn är enligt Cooke viktigt att beakta vid företagsförvärv utomlands.

27
exekutiven, efterom de direkt eller indirekt leder till tillfredsställande också av
exekutivs egennyttor.
En vinstökning och därmed också en välfärdsökning för aktieägarna är alltså inte
alltid det primära motivet vid förvärv. Att aktieägarna i det förvärvande företaget
inte ökar sin välfärd utan i vissa fall t o m erhåller en negativ avkastning talar för att
en lednings egennytta är en viktig drivkraft bakom förvärv (se t ex Firth, 1979;
Jensen och Ruback, 1983; Dennis och McConell, 1985). Vad som emellertid talar
emot detta ledningens tillväxtmotiv enligt Roll (1988) är att ett pris, som ligger högt
över marknadspriset, ofta erbjuds en förvärvskandidat.
"The spirit of the management self-interest hypothesis is that there really
are no gains and that stockholders confuse correlation with causation.
However, even admitting to the existence of such confusion or to the
possibility that managers are motivated by psychic rewards, there are
unexplained empirical phenomena around takeover events. The most
unomalous is that target f trInS receive unambiguously large premiums. If
takeovers were motivated purely by manager self-aggrandizement, there
would be no necessity for such payments. The target frrm could be acquired
by open-market purchases or by offering a very modest premium" (Roll,
1988, sid 249).
En åtskillnad av huvudmännens och exekutivens motiv innebär att exekutiven har
ett handlingsutrymme och därvid möjlighet att maximeran sin nytta. Med
utgångsunkt i den neoklassiska principal-agent teorin är det viktigt att hantera en
bristande överensstämmelse mellan olika nyttor på principal- och agentnivå, dvs
huvudmanna- och -exekutivnivå. Jensen och Meckling (1976) undersökte olika
incitament, som styr relationerna mellan huvudmännen och exekutiven och
förklarade hur agency costs 23 uppstår och varför. Storleken på agency costs
varierar från företag till företag. Förutom på kontrollfunktionens komplexitet beror
den på exekutivens preferenser, handlingar, utvärderingen av dessa och
vidmakthållande aven specifik policy. Med hänsyn till framtida förväntningar,
kopplade till försäljning av aktiekapital och upptagande av lån, fattar ledningen
beslut som i olika grad påverkar ägarnas välfärd.
231 agency cost-begreppet beaktas bl a den mänskliga förmågan att upprätta kontrakt.

(Kontrakt har större förklaringskraft av individers beteende än Alchians och Demsetz',
1972 "team production" - ett begrepp som bortser från auktoritetsförhållanden). Vid
kontraktslutande mellan huvudmän och exekutiv uppstår enligt Jensen och Meckling
(1976) agency costs vid samordnandet mellan olika nyttor. Huvudmännen önskar
kontrollera exekutivens handlande. Utövande av kontroll kräver ett klart och
specificerat förhållande mellan involverade parter.
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Williamson (1988) behandlade också relationen mellan huvudmän och
exekuitv24. Tendensen till opportunism hos exekutiven måste hanteras.
"lndeed, almost everyone now agrees that managers are not reliably given to
unremitting profit maximization. Most of the interesting puzzles of economic
organization vanish if agents (managers) are assumed to behave in such a
stewardship manner. Faithful stewardship of assets being the exception
rather than the rule, veridicality is better served by assuming that managers,
like other economic agents, pursue their own interests when and as the
opportunities permit" (Williamson, 1988).
Huvudmännen kan få problem med ett exekutivs opportunistiska handlande.
Därvid uppstår behovet av övervakning och kontroll.
Rydens och Edbergs (1980, se Muller) studier av fusioner mellan börsnoterade
bolag under åren 1965-1975 ger visst stöd för tillväxtrnotivet. Vinstmaximeringsmotivet förkastas emellertid inte helt på grund av begränsningarna i den valda
statistiska undersökningsmetoden. Fusioner är enligt Ryden och Edberg komplexa
och kan då inte helt förklaras med utgångspunkt i statistiska test. En erfarenhet av
detta är att de statistiska testen behöver kompletteras med andra slags studier för att
motiv skall kunna granskas bättre.
Andra 'luckor' som dessa författare pekade på är att intern tillväxt inte har
studerats i relation till tillväxt genom fusioner. Vidare är en begränsning förknippad
med svårigheten att avgränsa en rimlig (=tillräckligt lång?) tidsperiod. Att studera
effekter av fusioner i treårsperspektiv gör att effekter som framträder långt senare ej
kan inkluderas. 1 en konklusion av sina respektive arbeten underströk Ryden och
Edberg betydelsen av att i fortsatt forskningsarbete granska sammanslagnings241 en kontrakträttslig ansats och med transaktionskostnad i centrum granskade
Williamson (1975) hur produktion organiseras. Upprättandet av individuella kontrakt
på marknaden för att där sammanföra olika produktions- och distributionsled skulle
innebära så höga kostnader att marknaden inte skulle kunna bära dessa. Det är då ett
effektivare sätt att sammanföra och koordinera de olika leden hierarkiskt och under ett
tak. Därigenom ekonomiserar man med produktions- och distributionskostnader.
Kontraktskostnader reduceras också då flera individuella kontrakt på marknaden ersätts
med ett allmänt anställningskontrakt inom en hierarkisk organisation.
Växande företagsstorlek och den ökade mängden beroenden mellan människor och
organisatoriska enheter bidrar till komplexitet. 1 ett effektivitetsperspektiv blir det enligt
Williamson viktigt för huvudmännen och exekutiven att hantera denna komplexitet.
Huvudmännen har en effektivitetsövervakande funktion och exekutiven förväntas agera
i enlighet med huvudmännens intentioner.
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processen med avstamp i fallstudier.
"The complexity of merger behavior and the methodological problems
confronting statistical test of merger hypotheses suggest the use of other,
supplementary methods for such test - mainly case studies. These are also
important for a better understanding of the merger process, which might be
vital for the fonnulation of hypotheses" (op cit, sid 209).

Vinstmotivet och rationella planer
En stor del av tidigare motivforskning visar att aktörers föreställningar om
förvärv och fusioner domineras av den klassiska ekonomiska teorins
rationalitetsföreställning. 'Rationella' förvärvare upprättar planer för att uppnå
företagsekonomiska synergier. Realiserade synergier innebär framgångsrika förvärv
och fusioner. Grundläggande för framgång vid ett företagsförvärv och vid en fusion
är ett genomtänkt mål och specificerade handlingsalternativ för att uppnå detta mål,
hävdade t ex Kitching (1967), Lundman (1977), McCarty (1980), Davies (1980),
Adler och Sneath (1987) och Allen och Hodgkinson (1987).
Det gäller således först och främst att lära känna det egna företaget och definiera
mål för verksamheten. Därefter sökes på marknaden en lämplig förvärvskandidat.
Bestämning av vissa krav på uppköpsobjektet är en väsentlig utgångspunkt vid
utvecklandet aven förvärvsstrategi. Det utvalda objektet kan därefter kontaktas och
ytterligare värderas. Val av förvärvsform och finansieringssätt sker sedan, dock
före upprättande av avtal och avslut av transaktionen.
En sådan 'rationell' planering garanterar emellertid inte framgång (Jones, 1986
a).
"Successful acqulsltlon starts with careful planning which
includes the setting of corporate objectives and the identification of the
strategic need for acquisition. It continues with diligent search and screening
procedures to identify suitable acquisition prospects. The observanee of
these procedures reduces the risks of an acquisition's failing to meet
expectations but planning alone cannot guarantee sucess" (op
cit, sid 40).
'Rationell' förvärvsplanering och 'rationellt' beslutsfattande förutsätter att rimlig
information finns om de olika handlingsalternativens utfall. Beslutsfattare
rangordnar sina preferenser konsekvent och det handlingsalternativ som innebär
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positiva synergieffekter väljs. För att sammanfatta: den rationella beslutsfattarens
beslutsvärde och erfarenhetsvärde sammanfaller.
Kahneman och Tversky (1983)25 diskuterade begreppen beslutsvärde och
erfarenhetsvärde. Med erfarenhetsvärde avsågs graden av tillfredsställelse, oro eller
smärta efter det att ett beslut genomförts. Beslutsvärde, som kan sammanfalla med
erfarenhetsvärde, rör den tillfredsställelse eller otillfredsställelse som är förknippad
med beslutet i själva beslutsögonblicket.
(a) experience value, the degree of pleasure or pain, satisfaction or anguish
in the actual experience of an outeorne; and (b) decision value, the
contribution of an anticipated outcome to the overall attractiveness or
aversiveness of an option in a choice" (op cit, sid 349).
tf

Förekomsten av oförutsedda händelser leder emellertid till att överensstämmelsen
mellan ett erfarenhetsvärde och ett beslutsvärde i realiteten är långt ifrån perfekt Gfr
March, 1978). Detta kan vara särskilt tydligt i en förvärvsprocess som initierats av
ett fientligt uppköpserbjudande. Oförutsedda händelser kan ha sin .grund i att
motsättningar uppkommer mellan involverade strategiska aktörer och förväntade
effekter av beslutade åtgärder realiseras då ej i praktiken varför erfarenhetsvärdet
blir något helt annat än beslutsvärdet.
Motiv kan betraktas som subjektiva konstruktioner ( se kapitel 2 och bilaga I) och
därför vara av varierande slag. Vissa motiv kan vara mer eller mindre dolda
(Goldberg, 1983). Vissa aktörer kan inte öppet redovisa motiv.

25Kahneman och Tversky kritiserade ekonomisk teoris nyttofunktion och ifrågasatte
dess deskriptiva värde. I en alternativ teori - "Prospect Theory" - ersattes nyttoteorins
objektiva sannolikheter med subjektiva beslutsvärden. En värdefunktion ersatte därvid
nyttofunktionen. I värdefunktionen beaktas en historisk kostnad, sunk cost, vilken
uteslutits i nyttoteorin. Värdefunktionen karaktäriseras av att en referenspunkt anges
och vinst och förlust definieras i ternler av tillfredsställelse/lust och
otillfredsställelse/olust.
"In terms of prospect theory pleasure can be thought of as the value function in the
domain of gains while pain corresponds to value function in the domain of losses"
(Thaler, 1979, sid 48).
"Prospect Theory" skiljer på ett tillfälle då ett val görs och ett senare tillfälle då valet
ifråga utvärderas. Det är i detta sammanhang som ett beslutsvärdes överensstämmelse
med ett erfarenhetsvärde aktualiseras. Ett beslut förknippat med tillfredsställelse i själva
beslutsögonblicket kan en tid efter beslutets verkställelse innebära otillfredsställelse.
Besluts- och erfarenhetsvärden divergerar då.
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"Many motives can be characterized either as beeing of a
'hidden agenda' type (Le. not expressed overtly) or as fake
motives (intended to mask the real ones). The use of fake
motives cannot unequivocally be considered as cheating.
Rather, they substitute for objectives which actors do not want
or dare to expose" (Goldberg, 1983, sid 12).
Officiella motiv som skalekonomiska fördelar är sällan inblandade i framgångsrika
förvärv (Allen et al, 1973). Storleksökning kan leda till administrativa och
personella problem som motverkar skalekonomiska fördelar (se t ex Baumol, 1959;
Porter, 1980; Davies, 1980). Storlekens betydelse har enligt Pratten och Dean
(1965) starkt överdrivits. Reduktion av genomsnittlig kostnad per producerad enhet
erfordrar en högre produktivitetsnivå, som emellertid kan vara svår att uppnå på
grund av oförutsedda kostnadsökningar i samband med själva förvärvet och/eller
fusionen (Pratten och Dean, op cit).
Porter (1980) pekade på en mängd missuppfattningar om fördelar speciellt vid
vertikal integration. Att en integration automatiskt innebär en stark
marknadsposition är inte självklart. Det är heller inte givet att en redan stark
marknadsposition kan förlängas vertikalt och därigenom hjälpa upp en strategiskt
"sjuk" verksamhet.
"En stark marknadsposition kan inte automatiskt förlängas vertikalt förutom
under speciella omständigheter. Varje led i en vertikal kedja måste vara
strategiskt sunt för att garantera hela företagets hälsa" (op cit, sid 306-307).
En "sjuk" länk kan enligt Porter sprida sjukdomen till de "friska" delarna av de
vertikalt integrer~de företagen. Han hävdar att det knappast är så att de "friska"
delarna sprider "hälsa" till den "sjuka" delen av företagskedjan. Detta kan dock
diskuteras.
Att det är fördelaktigt att integrera i en konkurrensintensiv verksamhet är enligt
Porter också en missuppfattning. Vertikal integration kan eliminera stimulans och
reducera initiativkraft hos enskilda företag. Det kan även finnas många dolda
kostnader och risker vid vertikal integration. Dessa slipper man om affärer istället
görs med utomstående företag.
En del studier visar också att själva fusionstypen som sådan, horisontell, vertikal
eller konglomerat, inte är avgörande för framgång (se t ex Kitching, 1967 och
Lubatkin, 1987).
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Det är också viktigt att notera att såväl fördelar som nackdelar med ett förvärv kan
upptäckas sent. Det är därför viktigt att ha beredskap för ytterligare upptäckter och
en flexibilitet att inte strikt behöva följa de ursprungliga avsikterna. En viss form av
planering kan förekomma men det är viktigt att utrymme ges för intuitivt och
situationsbestämt handlande. Förvärvaren kan utforma en förvärvsstrategi och ha
beredskap för att översätta strategin till en konkret handlingsplan, som är
anpassningsbar till olika slag av förvärv även till fientliga dito. Detta är ett slags
mental förberedelse som bidrar till att öka handlingsförmågan (Olve, 1988).
Det är en komplicerad uppgift att identifiera bestämningsfaktorer för framgång
med förvärv. Åtminstone ett medellångt tidsperpektiv bör beaktas, då effekter kan
uppstå först en tid efter förvärvet och fusionen. En del studier har visat att
framgångar eller misslyckanden inte tydliggörs förrän två till sju år efter själva
fusionen (Kitching, 1967; Ravenscraft och Scherer, 1987). Studier av fusioner
mellan familjeföretag visar att konkurser och rekonstruktioner vanligen först
inträffar sex till åtta år efter fusionen (Peterson, 1985).

Vinstmotivet dsidosätts
Det förefaller av tidigare arbeten som en rad andra förhållanden utöver vinstmotiv
och val av fusionstyp också är viktiga för framgång i förvärvsverksamhet. Särskilt
kan noteras att förvärvsprocessen per se påverkar resultatet. Jemison och Sitkin
(1986) och Haspeslagh och Jemison (1987) tillhör de forskare som tillskriver
förvärvsprocessen stor betydelse (se också avsnitt 1.1). En god strategisk och
organisatorisk anpassning av fusionerade företag är väsentligt men garanterar inte
framgång. Alltför många fusioner har misslyckats beroende på företagsledningars
dåliga insikt iförhållanden, som innefattas i en förvärvssprocess och har effekter på
slutresultatet (Dahlgren och Witt, 1988).
Alarik (1982) studerade horisontella fusioner mellan små och medelstora företag.
De båda fusioner som studerades resulterade i konkurs. En viktig orsak var här
aktörers oförmåga att hantera konflikter. Det ömsesidiga förtroendet mellan aktörer
har inte sällan större betydelse än många formella bedömningar. Analyser av
strukturer och system och tekniska och ekonomiska förutsättningar kan ha
underordnad betydelse för framgång. Det är därför viktigt att också ta hänsyn till
interpersonella förhållanden i förvärvsanalyser.
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Analyser bör således ta hänsyn till om det är fråga om horisontell eller vertikal
fusionsform, till fusionsförväntningar hos involverade, ledande aktörer och till
ledningskulturema i de ingående enheterna. Dahlgren och Witt (1988) underströk att
fusionsformen gestaltas subjektivt. För att inte flera olika föreställningar skall
konkurrera och konflikter skall uppstå är det viktigt att alla strategiska aktörer som
är involverade i fusionen i huvudsak delar samma föreställning om fusionsformen
och dess effekter. Ledningskulturen, som reflekteras i affärside, strategi,
organisationsplan och normering, påverkar således fusionsförloppet. De olika
aktörernas handlingslogik är kopplade till den specifika ledningskulturen.
Ledningskulturella olikheter försvårar företags fusionering. "Culture schocks" kan
inträffa på grund av olikheter i ledningskulturer mellan sammanslagna företag
(Lindgren, 1982; Dahlgren och Witt, 1988).
Ledningskulturella barriärer måste elimineras för att ekonomiska effekter vid en
fusion skall kunna realiseras i praktiken. Kulturella differenser kan resultera i
kommunikationssvårigheter och konflikter mellan människor i enheter som
förväntas integrerade. Fusionsförloppet kan påverkas positivt om "rätta signaler"
sänds. Rätta signaler innebär t ex att förvärvaren öppet visar respekt och förståelse
för människor i det förvärvda företaget. Rätta signaler kan verka som katalysatorer i
den förändringsprocess som en fusion innnebär (Perry, 1986).
"Right signals, which are those that appeal to common values
of fairness, respect, care, and reciprocity, serve as powerful
catalysts that break down culturai barriers and lead to the
mutual development and implementation of a common
organizational purpose" (op cit, sid 47).
Fusionsbeslut kan bli en långdragen förhandlingsprocess (Utterström, 1980).
Olika traditioner kan göras gällande inom förvärvade enheter. Varje enhet har sin
historia och sitt specifika organisationsklimat. Konflikter kan uppstå mellan ledande
aktörer. Olika intressen hävdas och olika uppfattningar om verkligheten möts.
Konflikter tenderar att bli personliga i en långvarig process och ibland kan de
spridas till flera nivåer inom en organisation. De kan emellertid försvinna vid själva
fusionstillfället. Skilda organisationsklimat kan bli begravna som sediment men
olikheter kan blossa upp efter fusionen och få till konsekvens problem under många
år efter fusionen. En viktig uppgift för ledningen är därför att skapa ett enhetligt
organisatioftsklinlat så snabbt som möjligt efter fusionen.
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"In a long and difficult negotiation process conflicts may arise
among the leading actors and tend to be more personal,
sometimes spreading into the various organizations involved
and becoming a problem in the post-merger reorganization
work" (op cit, sid 180).
Skillnader i organisationsklimat kan röra människors olika värdesystem vilka ofta
är historiskt förankrade. Det tar därför vanligen lång tid att åstadkomma en verklig
integration. Olikheter i värdesystem kan utgöra starka förändringshämmande krafter
(Johannisson, 1980).

1.2.4 Summering
Min granskning av delar av tidigare förvärvsforskning har tydliggjort vissa brister
eller 'luckor'. I avsnittet som behandlade fölVärvs- och antiförvärvstaktiker (1.2.1)
framkom att 'företagsnivån' nästan helt tas som utgångspunkt vid beskrivningen av
handlingarna. Angripande företag och målföretag är de som agerar. Val av taktiker
och utnyttjande av dessa är inte kopplade till enskilda aktörer i företagen. Denna
brist i den tidigare teoribildningen tar jag som en utgångspunkt i mitt fortsatta
arbete.
I spelteoretiska ansatser (1.2.2) fokuseras huvudsakligen synergier, aktievinster,
produktionsplaner och aktieandelar. 'Rationella' välfårdsmaximerare kalkylerar och
jämviktstillstånd uppnås. Jämviktstillstånd, som explicit kalkyleras med
utgångspunkt i välfärdsmaximering, tar inte hänsyn till olika beslutsfattares
erfarenheter, föreställningar, känslor etc. Den nytta, som köpare respektive säljare
förknippar med olika jämviktspositioner är en funktion av företagens
vinstmöjligheter och aktievärden. Ett uppköpserbjudande kan emellertid ge upphov
till konsekvenser, som är svåra att a priori bedöma i nyttohänseende. Förändringar i
organisationsklimat, personalpolitik och ledningsstil är några exempel" som
begränsar användning av nyttokalkyler.
I motivavsnittet (1.2.3) framkom att vinstmaximeringsmotiv med rötter i den
ekonomiska rationaliteten är en viktig drivkraft bakom förvärv. Refererade
forskningsresultat visar också att vinstmotiv både ifrågasatts och åsidosatts. Andra
motiv än vinstmotiv är emellertid dåligt behandlade, vilket är en brist i tidigare
förvärvsforskning. Att motiv dessutom oftast ses i ett köparperspektiv pekar på
ytterligare en brist. Båda dessa 'luckor' i tidigare förvärvsforskning försöker jag i
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någon mån bidraga med att täppa till.
Mot bakgrund av de brister och 'luckor' i befmtlig teoribildning som framkommit
och som visar på en särskild 'lucka' i det empiriska vetandet vad gäller strategiska
förspel formuleras den övergripande forskningsfrågan på följande sätt. Kan

strategiska förspel med fientliga inslag förklaras på ett tillfredsställande sätt med
utgångspunkt i befintlig teoribildning på förvärvsområdet eller behöver
teoribildningen kompletteras och i så fall på vilket sätt? Med anledning av att
tidigare forskning på förvärvsområdet huvudsakligen tagit sin utgångspunkt i
ekonomisk rationalitet och att analyser av fÖlVärvsbeteende ofta rört företagsnivån
blir en!öljdjråga om det är fruktbart att i stället rikta analyser mot aktörsnivån och
fokusera huvudmäns och exekutivs fölVärvsstrategiska handlingar.

1.3 Syften
Mot bakgrund av tidigare redogörelse och studiens övergripande forskningsfråga
ovan fonnuleras ett deskriptivt och ett teoriutvecklande syfte. Det deskriptiva syftet
har sin grund i behovet att komplettera förvärvsforskningen med studier av
strategiska förspel. Dessa saknas nästan helt. Det första syftet med arbetet är därför
att fylla denna 'lucka' med att på huvudmanna- och exekutivnivå beskriva en
förvärvsprocess med tonvikt på det förlopp som här benämnes det strategiska
förspelet.
Studiens andra syfte är att vidareutveckla den befintliga teoribildningen på
förvärvsområdet, speciellt vad gäller området strategiska förspel. För att uppfylla
detta syfte analyseras först den beskrivna förvärvsprocessen med utgångspunkt i en
sammanställd teoretisk föreställningram (se Tolkningsteori, kapitel 3). De resultat
som erhålls ligger sedan till grund för en avslutande jämförelse med existerande
andra förklaringar av förvärvsbeteende. Frågan blir därvid om de annorlunda
utgångspunkterna i denna studie (se i huvudsak 1.2.4) tillfört 'förädlingsvärde' vad
gäller förklaring och prediktion och i så fall till vilket 'pris' (i form av ökad
komplexitet).
I min teoriutveckling tar jag en utgångspunkt i Weicks (1979/1969) processyn (se
vidare avsnitt 1.4.3) för att därigenom ge en delvis i empiriska sar11manhang mer
ovanlig form åt en processbeskrivning. Vanligen är processer sekventiellt
beskrivna. En sekventiell processbeskrivning ersätts av mig med en cirkulär
processbeskrivning.
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1.4 Val av perspektiv
En omfattande förvärvs- och fusionsforskningsverksamhet har bidragit till en rik
flora av artiklar, rapporter och böcker. "Merger"-teori bara väller fram "in bits and
pieces" och det är viktigt att ta ställning till vad den har att erbjuda som
empiriunderlag (Eliasson, 1988). Detta är nu en angelägen uppgift för mig.
Genomgången av tidigare forskning i avsnitt 1.2 har begränsats till områden, som
är av särskild relevans för det 'strategiska förspelet' och därvid i synnerhet vad
gäller 'fientliga' förvärv. Jag har i stor utsträckning bortsett från forskning som
inriktats mot redovisningsmässiga och legala aspekter. Internationella förvärv och
små och medelstora företags fusionering har berörts i relativ begränsad
utsträckning, eftersom empirin i denna studie avser svenska börsnoterade bolag (se
"Iggesundsaffären" avsnitt 2.1.1).
Inom tidigare förvärvs- och fusionsforskning indikeras att 'rationella' planer inte
garanterar framgång. Ofullständig information och individers begränsade kognitiva
kapacitet gör att det dessutom är svårt att identifiera möjliga handlingsalternativ,
rangordna dessa och välja alternativ för att uppnå ett visst mål och därigenom
maximera nyttan (Simon 1951/1945). Som jag tidigare påpekat leder många förvärv
och fusioner till misslyckanden (1.1). Aktörers förväntningar om företagsekonomiska synergier överensstämmer inte alltid med utfall i praktiken.
Det är en komplicerad uppgift att identifiera faktorer, som är viktiga för att förvärv
skall bli framgångsrika. Strategiska aktörer som engageras i ett förvärv är bärare av
olika verklighetsuppfattningar, som kan vara djupt historiskt rotade. Skilda
intressen kan hävdas och föranleda konflikter och därvid försvåras ett
nyttomaximerande handlande. Separerade intressen kan resultera i lösningar, som
ligger långt ifrån de som ursprungligen avsågs och då uppfylls inte rationella
planers mål.
På grund av den särskilda problematiken omkring fientliga förvärv blir en köpoch säljsituation närmast en angrepps- och försvarssituation. Motsättningar blir
därvid speciellt tydliga. Mer än en aktör är involverad och resultatet påverkas av de
interaktioner som försiggår. Det är då viktigt att uppmärksamma mellanmänskliga
aktiviteter. Den variation som enligt Sjöstrand (1985, 1987) finns i handlandet på
grund av existensen av olikheter och osäkerhet (föränderlighet; komplexitet) gör
'rationella' planer svåra att tillämpa i praktiken och mer renodlade nyttomaximerare
blir då sällsynta.
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Ett ifrågasättande av aktörer som i huvudsak nyttomaximerande har riktat
uppmärksamheten mot ledande aktörer, deras interaktioner, handlingsutrymmen och
inflytande samt därmed en mer processorienterad forskning. Antagandet om
människan har på empiriska grunder komplicerats. En interaktiv och sammansatt
människosyn har utvecklats (se avsnitt 1.4.1). Studier har visat att det ömsesidiga
förtroendet mellan aktörer är väl så betydelsefullt som mer formellt präglade
bedömningar (se Alarik, 1982).
"Fusionsbeslut påverkas av känslomässiga faktorer och grundas
mer på ömsesidigt förtroende än formella bedömningar av
förutsättningar" (op cit, sid 209).
Aktörers handlingar och utbyten av handlingar ställs således i centrum för denna
processtudie. Jag väljer processperspektivet26 och riktar därvid fokus mot
huvudmäns och exekutivs snarare än 'företags' handlingar. Med handling avses de
av aktörers aktiviteter som innefattar en avsikt. Avsikten gör aktiviteten till en
intentionell handling. Den intentionella handlingen har olika synliga effekter (von
Wright, 1971). Det är med utgångspunkt i dessa synliga effekter som slutsatser kan
dras om den föreställning handlingen är grundad i. Det är m a o först när handlingen
verkställts som den kan förstås.
"Actions are known only when they have been conlpleted."
(Weick 1979/1969, sid 195).
Ett tema i Weicks teoretiserande om organisationer och organiserande beskrivs av
följande uttryck: "How can I know what I think until I see what I say?" I
handlingen finns aktörens föreställning. När handlingen är synlig för omvärlden
tydliggörs också den föreställning den är grundad i.
26 De skolor som vuxit fram inom företagsstrategi (företagsförvärv kan ses som en
delmängd av företagsstrategi) representeras av två teoretiska traditioner uttryckta i det
strategiskt-analytiska paradigmet och i det strategiska förändringsparadigmet
(Bengtsson och Skärvad, 1988). Skolor med gemensamma teoretiska utgångspunkter
och likartade verktyg för analys lokaliseras inonl respektive paradigm. (Paradigmbegreppet, se bilaga I). En sammanfattning av den företagsstrategiska forskningen görs
i bilaga IV.

Ett processperspektiv har inom strategiforskningen vuxit fram mot bakgrund av den
kritik som riktats mot det strategiskt-analytiska paradigmet, som utgår ifrån rationell
planering och beslutsfattande. Skolor som betonar ett processuellt perspektiv
representeras av det strategiska förändringsparadigmet.
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Olikheter mellan människor är en yttersta drivkraft bakom interaktioner, utbyten
och således handlingar. Dessa olikheter mellan aktörer rör variationer i erfarenheter,
kunskap, föreställningar och känslor.
Det fientliga inslaget innebär, sett ur den presumtive köparens synvinkel, ett
medvetet och beräknat överraskningsmoment. Avsikten med detta kan vara att
begränsa tiden för uppköpskandidatens bedömning och värdering. En skyndsam
behandling blir nödvändig. En långdragen behandling får till konsekvens att
uppköpskandidatens verksamhet försvåras. Uppköpskandidaten tvingas handla
snabbt på basis av den infonnation, som lämnas vid tidpunkten för budet. Det är ont
om tid både för att förhandla och utreda motiv bakom förvärvsförsöket och för att
upprätta prognoser för framtida resultat. Detta bidrar till osäkerhet i handlandet.
Uppköpskandidatens handlande kan leda till att köparens förvärvsplaner rubbas.
Uppköpskandidaten kan mobilisera ett starkt motstånd vid ett förvärvsförsök, vilket
kan medföra att köparen måste ändra sina planer. Osäkerhet växer fram också i
köparens handlande.
Många forskare har betonat att varje företagsförvärv är unikt. Denna unikhet bidrar
också till osäkerhet. Det är svårt att etablera eller kopiera rutiner och därigenom
reducera osäkerhet. Rutinutveckling erfordrar en välstrukturerad beslutssituation
och ett igenkännande och återupprepande av situationen.
Aktörer saknar också i många fall erfarenheter av fötvärv. Det existerar ofta ingen
tidigare beteenderepertoar att återanvända i dessa sammanhang. Företagsförvärv
innebär således att beslutssituationer är nya och lågt strukturerade. Detta är
utmärkande för det strategiska planet och de frågor huvudn1än och exekutiv
möter.
På det strategiska planet är kopplingen mellan företaget och dess omgivning
speciellt tydlig. Därtill beaktas ett långsiktigt perspektiv och det är omöjligt att
förutsäga framtida händelser. En strategi formas kring samspelet mellan miljön,
företaget och dess ledning. Hur detta komplexa samspel både i rummet och tiden
tolkas av strategiska aktörer påverkar förvärvsstrategin.
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Processperspektivet är en viktig plattfonn för senare empirisk datagenerering,
beskrivning och vidareutveckling av teori. Detta val gör att jag i min empiriska
studie uppmärksammar strategiska aktörers ageranden, relationerna mellan dessa
samt eventuella motsättningar.
I denna studie inbegriper en process både köpare- och säljarperspektiv. Här är
dubbelsidigheten påtaglig27 men med avseende på konkurrerande köpare och
olikheter mellan dessa blir det snarare fråga om en "mångsidig" förvärvssituation.
Jag utnyttjar fortsättningsvis de kunskaper som finns om processer och om
aktörers handlingar. Tidigare forskningsresultat är till vissa delar vägledande.
Tolkningen av data börjar i samtidighet med min avgränsning av empiri. Jag ser
därför som en viktig uppgift att artikulera mina teoretiska utgångspunkter. Dessa val
har sina rötter i en interaktiv människosyn (1.4.1). Med avstamp i denna
människosyn kan förvärvsstrategi ses som en process med inslag av både planerad
och framväxande strategi (1.4.2). En process formas av individers interaktioner och
vad detta innebär redovisas i avsnitt 1.4.3.

1.4.1 Interaktiv människosyn
Som framgick av resonemanget i avsnitt 1.4 är det tveksamt om förvärvsstrategisk
verksamhet kan härledas ur rationella planer och rationellt beslutsfattande. Tidigare
forskning ger underlag för tvivel i detta hänseende. Här anläggs en processyn, som
grundas i en mer sammansatt och interaktiv människosyn Ufr Stymne, 1976; Weick
1979/1969; Schein, 1985; Sjöstrand 1985 och 1987). Den fortsatta presentationen
av denna människosyn bygger på Sjöstrand (1985 och 1987).
En interaktiv människa kan uppvisa flera (blandade) 'rationaliteter'. Den
rationalitet28 som fångas i tenner av egoistisk nyttomaximering är inte den enda
27Ett företagsförvälV kan beskrivas som en dubbelsidig transaktion (Hagstedt et al,
1979). En köpare och säljare identifieras i förvärvssituationen. Dubbelsidigheten i
transaktionen betonades också av Johansson (1962). En förvärvssituation sedd ur
köparens synvinkel betecknas som en investering och sedd ur säljarens synvinkel som
en desinvestering. Johansson utgick här från den investeringsmetodik som gäller vid
industriella investeringar i realkapital.
Ett överlåtande bolag och ett övertagande bolag presenteras i aktiebolagslagen.
Dubbelsidigheten i detta sammanhang refererar till en fusionssituation.
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människan i sitt handlande uppvisar. En 'kalkylerande och beräknande' individ
eftersträvar i olika valsituationer maximal personlig nytta. Handlingsalternativ väljs
med utgångspunkt i dennes egoistiska nyttomaximering. Rationalitet och
maximering av egennytta kopplas i detta fall samman och allmännyttiga hänsyn ges
ej utrymme. Beräkningarna av de personliga fördelarna tar sin utgångspunkt i en a
priori känd målfunktion och intäkter och kostnader definieras. Alla mänskliga
handlingar låter sig emellertid inte effektivt bestämmas i dessa kvantifierbara
storheter. Skälen till detta är väl kända och empiriskt belagda Gfr Simon 1967/1957;
March, 1978; Sjöstrand, 1987).
"Egoistisk nyttomaximering uttryckt i antagandet om homo
oeconomicus, utgör därför inte den enda möjliga rationaliteten.
Rationalitet i meningen beräkning av (egen)nytta räcker inte
som beskrivning av människan vid organisationsteoretisk
analys" (Sjöstrand, 1987, sid 27).
Den osäkerhet som är inbyggd i det mänskliga samspelet, beroende på brist på
information och handlingssituationers komplexitet och föränderlighet, kan inte
effektivt reduceras (eller hanteras) enbart genom kalkyler. På grund av människans
kognitiva begränsningar är detta inte möjligt. En begränsad kognitiv kapacitet gör
det svårt att handla så att nytta generellt maximeras i alla situationer. Villkoren för
handlandet behöver inte vara a priori givna utan formas också i samtidighet med
själva handlandet (Weick, 1979/1969).
Antagandet om den interaktiva människan bygger på tanken att handlingar och
utbyten av handlingar även kan ha annan grund än egoistisk nyttomaximering. En
kommunikativ dimension tillkommer, vilket innebär att utbytet i sig också är
betydelsefullt och representerar något utöver vad som utbyts (se vidare avsnitt

3.1).
Den mer nyanserade syn på homo oeconomicus som framkommit ovan kan
ytterligare understrykas av den flertydighet som March och Olsen (1976)29
27Rationalitet diskuteras också i bilaga N.
29En "soptunnemodell" (garbage can) konstruerades. Cohen, March och Olsen (1976)
betraktade beslutssituationer som scener där flera dramer kunde utspelas. Den
organisatoriska strukturen, som är ett resultat av planering, individuell och kollektiv
inlärning och imitation, kanaliserar strömmar av problem, valmöjligheter, lösningar och
deltagare. Strömmarna karaktäriserar vad som händer i "soptunnan" och när en lösning
möter ett problem kan ett beslut uppstå.
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kopplade till individers mål. Beräkningar av personliga fördelar och uppställande av
ett otvetydigt mål som möjliggör maximering är inte oproblematiskt. En individs
mål för sitt handlande kan vara flertydigt, svårt att uttrycka och motsägelsefullt.
Svårigheter att specificera preferenser pekar på en flertydighet som har med avsikter
att göra. En historisk flertydighet innebär att frågor som: Vad hände? och Varför? är
svåra att besvara.
Mål behöver inte föregå handlandet. Mål kan framträda som efterkonstruktioner,
på grund av hanrllandets oförutsedda konsekvenser (Westeriund och Sjöstrand,
1975; March, 1978). Handlandet kan få en sådan inriktning och ett sådant resultat
att de initiala avsikterna saknar relevans. Individen handlar med hänsynstagande till
situationen och andra individers handlande istället för att handla 'rationellt' i
betydelsen att uppnå ett på förhand givet mål (Crozier och Friedberg, 1980).
Verklighetens förvärvsstrategiska beslutssituationer kan vara svåra att överblicka
och förutsäga konsekvenserna av. Beslutsfattande kan i detta sammanhang
innebära handlingsval, som karaktäriseras av "marginalism"30. Begränsade
jämförelser mellan handlingsalternativ är endast möjlig, då även konkurrens mellan
individer och strategier kan föreligga och förhindra analys av samtliga presumtiva
alternativ för handling (Lindblom, 1959).

"The carbage can process, as it has been observed, is one in which problems
move from one choice opportunity to another in such away that the nature of
the choice, the time it takes, and the problems it solves all depend on a
relatively complicated intenneshing of the mix of choices available at any one
time, the mix of problems that have access to the organization, the mix of
solutions looking for problems, and the outside demands on the decision
makers" (op cit, sid 36).
30

"Two policies, X and Y, confront him. Both promise the same degree of
attainment of objectives ~ 12, b.d and ~. But X promise him somewhat
more of f than does Y, while Y promise him somewhat more of.,g than does
X. In choosing between them, he is in fact offered the alternative of a
marginal or incremental amount of f at the expense of a marginal or
incremental amount of g. The only values that are relevant to his choice are
these increments by which the two policies differ; and, when he finally
chooses between the two marginal valnes, he does so by making a choice
between policies" (Lindblom, 1959, sid 83).
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1.4.2 Planerad och framväxande förvärvsstrategi
Ett företagsförvärv kan sägas vara exempel på en strategisk kandidat. En aktör ser
ett förvärv som en möjlighet att förändra verksamheten. Det kan vara 'så att den
nuvarande organisationen står inför stora marknadsmässiga problem. Det kan då
gälla att söka sig till nya marknader och nya kundkategorier. Ett företagsförvärv kan
i sådana fall betyda nya möjligheter för organisationen ifråga.
En strategisk kandidat kan enligt Stymne (1976) vara en attraktiv ide eller ett
förslag, som en aktör i ett företag formulerar i en genererande fas av det strategiska
arbetet. Denna ide eller detta förslag påverkas av aktörers olika värderingar. När den
strategiska kandidaten sedan förs genom en utformningsfas innebär detta en sorts
bearbetning. Problem definieras och lösningar föreslås. Aktörer försöker förändra
den strategiska kandidatens innehåll. Utformningsfasen kan ha politiska inslag
beroende på att olika aktörer och grupper söker stöd för sina lösningar. Genom
diskussioner och förhandlingar hävdas olika intressen. Involverade aktörers
värderingar, ambitioner och maktrelationer påverkar valet av strategisk kandidat.
Den strategiska kandidaten når så småningom en valfas där den accepteras eller
förkastas. Om beslutsfattaren accepterar betyder det att de värderingar kandidaten
har sin grund i är konsistenta med beslutsfattarens.
Stymne beskrev strategiformandet med utgångspunkt i olika faser. Enskilda faser
behöver nödvändigtvis inte avgränsas vid formulerandet aven förvärvsstrategi.
Förvärvsaktiviteter av olika slag griper in i varandra och är omöjliga att separera.
För- och nackdelar med ett förvärv kan vägas mot varandra vid olika tidpunkter.
Olika aktiviteter kan också avbrytas. Ett kontraktavslut är inte alltid det resultat, som
följer av förhandlingar mellan förvärvare och uppköpskandidat. Det strategiska
beslutsfattandet kan snarare betraktas som en social process, i vilken interaktioner
mellan individer är viktiga för processens utveckling (se t ex Kirchoff 1979;
Rumelt, 1979; Horowitz, 1984).
Den realiserade förvärvsstrategin kan påverkas av både en planerad och en ickeplanerad strategi. En planerad strategi förutsätter att ledningens avsikter är
preciserade. En föränderlig omgivning och svårigheter att kontrollera denna ger
tydliga inslag av icke-planerad strategi. Ledningen kan ange vissa ramar för
handlandet och inom dessa ramar kan ett visst utrymme ges för intuitivt och
impulsivt förvärvsstrategiskt handlande (Olve, 1989). Formandet aven
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förvärvsstrategi blir därmed till viss del oförutsett. Den realiserade förvärvsstrategin
kan då betraktas som en kombination av både planerad och framväxande
förvärvsstrategi (Mintzberg och Waters, 1985), vilket gör att den har stora likheter
med logisk inkrementalism.
Logisk inkrementalism bygger på ett flexibelt och experimentellt sätt att närma sig
de övergripande mål som uppställts (Quinn,1980). Förvärvsstrategi kan då tolkas
som en iterativ process med utrymme för det okända. Sannolikheter för händelsers
inträffande är omöjliga att beräkna. Vägen mot målet att förvärva ett företag kan vara
slingrig och fylld av överraskningar och ledningen engageras därför i en mängd
beslutssituationer.
"The most effective strategies of major enterprises tend
to emerge step by step from an iterative process in which
organization probes the future, experiments, and learns
from a series of Parrial (incrementa) commitments rather than through global
fonnulations of total strategies" (op cit, sid 58).
Att definiera förvärvsstrategisk verksarr1het som en plan är otillräckligt. En sådan
begreppsbestämning döljer aktörers sociala interaktioner och den betydelse utbytet
av handlingar har för strategins utformning. En förvärvsstrategi kan formas
oregelbundet och utan medvetenhet om slutligt beslutsutfall. Formandet aven
förvärvstrategi kan beskrivas med utgångspunkt i en konfrontation mellan en
dynamisk miljö och en organisation med ledningen som "förlikningsman"
(Mintzberg, 1978). Strategin formas då utifrån aktörers uppfattningar om samspelet
mellan miljön, organisationen och dess ledning. Strategiska förändringar ses som
svar på förändringar i omgivningen (Schendei och Hofer, 1979; Mintzberg, 1978).
Omgivningen kan t o m formas av organisationen själv s k "enaeted environment"
och på så sätt kan omgivningen betraktas som organisationens output. (Pfeffer och
Salancik, 1978; Weick, 1979/1969; Smircich och Stubbart, 1985). Tidigare lagrad
information fonnar över tiden strukturer i en organisation och dessa strukturer utgör
ett slags filter genom vilket händelser i omgivningen avgränsas och granskas.
Organisationen kan inte reagera på händelser i omgivningen om inte dessa kan
uppfattas. Med utgångspunkt i aktörers uppfattningar blir det då fråga om hur de
uppfattar) dels den egna organisationen, dels en omgivning. Vilka uppfattningar
aktörerna har ligger då till grund för hur de agerar.
"Because the environment is enacted through organizational
processes of attention and because these processes themselves
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are developed as organizations respond to the environment, the
organization is, in a sense, always lagging. It's attentional
processes are inevitably focused on what had been important
in the past" (Pfeffer och Salancik, 1978, sid 75).
Det tar tid att bygga upp nya infonnationsstrukturer och därför tolkas händelser i
omgivningen på basis av vad som har varit viktigt. Strategisk verksamhet blir av
detta skäl retrospektiv. Vissa händelser avgränsas för nännare granskning i det
händelseflöde som aktörer uppfattar som existerande utanför organisationen. ESRmodellen i nästa avsnitt demonstrerar hur detta sker.

1.4.3 ESR·modellen
ESR-modellen syftar på Enactment (E), Selection (S) och Retention (R)31 och
betecknar olika processkategorier (Weick, 1979/1969). Dessa kategorier består av
individers interaktioner. Kategorierna kan tillsammans beteckna en process. En
process formas alltså av individers interaktioner.
"Processes contain individual behaviors that are interlocked
among two or more people. The behaviors of one person are
contingent on the behaviors of another person(s), and these
contingencies are called interacts" (op cit, sid 89).
Interaktioner kan uppfattas som utbyten av handlingar mellan individer. En
individ A:s handling är beroende aven individ B:s handling. Om B:s handling i sin
tur återverkar på A:s handling är detta en interaktion. Subjekt och objekt byter hela
tiden plats med varandra (Israel, 1980). Interaktioner är grunden för en process.
Enactment, selection och retention kan arrangeras i cirkulära32 sekvenser, s k
31S venska begrepp som motsvarar begreppen enactment, selection och retention anges
i slutet av detta avsnitt. För att presentera ESR-modellen i sin ursprungliga form är det
viktigt att jag till att börja med använder de engelska termerna.

32Weick använder i detta sammanhang begreppet cyklisk. De gamla grekiska
filosoferna fram till Herakleitos 500 f. Kr. beskrev också cykliska processer. De
betraktade världen som en väldig byggnad och processer ägde rum inom denna
byggnad. Byggnadens stabilitet stördes och återupprättades i cykler (se Popper,
1980/1962). De cykliska processerna var alltså en återkommande rörelse ,från
instabilitet till jämvikt. För att markera att det inte är sådana processer, som avses i
denna studie väljer jag begreppet cirkulär. Detta begrepp för tankarna till en form och
förknippas ej med återkommande beteende. En cirkulär process kan ges olika slag av
innehåll och innehållet kan dessutom variera över tiden.
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ESR-sekvenser och dessa sekvenser kan tillämpas både på organisations- och
individnivå.
ESR-sekvensema kan kopplas till varandra cirkulärt kausalt på följande sätt

FIGUR1:1 ESR-MODELLEN
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Källa: Weick, 1979/1969, sid 45.

Att de olika processkategoriema är svära att avgränsa framgår inte av ovanstående
figur. En precis angivelse av start- och sluttidpunkt för en processkategori är en
omöjlighet. Enactment, selection och retention överlappar varandra.
'Enactment' är den processkategori som enligt Weick är nära knuten till
omvärldsförändringar. 'Enactment' hämtar sitt innehåll från organisationens
samspel med omgivningen. De övriga processkategoriema påverkas av innehållet i
'enactment'.
ttEnactment is the only process where the organism directly
engages an external 'environment'. All processes subsequent to
enactment work on edited raw materials and whatever episodes
have been extracted by enactment. The external environment
literally bends around the enactments of people, and much of
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the acttvlty of sense-making involves an effort to separate the
extemality from the action" (op cit, sid 130-131).
Omvärldsförändringar är företeelser, som uppmärksammas mer än andra
företeelser i omgivningen. Omvärldsförändringar utgör råmaterial för enactmentprocessen. 'Enactment' innebär att individer i en organisation påverkar och
påverkas av sin miljö. Vissa omgivningshändelser isoleras genom s k "bracketing"
och granskas närmare. Åtgärder kan vara nödvändiga att vidta med anledning av
dessa händelser.
En individ, som konfronteras med en ostrukturerad textmassa, är en bild som
förtydligar innebörden av "bracketing". Individen försöker ordna detta flöde av ord.
Denna "interpunktion" leder till att viss ordning upprättas i textmassan och fraser
förbinds. Individens uppgift kan också vara att urskilja "sämre" delar av texten från
"bättre" delar och analysera vissa delar närmare. "Interpunktion" är en form av
'enactment'. En annan form har sin grund i de omvärldsförändringar, som
individer själva producerar och som vid ett senare tillfälle kan influera 'enactment'.
"Confronted with an unpunctuated speech, you're in precisely
the same position as an employee who confronts a flow of experience and
has no one around to coach him on which are the good parts, the bad parts,
to coach the interesting parts, and the trivia. Those are all decisions
involving bracketing" (Weick 1979/1969, sid 154).
Individer kan själva skapa både möjligheter och begränsningar för sitt handlande
genom den mening, som tillskrivs händelser i omgivningen. De begränsningar en
individ uppställer för sitt handlande kan vara resultatet aven ovilja till aktivitet. En
handling bedöms som omöjlig att utföra i praktiken på grund av att handlingshinder
existerar i en individs föreställning. Weick benämner detta förhållande "avoided
tests". Individen antar en utmaning genom att praktiskt pröva om detta hinder verkligen föreligger. Denna utmaning kan leda till upptäckten att hinder faktiskt inte
existerar. Det hinder som syntes föreligga var en illusion. Enligt min uppfattning
svarar "avoided tests mot ett slags skenbarriärer, varför jag fortsättningsvis
refererar till detta.
If

'Selection' är den processkategori, som väljer tolkning på basis av erfarenheter i
det förflutna och ger innebörd i den händelse, sonl i 'enactment' legat till grund för
vidtagande av åtgärder. Till hjälp för denna tolkning är ett slags kartor (cause
maps)33, som är uppbyggda av tidigare erfarenheter och de kan utnyttjas som
33Jag analyserar (i kapitel 5) inte dessa 'cause maps'. Det synes vara en omöjlig
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tolkningsredskap för att därvid göra handlandet i 'enactment' begripligt. Om de
visar sig användbara tenderar de att återanvändas på framtida liknande händelser.
"Rather than select individuals or behaviors, selection processes
involved in organizing select schemes of interpretation in the
sense that some cause maps repeatedly prove helpful in reducing the
equivocality of displays, whereas other maps add to the equivocality. Those
maps that are helpful tend to be selected, and those that aren't helpful tend to
be eliminated. In addition, the specific interpretations of the specific
equivocal displayaiso are selected and are retained for possible
imposition on future situations that look the same" (op cit, sid
131).
Vissa tolkningar lagras i 'retention'. 'Retention' kan beskrivas som individens
minne. Att 'retention' också ibland är ett 'dåligt minne' gör att ett flertal
användningsmöjligheter tillåts för innehållet. Innehållet i 'retention' kan i vissa fall
verka stabiliserande och i andra fall utgöra en grund för flexibilitet i individers
handlande och det är i de senare fallen som det är fördelaktigt med ett 'dåligt
minne'. Tidigare slutsatser kan då lättare diskrediteras och ersättas av nya bättre
anpassade slutsatser och därigenom ökar möjligheterna till ett flexibelt handlande.
Den ambivalens som beskrivits hos 'retention' ger individen möjligheter att anpassa
sig till olika förutsättningar i skilda miljöer.
Tolkningar av handlingar lagras i 'retention' och tjänar som vägledning för
framtida handlingar. Dessa uppfattningar kan också verka begränsande på
'selection' och 'enactment' på grund av de kausala länkar som förbinder
processkategorierna. Nya tolkningar som lagras formas av de strukturer som redan
finns i 'retention'. Erfarenheter ackumuleras då inte i 'retention' utan interagerar
med tidigare lagrat material. Redan existerande strukturer utövar ett starkt inflytande
över nya erfarenheter.
"Once that enacted environment exists it serves as a plausible
guide for subsequent actions and interpretations. An enactec;l
environment is a historical document, stored in the retention
process, usually in the form of a cause map, that can be
superimposed on subsequent activities" (op cit, sid 229).

uppgift. Att analysera individers mentala tolkningsredskap torde vara en uppgift för en
hjärnforskare. Min beskrivning av 'cause maps' syftar endast till att klargöra att
individer tolkar handlingar och att tolkningar väljs.
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'Retention' verkar dock inte stabiliserande i alla situationer. På grund av dess
ambivalenta karaktär kan 'retention' också fungera som ett 'dåligt minne'. Detta gör
att det finns möjlighet att modifiera gamla strukturer och även att forma nya.
Efter denna presentation av Weicks ESR-modell och redogörelse för 'enactments'
koppling till uppfattade omvärldsförändringar väljer jag nu att översätta Weicks
beteckningar på de skilda processkategoriema till svenska och till hjälp för detta tar
jag Weicks beskrivning på individnivå. Som jag tidigare påpekat kan ESR-modellen
appliceras både på organisations- och individnivå.
"Relationships with people can also be modeled after the ESR
framework. A standard employee interview format goes. (1)
What's the problem? (ecological change), (2) What have you
done about it? (enactment), (3) What do those actions mean?
(selection), and (4) What should we conclude? (retention)" (op
cit, sid 260).
Den aktivitet, som tillför 'enactment' råmaterial, benämner jag 'problemformulering'. Problemformulering har föranletts av omvärldsförändringar, dvs
vissa händelser i omgivningen har uppmärksammats mer än andra och inneburit att
ett problem formulerats. För att hantera detta problem vidtas sedan åtgärder i
'enactment'. 'Enactment' kan därmed beskrivas som aktörers 'handlande' och
svarar på frågan: Hur hanteras problemet?
I 'selection' tolkas handlingar varför jag väljer att översätta selection med
'tolkning'.
Resultatet av tolkningar bevaras i 'retention', som kan innehålla tidigare
erfarenheter och slutsatser, som inverkar på problemfonnulering med utgångspunkt
i uppfattade omvärldsförändringar, handlande och tolkning. 'Retention' motsvaras
alltså närmast av 'bevarande'.
Med hänsyn till de svenska begreppen problemformulering, handlande, tolkning
och bevarande kan då Weicks process schematiskt beskrivas på föjande sätt.
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FIGUR 1:2 'PHTB'-MODELLEN
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Denna cirkulära processen kan omöjligen brytas. Detta skulle i så fall betyda att de
interagerande individerna var

historielö~a

och saknade möjligheter att tolka

interaktionerna. Brist på historicitet skapar en statisk situation. Handlingar som
utförs utan tanke på vad som hänt tidigare blir meningslösa.34
"Sociala fenomen har den egenskapen, att handlingars betydelse är beroende
aven historisk process" (Aubert, 1979, sid 294).
Weicks processbeskrivning utgör en möjlighet för mig att strukturera ett
händelseförlopp med avseende på olika aktiviteter. En handlings yttre verkställelse
34Jft den icke-kommunikation som beskrivs av Samuel Becket (1957) i dramat "I
väntan på Godot". Här presenteras ett utdrag.
"Estragon. När då?
Vladimir. Alldeles i början?
Estragon. I början av vad?
Vladimir. I kväll. Jag sa...jag sa...
Estragon. Nu begär du faktiskt för mycket" (sid 77) .
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gör att handlingar kan registreras. Det är enligt Weick först när en individ kan se sin
handling, som han eller hon kan tolka vad som ligger bakom handlingen. Detta är
en viktig utgångspunkt för mig. Jag kan inte studera handlingar som saknar synliga
effekter Gfr von Wright, 1971). En cirkulär analys kan ske med avseende på
problemformulering, handlande, tolkning och bevarande.' Cirkulär analys av ett
händelseförlopp är för övrigt en form av databearbetning, så mer om detta i nästa
kapitel.

1.5 Disposition (fortsatt)
I nästa kapitel demonstreras undersökningsmetod och tillvägagångssätt för
generering och presentation av empiriska data. Urval av fall motiveras och
fallstudiens olika faser presenteras.
I kapitel 3 knyter jag inledningsvis an till det processperspektiv som valts i kapitel
1. Fortsättningsvis presenteras de begreppsliga analysverktyg, som bildar
tolkningsteorin. Empiriska data presenteras i kapitel 4 och i kapitel 5 tar analysen
vid. Analysen sker i två steg. En cirkulär process beskrivs i det första steget och i
det andra analyssteget appliceras tolkningsteorin på fallet. I kapitel 5 prövas också
existerande förklaringar av förvärvsbeteende.
I avhandlingens avslutande kapitel redovisar jag forskningsresultaten och dessa
relateras till tidigare forskningsresultat på företrädesvis förvärvsområdet. Studiens
deskriptiva och teoreiutvecklande bidrag presenteras. Kapitlet avslutas med en
diskussion om resultatens trovärdighet.
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KAPITEL 2 UNDERSÖKNINGSME'TOD

I detta kapitel redovisar jag mina utgångspunkter inför val av
undersökningsmetod. Jag redovisar också hur generering, presentation och analys
av empiriska data gått till. Kapitlet avslutas med en diskussion av begreppen
trovärdighet och objektivitet.
Den undersökningsmetod en forskare väljer kan ytterst härledas från hennes
tankar om världen och människan. Undersökningsmetod väljs inte som man "väljer
ett vykort" utan är snarare en konsekvens aven mognadsprocess (Daudi, 1984).
Valet av undersökningsmetod kan sägas ha sin grund i en mognadsprocess som tar
sin början i artikulerandet aven världsbild. Denna världsbild kan beskrivas i ett
filosofiskt stadium (se bilaga I). Det filosofiska stadiet bildar tillsammans med det
figurativa och det formalistiska stadiet en metodmodell som jag utvecklat (se bilaga
I).

Val av metodsynsätt representerar övergången från ett filosofiskt till ett figurativt
stadium. Det figurativa stadiet omfattar även undersökningsmetod och tekniker för
datagenerering och datapresentation. Detta kapitel fonnas i det figurativa stadiet.
Teorier utvecklas i ett senare stadium, som jag benämner det formalistiska (2.4).
Detta stadium innefattar presentation och analys av empiri, slutsatser samt en
bedömning av analysresultatet med avseende på trovärdighet och objektivitet.

2.1 Fokus på det kvalitativa
Val av undersökningsmetod hänger nära samman med studiens syfte Gfr Glaser
och Strauss, 1967; Glaser, 1978; Berg, 1979; Ödman, 1979; Björkegren, 1986;
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Alvesson, 1989). De två syften som formulerats i denna studie (1.3) implicerar en
kvalitativ undersökningsmetod (se vidare avsnitt 2.1.1). Till grund för den
efterföljande beskrivningen och teoriutvecklingen läggs en undersökning av
kvaliteter och det sammanhang dessa kvaliteter existerar inom.
Den företeelse som skall undersökas utgörs av olika kvaliteter. En kvalitet kan
sägas motsvaras av egenskaper och kan ha en mängd olika aspekter. Det gäller
därvid för forskaren att precisera de aspekter som undersökningen gäller.
"Det handlar härvid alltså om att i tanken försöka göra reda för sej vad man
egentligen menar när man tänker på denna kvalitet. Vad lägger jag
exempelvis för betydelse i kvaliteten 'god', kvaliteten 'intelligent',
'missanpassad', 'kriminell' osv. Jag måste m a o för mej själv definiera
kvaliteten ifråga genom att precisera de aspekter som jag tänkt att
undersökningen ska gälla" (Eneroth, 1984. sid 13).
Olika betydelser kan tillskrivas en kvalitet och detta är beroende av vilket
perspektiv forskaren har för sin undersökning. En kvalitet kan alltså formuleras från
olika perspektiv och fånga skilda aspekter aven företeelse. I denna studie utgörs
företeelsen 'strategiska förspel' av olika kvaliteter. De aspekter av de olika
kvaliteterna jag är intresserad av att undersöka preciseras i kapitel 3 och denna
precisering har sin grund i)dels det perspektiv jag valt för undersökningen (se
avsnitt 1.4), dels den förstudie som genomförts (se kapitel 3).
Ett subjekt-subjekt förhållande karaktäriserar mötet mellan en kvalitativt inriktad
forskare och den företeelse som skall undersökas. Detta markerar en gräns gentemot
en kvantitativt inriktad forskning som utmärks av ett subjekt-objekt förhållande
(Eneroth, 1984).
En kvantitativ undersökningsmetod kan exempelvis ha som ambition att mäta
mängden aven viss egenskap eller ange med vilken sannolikhet en viss händelse
inträffar. Statistiska eller matematiska metoder används ofta för att producera
denna typ av kunskap. En kvantitativ metod har ofta

en atomistisk

verklighetsuppfattning, dvs en tro på möjligheter att restlöst sönderdela helheten.
Forskaren och forskningsobjektet är i denna mening skilda från varandra (Eneroth,
1984). Den kvantitativt inriktade forskaren försöker vidare vanligen etablera en
subjekt-objekt relation för att kunna studera objektet ifråga utan att själv påverka
det. Forskaren når objektet via mätinstrument och detta 'visar sig' via mätresultat.
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Det är emellertid som jag ser det svårt att helt stå utanför det studerade objektet.
Personliga erfarenheter, föreställningar, känslor etc gör att subjektiva tolkningar av
det studerade objektet och tidigare gjorda mätresultat påverkar mätinstrumenten.
Detta gör att mötet mellan forskaren och undersökningsobjektet snarare
karaktäriseras av ett subjekt-subjekt förhållande. Tanken om 'objektivitet', är lika
svår att hävda vid kvantitativt orienterade studier (Eneroth, 1984).
Denna studie har sin grund i ett processperspektiv och en interaktiv människosyn
(1.4) och detta mot bakgrund av de brister eller 'luckor', som redovisats rörande en
stor del av den tidigare förvärvsforskningen (1.2). Att hävda att vissa 'brister'
föreligger har att göra med i vilket perspektiv tidigare forskningsresultat betraktas
och tolkas. Vore jag exempelvis intresserad av att analysera aktiekursers utveckling
i samband med förvärvsförsök skulle jag sannolikt inte avgränsa studieområdet till
huvudmäns och exekutivs förvärvs strategiska handlingar (1.1) och jag skulle
troligen heller inte ta avstamp i ett processperspektiv och en interaktiv människosyn.
Mina utgångspunkter och val bestäms av mitt forskningsintresse och vad jag på
basis av även mina egna erfarenheter och kunskaper ser som angelägna frågor. Den
identifierade kunskapsluckan i det empiriska vetandet, strategiska förspel med
fientliga inslag (1.2), är inte självklart synlig i praktikens perspektiv. 'Luckan'
formas via min konstruerade inomvetenskapliga 'orienteringskarta'.
Som också angivits inledningsvis i detta kapitel betraktar jag även valet av
undersökningsmetod som influerat av synen på forskaren som ett subjekt. För att
särskilt tydligt belysa dessa frågor har olika forskningsstadier redovisats (bilaga I).
Vad som beskrivits ovan är bakgrunder till den subjektivitet, som i denna studie,
påverkar mötena med de strategiska aktörerna. Som framgår i senare avsnitt (2.2.1
och 2.2.2) genomförs den empiriska undersökningen i etapper. Subjekt-subjekt
förhållandet mellan mig och de strategiska aktörerna karaktäriserar dessa möten.
Detta ger spår vid sammanställningen av den teori, som ligger till grund för
analyserna av empiriska data - mer om detta i kapitel 3.
Eneroth (1984) betraktade det kvantitativa som det kvalitativas motpol men något
motsatsförhållande mellan kvantitativa och kvalitativa metoder och data behöver inte
förutsättas

Gfr Glaser och Strauss, 1967). Att kvantitativa metoder o:ta inrik~s mot

verifiering av hypoteser och kvalitativa metoder mot teoriutveckling uttrycker inte en
konflikt. Teorigenerering och teoriverifiering förutsätter varandra. Såväl kvantitativa
som kvalitativa data är användbara för både verifiering och utveckling av teori.
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Val av undersökningsmetod är inte en fråga om 'antingen kvantitativ eller
kvalitativ' utan snarare en fråga om forskningssituation, forskningsintresse och
vilket behov av material som föreligger.

~

Både kvantitativa och kvalitativa data används i denna studie, även om tonvikten
ligger på det kvalitativa. Kvantitativa data, som t ex företagsstorlek, ägarandelar och
räntabilitetsmått ger viktig information om det sammanhang ur vilket en viss
förvärvsstrategi kan härledas. Aktörers handlingar och interaktioner beskrivs och
analyseras emellertid rikare och effektivare med utgångspunkt i kvalitativa data.
(Att både kvantitativa och kvalitativa data är viktiga i studien framgår av de senare
avsnitten 2.2.1 och 2.2.3).
Teorigenereringsmetoden ("Grounded Theory Method"), som lanserats av Glaser
och Strauss (1967) innebär att forskaren arbetar induktivt. En väletablerad teori
saknas i initialskedet. Teori utvecklas i växelverkan med datainsamling. Forskaren
insamlar, kodar och analyserar data. Resultatet av kodningen och analysen i ett visst
skede dirigerar nästa skede av datainsamling, kodning och analys i en 'oändlig'
kedja tills mättnad uppstår. Mättnad avser ett stadium där nya data har ett marginellt
värde för uppnådda resultat.
Vid teoriutveckling ställs krav på forskarens teoretiska sensitivitet,
vilket rör förmågan att konceptualisera begrepp och formulera teori (Glaser, 1978).
Teorin genereras kumulativt och forskarens teoretiska sensitivitet utvecklas
efterhand. Sensitivitet refererar till forskarens ökade insikt på ett område. Denna
insikt har sin grund i det växelspel, som pågår mellan teoretiskt och empiriskt
arbete innefattat i teoretisk sampling.
"The general procedure of theoretical sampling, as we now shall
describe it, is to elicit codes from raw data from the start of data
collection through constant comparative analysis as the data pour
in. Then to use the codes to direct further data collection, from
which the codes are further theoretically developed with respect
to their various properties and their connections with other
codes until saturated" (Glaser, 1978, sid 36).
Teorigenereringsmetoden föreskriver jämförelser av så många avgränsade
undersökningsenheter som möjligt och varje undersökningsenhet, som kan bidra
till att beskriva egenskaper hos en viss kategori har teoretisk relevans. Kategorier
och egenskaper är en teoris grundläggande element. Dessa element är abstraktioner
av enlpiriska data.
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"Making a distinction between category and propeny indicates a systematic
relationship between these two elements of theory. A category stands by
itself as a conceptual elements of the theory. A property, in turn, is a
conceptual aspect or element of a category" (Glaser och Strauss, 1967, sid
36).
De kategorier som utgör sammanfattningar av olika empiriska data preciseras med
avseende på olika egenskaper. Sammanfattningarna kan ytterligare preciseras
genom en uppdelning på varje identifierad egenskap. Teorigenereringsmetoden ger
då möjlighet att sammanfatta kvaliteter hos en undersökningsenhet. Man kan dock
inte avgöra om den studerade företeelsen är en del i en händelsekedja, eftersom
enheters historiska och organisatoriska kontext är av mer underordnad betydelse.
Det är inte händelsekedjan i sig som är viktig utan de avgränsade
undersökningsenheterna, som 'lyftes ut' ur den historia och den struktur den kan
vara en del av. Jämförelser mellan enheterna ligger därefter till grund för
avgränsning av kategorier och egenskaper.

2.1.1 En fallstudie
Fallstudien i denna avhandling kan ses som konstruktiv i den meningen att den
skall ligga till grund för utveckling av teori och efterfölJande generering av
hypoteser. Fallstudien leder till att befintlig teoribildning inom förvärvsområdet
vidareutvecklas. Behovet av konstruktiva fallstudier är störst inom områden där
teorin är svagt utvecklad (Valdelin, 1974).
Fallstudier är vanliga inom organisationsteoretisk forskning. Det är i dessa
sammanhang ofta fråga om att beskriva och analysera ett fåtal 'naturliga processer'
och generera en stor mängd data ur ett flertal aspekter - att prioritera djup framför
bredd. En intensiv studie av ett händelseförlopp är nödvändig för teoriutveckling
och hypotesgenerering.
Fallstudier kan bedrivas med avsikt att rekonstruera historiska skeenden. Detta
gör anknytningen till ett kontextualistiskt paradigm tydlig. Aktörers handlingar sätts
därvid in i ett historiskt sammanhang och ett händelseförlopp kan följas.
Tidsdimensionen är viktig för att beskriva kopplingar mellan händelser i det
förflutna, det nuvarande och det framtida. Den kontextualistiska horisontella
analysprincipen beaktas i enlighet med Pettigrew (1985) och en process kan
beskrivas (se bilaga I).
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Att lyfta ut vissa företeelser i en process och beskriva egenskaper på ett sätt som
teorigenereringsmetoden (2.1) förespråkar gör att sammanhanget företeelserna
uppstår i riskerar att gå förlorat. Iden med en processansats kommer då att utarmas.
En studie kan knappast sägas vara processorienterad om förloppet som sådant
saknar betydelse. I så fall blir det istället fråga om en serie urklipp och stillbilder
(tvärsnitt) snarare än en longitudinell representation av händelser med fyllig
information om de sammanhang och interaktioner händelserna formas i.
Fallstudier har flera svagheter. Till en av dem räknas den bristande förmågan att
generera generella teorier (Wärneryd, 1985). Att prioritera djup framför bredd blir
således en svaghet och att dessutom, som i denna studie, välja endast ett fall
begränsar också generaliseringsmöjligheterna.
Att resultaten i denna studie genererats från endast ett fall 35 betyder dock inte att
jag är intresserad av strategiska förspel med fientliga inslag enbart i detta studerade
fall. Eftersom den 'tolkningsteori' (se kapitel 3) jag sammanställt sträcker sig utöver
de specifIka handlingar och interaktioner sonl uppmärksammats i fallstudien är det
möjligt att applicera tolkningsteorin även på andra situationer i andra strategiska
förspel. De kvaliteter och de levalitetsaspekter som är väsentliga i denna studie kan
också vara viktiga att uppmärksamma i andra fall och därigenom ges viss möjlighet
att generalisera. Min ambition i denna studie är dock inte att generera resultat som
gäller för alla strategiska förspel med fientliga inslag. De involverade s!Tategiska
aktörerna kan inte representeras av alla strategiska aktörer. Jag nöjer mig med ett
specifikt strategiskt förspel. Generalitet är då inte ett vetenskapligt kriterium som jag
i första hand strävar att uppfylla. Det viktiga är att den utvecklade teorin förklarar
den empiri den är ämnad att förklara och därvid är det specifIka viktigt.
Det specifIka ligger till grund för forskningsresultatens originalitet, som framträder
i icke välkända förklaringar (jfr Glaser och Strauss, 1967; Glaser, 1978).
Detaljrikedomen och närheten till 'naturliga processer' i en fallstudie ger möjlighet
att presentera mer originella resultat. Att som i en fallstudie då prioritera djup
framför bredd blir därvid en styrka. Breda studier inriktade på att uppfylla krav på
generaliserbarhet kan knappast samtidigt vara specifIka och originella (jfr Weick,
1979/1969).
35 Vanligen motsvaras ett fall aven organisation. Då denna studie omfattar fyra
organisationer (se nästa avsnitt "Iggesundsaffåren tt ) består den egentligen av fyra fall
och skulle kunna betecknas som en slags 'kvartettstudie'.
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En annan svaghet med fallstudier gäller vid applicerandet av ett historiskt
perspektiv. En fallstudie redovisas på basis av aktörernas berättelser om händelser i
förfluten tid. Förutom att det kan vara svårt för aktörerna att erinra sig vissa
händelser (se vidare avsnitt 2.2) kan också efterrationaliseringar förekomma. Detta
bidrar till svårigheten att rekonstruktera ett 'ursprungligt' händelseförlopp. M a o:
aktörerna tolkar det som skett och förmedlar sin bild av det hela och kan därvid
också försöka tillrättalägga vissa omständigheter. Förloppet kan då inte perfekt
avbildas av forskaren.
Om uppmärksamheten huvudsakligen riktas på aktörers handlingar och mindre på
aktörers värderingar, bedömningar och tankar rörande sina egna och andras
handlingar, så kan inslagen av efterrationalisering något reduceras. Frågan är dock
om det är nödvändigt att försöka eliminera dessa. Efterrationaliseringar är
ingredienser i aktörers tolkningar och Weick (1979/1969) h~vdar i sin
processmodell (1.4.3) att dessa tolkningar i realiteten ligger till grund för det senare
handlandet.

"1ggesundsaffären "
Jag har valt att studera "Iggesundsaffären". Fallet är en studie som huvudsakligen
berör fyra börsnoterade skogsbolag. De strategiska aktörerna i AB Iggesunds Bruk
(Iggesund) står i centrum för denna fallstudie aven komplex förvärvsstrategisk
verksamhet. I fallstudien ingår också strategiska aktörer inom skogsbolagen Mo och
Domsjö AB (MoDo), Stora Kopparbergs Bergslags AB (Stora Kopparberg) och
Billerud Uddeholm AB (Billerud). Vissa av aktörerna med huvudsaklig hemvist i
Skandinaviska Enskilda Banken (S-E-Banken) och Svenska Handelsbanken
(Handelsbanken) involverades också genom sina engagenlang i de skilda
skogsbolagen och inkluderas därför i fallstudien.
Med beaktande av bakgrundsfaktorer och konsekvenser av Stora Kopparbergs
och Billeruds fientliga bud på Iggesund har fallstudien en tidsmässig spännvidd på
fyra år och avser perioden 1980-1983.
Det första urvalskriteriet för mitt val av fallet "Iggesundsaffåren" är att studien
skall komplettera den tidigare svenska förvärvsforskningen, som huvudsakligen
uppmärksammat fusioner mellan mindre och medelstora företag, kooperationer och
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multinationella bolag (1.2). En avgränsning till förvärvsstrategisk verksan1het inom
svenska börsnoterade aktiebolag uppfyller då detta kriterium.
Det andra urvalskriteritet är att studien skall röra ett fientligt uppköpserbjudande
som har påtagliga konsekvenser för såväl bolagens aktörer som för hela strukturen
inom en viss bransch (i detta fall skogsbranschen).
Våren 1986 när denna studie påbörjades hade ett begränsat antal offentliga
fientliga bud förekommit. Uppköpserbjudanden som offentligt karaktäriserats som
fientliga och som riktats till börsföretag var vid den tiden fåtaliga i Sverige (se
avsnitt 1.1.1). Anders Wall i Beijerinvest riktade ett bud till Företagsfinans i
oktober 1979 (Englund, 1983). Stora Kopparberg och Billerud offentliggjorde i
april 1981 ett dylikt uppköpserbjudande riktat till Iggesunds aktieägare. FABEGE
försökte köpa aktiemajoriteten i MEA några månader senare (se FABEGE, 1981,
Erbjudande till aktieägarna i MEA AB). ABBA-ägda Polar Music International
offentliggjorde ett fientligt bud riktat till Ahlsells aktieägare i februari 1982 (se
Boström och Johansson, 1983). Av dessa bud har Stora Kopparbergs och Billeruds
bud på Iggesund väckt särskilt stor offentlig uppmärksamhet. Budet initierade också
genomgripande strukturella förändringar inom svensk skogsindustri och påverkade
sammanslagningen 1988 av MoDo, Holmens Bruks AB (Holmen) och Iggesund.
Det "Tredje Blocket" bildades. Detta kunde emellertid inte förutses när denna studie
startade.

2.2 Datagenerering
En ingående studie av Iggesundsaffären har ej tidigare presenterats. Det material
jag genererat data ifrån har ej tidigare varit tillgängligt. Fallstudien är i detta
avseende unik. Min strävan att öppet presentera de strategiska aktörer, som varit
aktivt involverade i händelseförloppet omkring ett fientligt bud och rekonstruera
tidvis intensiva och känsloladdade händelseförlopp, har inneburit vissa svårigheter
att få access till källor som informerar om detta. Studiens känsliga karaktär har
emellertid inte inneburit att jag gjort avkall på min strävan. En viktig del av
forskarpassionen är tålamod. "Dörrar öppnas" med tiden och informationslänkar
bildar så småningom en kedja. Jag har däremot fått ge visst avkall på
källhänvisningar för att behålla substans. Jag har ej kunnat ange samtliga anlitade
källor i fallstudien.
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Att använda källor som inte kan redovisas är en vanlig arbetsmetod (Palme, 1966).
Allison (1971) t ex använde sig av källor som önskade vara anonyma därför att
deras position var känslig och också därför att de lämnade ut information om ett
känsligt händelseförlopp (USAs hantering av upptäckten i oktober 1962 att
Sovjetunionen byggde raketbaser på Kuba). Även Neustadts (1980/1960) studie av
presidenter i USA byggde på källor som tillförsäkrades anonymitetsskydd.
Intervjuade aktörer har påpekat att de inte vill bli citerade i alla sammanhang. Jag
har oftast tillämpat indirekt anföringsteknik för att tillmötesgå detta krav.
Datamaterialet är dock helt öppet redovisat efter inhämtat tillstånd från respektive
åberopad aktör (se avsnitt 2.3.1).
Min fallstudie har indelats i tre faser: förstudie, huvudstudie och avslutande
kontrollstudie. Dokumentanalyser och intervjuer har legat till grund för
datagenerering i för- och huvudstudien. Det är viktigt att understryka att data
genereras och inte insamlas. Det föreligger en viktig skillnad mellan generering och
insamling. Det subjekt-subjekt förhållande som i denna studie karaktäriserar mötena
mellan mig och de strategiska aktörerna (2.1) föranleder mig att markera denna
skillnad. Data kan betraktas som ett resultat av observationer på basis av teoretiskt
granskade förföreställningar. Resultatet är således ett slags alstrande av data i ett
växelspel mellan empiri och teori. Genom att data genereras finns utrymme för
påverkan i ett subjekt-subjekt förhållande. Data finns inte 'där ute' och väntar på att
samlas in (Churchman, 1970). 'Verkligheten' är inte given (se avsnittet
"Världsbild", bilaga I).
Dokumentanalyser kan avse granskning av historiker, årsredovisningar, interna
utredningar, bolagsstämmoprotokoll etc. Här måste man

lita till ett material

som andra presenterat, s k sekundärdata. Det är då viktigt att uppmärksamma det
perspektiv, som medvetet eller omedvetet kan. ha styrt rapportören i fråga.
Primärdata är data som genererats med utgångspunkt i intervjuer. Att översätta
ordet intervju med enbart 'utfrågning' är ej tillräckligt. En stark betoning på
utfrågandefunktionen kan lätt få till konsekvens att intervjuer ensidigt fokuserar
intresset på verbal formuleringskonst.
"It takes a
great listener to hear what is actually said, a
greater one to hear what was not said but what comes to
light in the speaking" (Palmer, 1969, sid 234).
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Intervjuer med samme respondent sker lämpligen vid mer än ett tillfälle. Det är
väsentligt att vid första mötet skapa förutsättningar för ett positivt intervjuklimat
(Palme, 1966). Man bör vid detta tillfälle inrikta sig på att fmna ett sätt, som väcker
respondentens intresse och stimulerar hans eller hennes vilja att svara. Det är vidare'
viktigt att presentera projektet och dess syfte på ett sådant sätt att respondenten blir
medveten om sin betydelse i det hela. Det är också av betydelse att genom sin egen
person medverka till att förtroende skapas.
Att fallstudien är retrospektiv motiveras av flera förhållanden. Det är på gränsen
till omöjligt för en forskare att i ett pågående förvärvsförsök få access till alla
källor, eftersom sekretesskraven är utomordentligt stränga och starka känslor
svallar. Dessutom framstår ofta händelseutvecklingen i samband med förvärv
tydligare i ett tillbakablickande perspektiv. Aktiviteter och reaktioner på aktiviteter
tecknar först med tiden skarpare konturer. Det är först när en handling har utförts
som den kan tolkas och sättas in i ett sammanhang. Ett kontinuerligt
händelseförlopp är därför svårt att avgränsa mitt i ett pågående förvärv.
En bedömning av vilka händelser som är relevanta för en beskrivning och analys
av aktörers handlande underlättas också av att studien rymmer ett historiskt
perspektiv. Involverade aktörers medvetenhet om händelsers betydelse och
koppling till varandra torde vara starkast när viss - dock begränsad - tid förflutit från
ett förvärv eller {örvärvsförsök.
Vid fientliga bud är det särskilt vanligt att strategiska aktörer också engagerats
starkt känslomässigt. De kan dock efter viss tid betrakta sitt handlande mer med
distans. Det senare torde underlätta aktörernas möjligheter att återge ett skeende av
denna typ.36
Datagenereringen påbörjades sommaren 1986. Då hade endast två och ett halvt år
förflutit från den 'slutpunkt' - i december 1983 - som här angivits för
Iggesundsaffåren. På grund av att händelseförloppet då inte var särskilt avlägset har
36 Inom minnespsykologin finns visst stöd för att återgivning av händelser, som är
förknippade med starka känslor förbättras när det förflutit en tid. Detta antas ha att göra
med den fysiologiska aktiveringen av hjärnan vid tidpunkten för en händelse och kan ha
konsekvenser för minnesspårens organisation (se Baddeley, 1983). Emotionellt
betonade händelser är därför lättare att återberätta när viss tid förflutit. Det är svårt att
här ange någon tidsgräns. Det fmns exempel som visar att människor har kunnat berätta
i detalj vad som hänt för mer än 60 år tillbaka i tiden.
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en stor mängd information kunnat redovisas. Aktörernas minnesbilder var
skarpa. 37 Rikhaltig skriftlig dokumentation har här underlättat tidsbestämning av
händelser. De dokument jag analyserat har innehållit uppgifter, som redovisats vid
tidpunkten för eller kort tid efter olika händelsers inträffanden. Tidsfaktorns
betydelse kan här bortses ifrån. Jag förberedde en lista på kronologiskt ordnade
händelser och hade den till hands vid intervjuerna. Aktörerna kunde då koncentrera
sig på händelserna i sig utan att fundera över tidpunkter.

2.2.1 Förstudie
En viktig fråga som ställts i förstudien är vad som hände den 29 april 1981.
Vilka strategiska aktörer involverades i uppköpserbjudandet och vad hände före och
efter budet? Dessa frågor har ställts iförstudien. Huvudmanna- och
exekutivnivåerna har styrt valet av intervjupersoner (se Primärkällor, bilaga III).
Förstudien inriktades på att kartlägga ett händelseförlopp som tar sin början i
uppköpserbjudandet per den 29 april 1981. Avhandlingens syften (1.3) och ett
processperspektiv (1.4) har varit styrande vid formulering av förstudiens frågor (se
Intervjuguide, bilaga II). Det har också varit viktigt att presentera bolagen ifråga
och deras historik, ägarstrukturella förändringar och den företagsekonomiska
situation, som närmast i tiden påverkat uppköpserbjudandet. Huvudmäns och
exekutivs förvärvsstrategiska handlingar sätts därmed in i ett san1manhang.38
S k 'generativa' frågor har presenterats iförstudiens dokumentanalyser och
intervjuer. Sådana frågor inleds med ord som 'vad, vilka och hur'. De underlättar för
37 Ett intensivt och känsloengagerande händelseförlopp har en förstärkande effekt på
involverade aktörers återgivningsförmåga. Minnesbilder framträder tydligt även om det
hela utspelats i förfluten tid. Ur minnespsykologisk synpunkt är glömskehastigheten
int~ linjär utan logaritmisk (se Baddeley, 1983). Glömskan kan vara snabb till en
början men blir gradvis långsammare. Återgivning av information från många år
tillbaka kan vara dålig men vissa händelser som är ovanliga och livfulla kan klart
återges. Om lång tid förflutit kan däremot minnet svika vad gäller precisa tidsangivelser
av enskilda händelser före och efter det intensivaste skedet vid tidpunkten för
uppköpserbjudandet.

38 Aktörers handlingar måste hela tiden relateras till tid och rum. Jag kan omöjligt
föreställa mig skådespelare exklusive scenbild. På motsvarande sätt kan jag inte tänka
mig strategiska aktörer utan den tids- och rumsmässiga förankring som bolag, historia,
ägarstruktur och företagsekonomiskt sammanhang svarar för.
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intervjuaren att skapa ett bra samtalsklimat. 'Inkvisitoriska' frågor, som vanligen
inleds med 'varför' har ofta motsatt verkan (Berg, 1979).
Sekundärdata, dvs dokument rörande bolagens historiker, årsredovisningar,
Värdepapperscentralens (VPC) aktiefördelningar och bolagsstämmoprotokoll, har i
förstudien varit viktiga underlag vid datagenereringen (se Sekundärkällor, bilaga ID).
De strategiska aktörer som varit involverade i och aktivt deltagit i händelseutvecklingen har intervjuats under såväl förstudie som huvudstudie (se Primärkällor,
bilaga ID). Detta betyder att intervjuer skett med (huvuddelen av) de i Sverige bosatta
ägarna och ägarrepresentanterna, styrelseledamöterna (inklusive arbetstagarrepresentanterna) och verkställande direktörerna. Vidare har närstående personer
intervjuats och sekundärkällor utnyttjats för att få information också om de aktörer
som avlidit.
Jag har inledningsvis, genom kontakter med Iggesunds informationschef,
informerats om vilka strategiska aktörer som sannolikt varit aktivt involverade i
Iggesundsaffären. Ytterligare upplysningar om strategiska aktörer och deras
deltagande har erhållits allteftersom arbetet fortskridit. Genererandet av empiriska data
kan ses som en kedja, där alltfler länkar representerande viktiga informationsbitar
förbundits.

2.2.2 Huvudstudie
I huvudstudien ställs kravet att erhålla 'tillräcklig' information för att fullfölja syftet
med forskningsuppgiften. Här formuleras också frågan vad ytterligare dokumentanalyser och intervjuer kan tillföra. Finns luckor i beskrivningen av händelseförloppet
rörande Iggesundsaffären? Kan en sammanhållen beskrivning presenteras och kan
analyser av aktörernas handlande ske med utgångspunkt i de data som genererats? Är
det möjligt att vidareutveckla teori på basis av den beskrivning och analys som
presenteras? Dessa frågor är viktiga att besvara innan datagenereringsarbetet avslutas.
De data jag genererat - först genom förstudien och därefter genom huvudstudien - är
'tillräckliga' för att ligga till grund för en beskrivning av ett händelseförlopp. Den
information som finns inhämtad om aktörernas förvärvsstrategiska handlingar är
basen för min vidareutveckling av förvärvsteori. Av detta framgår att mättnad (se
avsnitt 2.1) uppnåtts och en gräns har därför satts för den empiriska
datagenereringen.
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Förstudiens material har utgjort avstamp för den efterföljande huvudstudien och
även avstamp för vidareutveckling av förvärvsteori (se vidare avsnitt 2.4). Ett
fördjupat intresse för de strategiska aktörernas handlande har varit styrande vid
genererandet av primär- och sekundärdata. Förutom de aktörer som intervjuats i
förstudien har ytterligare ett antal aktörer på huvudmanna- och exekutivnivå
kontaktats för intervjuer (se Primärkällor, bilaga III). Totalt har 41 personliga
intervjuer genomförts. Förstudiens intervjuer omfattade ca 1 timme vardera medan
huvudstudiens intervjuer var och en tog ca 2 timmar. Intervjuarbetet påbörjades i juni
1986 och avslutades i januari 1989. Att intervjuarbetet tagit ca två och ett halvt år i
anspråk har två förklaringar: dels svårigheter att få kontakt med några av de
strategiska aktörerna, dels långa väntetider på att få sammanträffa med dessa. Några
har till att bölja med varit tveksamma till att medverka i studien men genom tålamod
och envishet har jag så småningom fått ett positivt svar.
Dokumentanalyser och intervjuer har, liksom i förstudien, utgjort baserna för
datagenereringen. Frågor som ställts vid huvudstudiens intervjuer (se Intervjuguide,
bilaga II) har också varit styrande vid dokumentanalyserna. "Interna dokument",
personaltidningar, tidningsartiklar, bandade radioprogram och "övriga dokument"
är de huvudsakliga källorna till genererade sekundärdata (se Sekundärkällor, bilaga
III). Förutom dessa dokument har jag också haft tillgång till styrelseprotokoll,
vissa brev och interna utredningar av annat slag än de som inkluderas under
rubriKen "interna dokument".
Intervjufrågor (se Intervjuguide, bilaga II) har formulerats med utgångspunkt i
en tentativ tolkningsteori (se avsnitt 2.4 och kapitel 3). Frågor har i enlighet med
denna fokuserat individers handlingar, begränsningar och möjligheter för
handlingar samt deras relationer. Frågor har också formulerats för att få en
uppfattning om det känslomässiga engagemanget och aktörernas föreställningar om
makt. Aktörerna har spontant beskrivit flera känsloladdade händelser redan i
förstudien. Detta har gjort att jag i huvudstudien inkluderat en del frågor som rör
emotionella bindningar (känslor). Frågorna om makt motiveras av att
Iggesundsaffären har omtalats och omskrivitsIdels av involverade aktörer, dels av
journalister som en "maktkamp".
Valet av semistrukturerade frågor har gjorts i syfte att underlätta för
intervjupersonen att ge uttryck för sina egna tolkningar och bedömningar av olika
händelser. Alla intervjuade aktörer har inte aktivt kontinuerligt deltagit i
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händelseförloppet under hela den tid som fallstudien avser. Några av dessa har
involverats i Iggesundsaffåren under en mycket kort tid. Intervjufrågorna har därför
i vissa fall anpassats och då endast rört en avgränsad period och specifika
händelser.
Intervjuerna har inletts med en konkret och tydlig händelse, nämligen
uppköpsperbjudandet som riktades tillIggesunds aktieägare i april 1981. Där möttes
aktörer i fyra skogsbolag och två banker. Jag har följt principen att gå från mer
konkreta till mer känslomässiga och svårverbaliserade ämnen Gfr Gordon, 1971).
Så t ex bedömdes frågor om makt vara svåra att besvara och återfinns därför i slutet
av min intervjuguide.

2.3 Datapresentation
Det empiriska materialet som genererats via de angivna prlmar- och
sekundärkällorna har dokumenterats och sammanställts i separata pärmar med
etiketterna "Empirisk orientering" och "Intervjumaterial". Denna dokumentation har
varit utgångspunkt för sorteringen av data i en kronologisk händelsekedja. 39
De strategiska aktörerna är överens om tid och plats för de händelser som
presenteras nedan avseende tidsperioden 1980-1983. Denna presentation kan då
sägas utgöra en 'objektiverad,40 bild av dessa händelser.

Sommarmllnaderna: Iggesundsledningen presenterar sina fusionsplaner för
Billerudsledningen.
September: Iggesunds fusionsplaner realiseras ej. MoDo är störst ägare i
Iggesund och disponerar ca 12% av aktiekapitalets röster.
Oktober: De fackliga företrädarna och arbetstagarkonsulten i Iggesund planerar
bildande aven företagsanknuten aktiesparfond.
39Dokumentationen finns i sin helhet tillgänglig för opponenten.
40Jfr beskrivningen av objektiveringsprocessen i bilaga I under rubriken Världsbild
bild.
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29 april: Ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud offentliggör ett förslag om
ett uppköpserbjudande, som riktas till Iggesunds aktieägare. Förslaget har inte
föregåtts av några diskussioner med ledningen i Iggesund.

5 maj: Bolagsstämma i Iggesund. Matts Carlgren, MoDos verkställande direktör,
och Jan Wallander, Handelsbankens styrelseordförande och MoDos
styrelseledamot, väljs in i Iggesunds styrelse.
8 maj: Bolagsstämma i Stora Kopparberg. Graningeverkens representanter

kritiserar uppköpserbjudandet.
12 maj: Fackförbunden i Stora Kopparberg och Billerud säger JA till budet på
Iggesund.
14 maj: Fackförbunden i Iggesund säger NEJ till budet.
23 maj: Ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud beslutar att fullfölja budet.
12 juni: Extra bolagsstämma i Iggesund. Strategisk plan presenteras, det s k "12
juni-manifestet".
15 juni och 16 juni: Extra bolagsstämmor i Stora Kopparberg respektive
Billerud.
30 juni: Ledningen i Stora Kopparberg meddelar att uppköpserbjudandet dras
tillbaka.

11 maj: Bolagsstämma i Iggesund. Stig Synnergren, Stora Kopparbergs
styrelseordförande, och Björn Sprängare, MoDos verkställande direktör, väljs in i
Iggesunds styrelse.

20 maj: Stora Kopparbergs ledning lämnar en option till MoDo avseende drygt
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782.000 Iggesundsaktier, vilket berättigar till ca 23% av rösterna i Iggesund.

17 oktober: MoDo-ledningen utnyttjar optionen. Detta innebär att Iggesund, efter
ändring i bolagsordningen den 7 november 1983, blir ett dotterbolag till MoDo.
7 november: Extra bolagsstämma i Iggesund.

29 december: "MoDodelegationen" och "Iggesundsdelegationen" sammanträffar
på MoDos huvudkontor i Örnsköldsvik.

30 december: MoDo-ledningen beslutar att sälja 175.000 aktier i Iggesund.
Iggesund upphör att vara ett dotterbolag till MoDo.
Den kronologiskt ordnade händelsekedjan tillhandahåller ett slags
'upphängningsanordningar' för strategiska aktörers berättelser. Detta underlättar för
mig att strukturera intervjumaterialet. Aktörernas subjektiva berättelser kan
tidsmässigt ordnas. Jag rekonstruerar sedan ett händelseförlopp med inslag av
både objektiverade förhållanden och subjektivt upplevda händelser. Det finns
utrymme för olika perspektiv i studien. Jag eftersträvar för trovärdighetens skull en
nära anknytning till empiri och tar därför här avstånd från det slag av
undersökningar, som har ambitionen att presentera någon slags 'genomsnittlig
sanning'.
Flera skilda aktörsperspektiv beaktas i denna studie. Fyra skogsbolags aktörer var
aktivt involverade i Iggesundsaffåren under olika perioder. Fallstudien är egentligen
'fyra fall i ett' och skulle kunna betecknas en 'kvartettstudie'(se avsnitt 2.1.1, not
35). Det är omöjligt för mig att med utgångspunkt i ett enda perspektiv presentera en
enda bild av det avgränsade förloppet. Flera aktörer måste få komma till tals och ge
sin syn på det hela. Detta är en viktig grund för det senare tokningsarbetet och
påverkar den vidareutvecklade teorins förklaringsvärde.
Rekonstruktionen av händelseförloppet under 1980-1983 sker med utgångspunkt
i uppköpserbjudandet den 29 april 1981. Därnled avgränsas en process.
Bakgrundsförhållanden inom ett närliggande tidsperspektiv kartläggs, vilket innebär
en retrospektiv processavgränsning. En prospektiv processavgränsning sker sedan
med avseende på uppköpserbjudandets konsekvenser fram till och med ett tydligt
markerat icke-förvärv.
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Dokumenterade och sorterade empiriska data presenteras i kapitel 4 i enlighet med
följande logilc:
1. Uppköpserbjudandet offentliggörs.
2. Uppköpserbjudandets bakgrund.
3.Uppköpserbjudandets konsekvenser.

2.3.1 Kontrollstudier
Fallstudien har avslutats med två kontrollstudier, i vilka en avstämning av
presenterade data och anlitade primärkällor skett. De aktörer jag refererat till har
granskat de delar av fallstudien som rör deras engagemang. En aktör, SPIAF:s4 1
ordförande i MoDo, har avlidit under 1988 och har

därför inte deltagit i

kontrollstudien. Hans Stahle avled den 15 oktober 1989 men hade dessförinnan,
februari 1989, godkänt de uppgifter som lämnas om honom i fallstudien.
Den kontrollstudie, som genomfördes under februari - augusti 1989, resulterade i
att några detaljer ändrades i min ursprungliga redovisning. Iggesunds f d
verkställande direktör Lars G. Sundblad påpekade följande i mars 1989:
"När det gäller värderingar och bedömningar som tillskrivs
de agerande i denna affär vill jag dock betona att en så
komplicerad affär som 'Kampen om Iggesund' utgör,
innehåller i sitt händelseförlopp många avsnitt och många
'stationer' dar speciella värderingar och bedömningar har
spelat in, som det är svårt - för att inte säga omöjligt att få med eller redovisa i en förhållandevis komprimerad
redogörelse. Jag talar i första hand för mig själv, men det
gäller säkerligen också andra medverkanden."
Som kommentar till detta vill jag framföra att det naturligtvis är svårt att i
"Iggesundsaffären" (och i liknande 'affärer') göra en fullständig och heltäckande
beskrivning, som också inkluderar de 'stationer' Sundblad pekar på. Min ambition i
studien har dock främst varit att redovisa ett händelseförlopp med fokusering på
strategiska aktörers perspektiv i direkt koppling till handlandet. Handlingars synlighet
41SPIAF betyder Sveriges Pappersindustriarbetares förbund
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har här varit grunden i rekonstruktionen av det historiska förloppet. Att redovisa de
speciella värderingar och bedömningar, som innefattas i alternativa handlingsplaner
och redogöra för varför händelser inte fick ett annat förlopp, ser jag som en
synnerligen komplicerad uppgift. En uppgift som kräver att en forskare har
möjligheter att studera vad von Wright (1971) benämner "mentala handlingar".
Handlingar har enligt von Wright en inre och en yttre aspekt. Den yttre aspekten
tar sig uttryck i synlig handling. Den inre aspekten utgörs av viljan bakom
handlingen. En handling som saknar yttre aspekt kan kallas mental handling och
behöver inte följas av yttre verkställelse. Denna studie innefattar ej mentala
handlingar utan yttre verkställelse, varför speciella värderingar och bedömningar
icke kan redovisas.
I en extra kontrollstudie under oktober 1990 - januari 1991 har aktörerna givits
ytterligare en möjlighet att granska redovisningen av "Iggesundsaffåren" och detta
också för att de skulle få en bekräftelse på att de begärda ändringarna (i föregående
kontrollstudie) verkligen genomförts.

2.4 Teoriutveckling
Teori kan ses som en abstraktion från en studerad verklighet. En koncentration på
vissa kvaliteter hos den studerade verkligheten gör att andra ignoreras. Detta innebär
förenkling och abstraktion. Vilken abstraktionsnivå som väljs har att göra med
vetenskapsuppfauning och teoretiska utgångspunkter.
Glaser och Strauss (1967) skiljer mellan två abstraktionsnivåer. Den ena rör
genererandet av substantiell teori och den andra fom1aliserad teori.
Substantiell teori härrör från ett specifikt empiriskt dataunderlag. Formaliserad
teori är etablerad och avser konceptualisering av olika sociala fenomen och har
därmed större generaliseringsmöjligheter än substantiell teori. Genererande av
substantiell teori kan bidra till utveckling av formaliserad teori. Detta kan innebära
att den formaliserade teorin på ett visst område revideras eller kompletteras.
Substantiell teori kan utvecklas med ansats i ett teoretiskt perspektiv enligt Glaser
och Strauss, som samtidigt varnade för den fara som ligger i att tvinga in empiri i
en på förhand given teori. Väsentliga samband kan härvid förbises och forskaren är
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då inte mottaglig för 'upptäckter' av nya samband. En given teoretisk plattform låser
forskarens tankar och seende i vissa banor. Det är därför viktigt att först tillåta ett
genererande av substantiella begrepp och samband med utgångspunkt i
rådatainsamling, kodning och analys.
Jag är emellertid inte teorilös när jag arbetar empiriskt. Jag kan omöjligen tänka
mig data som ett obehandlat råmaterial och en förutsättningslös analys av detta
råmaterial. Jag utnyttjar min tidigare kunskap och bygger vidare på den och
artikulerar en föreställningsram. Kunskap kan sedan vidareutvecklas i växelspelet
mellan denna och bearbetningen av empiriska data.
Beskrivningen och analysen av fallstudien ger ett forskningsresultat, som är tänkt
att ligga till grund för vidareutveckling av den formaliserade teoribildningen på
förvärvsområdet. Det presenterade forskningsresultatet kan ses som substantiell
teori, som genererats med avstamp i formaliserad teori. Delar av den formaliserade
teorin har applicerats på ett nytt empiriskt material, vilket ger en del nya resultat. En
medvetenhet om att detta resultat är en preliminär slutprodukt och en tillfällig station
i en 'evig' teorigenererings- och teoriverifierings-/falsifieringsprocess innebär en
öppenhet för nya infallsvinklar. Att utgå från teori vid databearbetning och analys
behöver därför inte innebära att data 'tvingas in' i en given teori och analysresultat
förutsägs.
"To be sure, theoryas process can be presented in publications as a
momentary product, but it is written with the assumption that it is still
developing. Theory as process, we believe, renders quite weIl the reality of
social interaction and its structural context" (op cit, sid 32).
Vissa företeelser framstår med tydlighet i ljuset aven teoretisk referensram och
dessa företeelser dominerar naturligtvis en analys och ett forskningsresultat. Ett
'belyst' område lämnar också en 'skugga'.

Skymda företeelser kan dock

uppmärksammas om blickarna även riktas mot detta område. Den framtida
inriktningen av forskningsarbeten kan påverkas och detta har konsekvenser för
formaliserad teoriutveckling.

2.5 Analysarbete
Analyser av fallstudien Iggesundsaffären redovisas i kapitel 5. I detta avsnitt
redogör jag för riktlinjerna för analysarbetet och dessa riktlinjer utgör grunden för
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min tolkning av empiriska data.
Fallstudien analyseras i två steg. Det första analyssteget innebär en 'cirkulär
processanalys' med utgångspunkt i Weicks (1979/1969) föreställning om cirkulärt
kausala samband mellan olika processkategorier (se avsnitt 1.4.3). Weicks
processbeskrivning påvisar en möjlighet för mig att strukturera ett
förvärvsstrategiskt händelseförlopp och samtidigt beakta interaktioner. Cirkulära
sekvenser kan som tidigare angivits användas för att beskriva förhållanden på
aktörsnivå.
Processbeskrivningen baseras på interaktioner och står därför i konsistens med
den interaktiva människosyn (1.4.1) som är en grundföreställning i denna studie.
Ett händelseförlopp kan redovisas med problemformulering som 'input' i
handlandet. En cirkulär analys kan sedan ske med avseende på handlande, tolkning
och bevarande.
Den cirkulära processanalysen inleds då med problemformulering. En strategisk
aktör uppmärksammar en viss händelse i ett rikt händelseflöde och formulerar ett
problem med utgångspunkt i denna händelse. Åtgärder vidtas sedan på basis av
denna problemformulering och aktörens handlande beskrivs. Hur detta handlande
tolkas i ett specifikt sammanhang ligger ti1ll grund för bevarande av aktörens
erfarenheter. Dessa erfarenheter kan aktören hänvisa till fortsättningsvis i sitt
handlande. Tidigare erfarenheter kan alltså influera framtida problemformulering,
handlande, tolkning och bevarande.
Sammanfattningsvis är mitt syfte med det första analyssteget att beskriva en
process så att skilda aktörsperspektiv redovisas och handlingars bakgrunder och
konsekvenser tydliggörs. Weicks cirkulära processbeskrivning är ett redskap som
tjänar detta syfte. De kausala sambanden mellan olika sekvenser gör

att

förhållanden, som påverkar strategiska aktörers handlande tydliggörs. Handlingars
yttre verkställelse har en bakgrund. Tidigare erfarenheter har bevarats och påverkar
handlandet. Handlingar har också framtida konsekvenser beroende på hur de tolkas.

En cirkulär processanalys leder också till att olika aktiviteter kan redovisas i ett
kontinuerligt förlopp. Aktiviteter griper i praktiken in i varandra och redovisas
därför inte i avgränsade faser. Gränser som skiljer olika slag av aktiviteter är
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diffusa. Resultatet av processanalysen blir därför en tät beskrivning, som söker
underbygga forskningsresultatets trovärdighet.
Syftet med det andra analyssteget är att tydligare granska 'kvaliteter' som är
viktiga i aktörernas handlingar och utbyten av handlingar. På så sätt ges mer

innehdll i den - i det första analyssteget - formade cirkulära förvärvsprocessen.
Den tentativa tolkningsteorin42 , som presenteras i kapitel 3, tillhandahåller
begreppsliga analysverktyg för detta ändamål. Tolkningsteorin appliceras på
samma empiriska material, som varit utgångpunkt för den cirkulära processanalysen
i det första analyssteget.

2.6 Trovärdighet
Trovärdighet kan relateras till begreppen reliabilitet och validitet. Det är önskvärt
att en undersöknings resultat har så hög reliabilitet som möjligt. Mätningen betraktas
som reliabel om upprepade mätningar ger samma resultat (se t ex Moore, 1979).
Reliabiliteten är vidare en nödvändig förutsättning för validiteten. Validitet gäller
relationen mellan teori och empiri. Genom att kontinuerligt anpassa teoretiserandet
till undersökningsmetoden samt genom det omvända förhållandet kan validiteten
förbättras (Zetterberg, 1967).
Begreppet reliabilitet används sällan inom aktörssynsättet. (Aktörssynsättet är det
metodsynsätt, som i denna studie utgjort en grund rör val av undersökningsmetod
och innefattas i det figurativa stadiet, se bilaga I). Reliabilitet kopplas ofta till
kvantitativt orienterade undersökningar och rör precision vid mätningar.
Validering inom aktörssynsättet gäller en dialog mellan forskaren och
undersökningsobjekten. Forskaren kan i denna dialog få responser om fallstudiens
trovärdighet i betydelsen fakta- och innehållsmässig korrekthet. Ett sådant
valideringskriterium är emellertid svagt enligt Arbnor och Bjerke (1977), då det ofta
blir fråga om aktörers känslomässiga reaktioner och ett förnekande av resultatet.

42Inspirerad av Björkegren (1986) har jag valt beteckningen tolkningsteori. Detta
beror då på att jag sammanställer teori med avsikt att tolka det empiriska materialet.
Teori betraktar jag som tolkningsredskap för genererade data.
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De kontrollstudier jag genomfört med avsikt att få fallstudiens innehåll bekräftat
utifrån de intervjuade aktörernas perspektiv har inte inneburit några problem. De
positiva omdömen om riktigheten i händelseförloppets återgivning och personliga
godkännanden av de uppgifter som redovisas om enskilda aktörers 43 handlingar
och föreställningar medför att validering i detta fall varit ett starkt kriterium. Flera
aktörer har ju samtidigt varit inblandade i olika händelser och detta gör att aktörers
berättelser om hur de handlat verifieras av den aktör eller de aktörer handlingarna
riktats mot. Eventuella motsägelser och oriktiga beskrivningar av händelser är
därför en omöjlighet i denna fallstudie. En riktig återgivning av varje händelse kan
ju prövas aven annan aktör. Vad som emellertid är svårt att redovisa är speciella
värderingar och bedömningar som inte kommer till direkt uttryck i handling.
Svårigheten att redovisa sådana mentala handlingar har berörts i avsnitt 2.3.1.
Trovärdighet rör också en bedömning av ett forskningsresultat med hänvisning till
dess intersubjektiva prövbarhet. Med en sådan utgångspunkt för validering är det
väsentligt att tydligt demonstrera de grunder som forskningsresultatet emanerar
från. Detta refererar till en logisk validitet (Zetterberg, 1967; Sjöstrand, 1973 och
Arbnor och Bjerke, 1977). Logiken i beskrivningar och analyser måste klart
framgå. Detta är en nödvändighet för att forskningsresultatet skall kunna bedömas
av andra och den logiska validiteten skall kunna prövas.
"Denna prövbarhet måste vanligtvis inskränka sig till forskarkollektivets
rimlighetstolkningar" (Arbnor och Bjerke 1977, sid 220).
De resultat olika individer kommer fram till, givet samma teoretiska och
metodologiska förutsättningar, skall överensstämma.
De forskningsresultat som redovisas skall bedömas med avseende på
användbarhet och testbarhet och inte med avseende på ett absolut sanningsvärde. Vi
kan aldrig uppnå absolut kunskap (se Miller, 1983) men vi kan minska vår ignorans
på olika områden genom kritisk granskning av teoriers empiriska innehåll och deras
förklarande och förutsägbara kraft.
Föreställningen om en socialt konstruerad verklighet (se avsnittet Världsbild,
bilaga I) implicerar att den enda sanna beskrivningen av denna verklighet inte kan
sökas. Det är därför omöjligt att presentera ett forskningsresultat med absolut
sanningsvärde (jfr Haavelmo, 1944).
43Skriftliga upplysningar om detta finns tillgängliga för opponenten.

73
Forskningsresultatet är en subjektiv konstruktion. Resultatets vetenskapliga
trovärdighet rör l dels de intervjuade aktörernas bekräftelse av fakta- och
innehållsmässig korrekthet i presenterad empiri, dels forskarkollektivets bedömning
av teorins värde i relation till andra teorier för att förstå den studerade verkligheten.
Det är viktigt att se om det resultat som presenterats är nära knutet till redovisad
empiri utan att det för den skull gäller en perfekt överensstämmelse (Berg, 1979).
I likhet med Björkegren (1986) ser jag teori som ett av flera sätt att betrakta en
verklighet. Det gäller då att bedöma teorins användbarhet för att förstå den
verklighet som studerats.

2.7 Objektivitet
Objektivitetsproblemet är omfattande. Inom sarnhällsvetenskaplig forskning torde
objektivitetsbegreppet närmast referera till graden av mångsidighet i perspektiv.
Många forskare - däribland Bergström (1976) - intresserade sig för objektivitet i
betydelsen värderingsfrihet hos resultat, fullständighet och intersubjektiv
prövbarhet. Sett ur språkvetenskaplig synvinkel är intersubjektivitet inte något
absolut utan något relativt. Regnell (1971/1958) påstod att intersubjektivitet avser
den gemensamma betydelsen för medlemmar inom en viss språkgemenskap.
Objektivitet kan inte uppnås i verkligheten. Objektivitet är ett ideal som innebär att
alla egenskaper och relationsbestämningar hos en företeelse kan anges.
"En företeelses fulla objektiva betydelse är ingreppet av alla
egenskaper och relationsbestämningar som den faktiskt har.
Detta är ett ideal, som ingen i verkligheten kan uppleva" (op
cit, sid 41-42).
Den subjektiva betydelsen kan betraktas som en större eller mindre del av den
objektiva. Den intersubjektiva betydelsen är i sin tur en del av den subjektiva.
Jag tar här fasta på den objektivitet, som kan översättas med intersubjektiv

prövbarhet. Denna intersubjektivitet knyter an till föregående avsnitt. Strävan att
uppnå intersubjektivitet kan ses som ett medel att uppnå validitet (Arbnor och
Bjerke, 1977).
Jag tror inte att den vetenskapliga verksamheten kan vara objektiv i betydelsen
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värderingsfri eller fullständig. Varje forskare väljer metod och tekniker i enlighet
med sin preferensordning. Tanken om en vetenskaplig metod som är oberoende av
val av forskningsområde refererar till en metodologisk monism, som är en av
positivismens grundsatser (Comte, 1979/1844). De exakta naturvetenskaperna är ett
metodologiskt ideal enligt positivismen.
Föreställningen om en socialt konstruerad verklighet och en interaktiv människosyn
leder bort från metodologisk monism och naturvetenskapliga ideal. Det är möjligt att
välja metod för vetenskapligt arbete. 44 Regler och tekniker blandas och anpassas
efter varje forskares förutsättningar och intresseområde. Daudi (1984) påpekade att
ft

vi inte är några "forskannaskiner som producerar värderingsfri och objektiv
kunskap. Det är omöjligt att fly från sig själv.
"Egentligen ligger detta i sakens natur: man kan som forskare
överhuvudtaget knappast påstå att ens forskning är värderingsfri. Så fort jag
håller i pennan och börjar tolka mitt material (vilken tolkningsmetod jag än
använder), så kommer det alltid att finnas moment där det uteslutande är .ll!g
som väljer att skriva den ena tolkningen framför den andra" (op cit, sid 153).

2.8 Summering
Den vetenskapliga verksamheten kan inte vara objektiv i betydelsen värderingsfri
och fullständig. Jag väljer en undersökningsmetod enligt mina preferenser och utgår
dänned från vissa antaganden, som ytterst rör min syn på världen. Ur metodmässig
synvinkel kan det vetenskapliga arbetet beskrivas aven logik:, som explicitgörs i ett
filosofiskt stadium, ett figurativt och ett formalistiskt stadium och i förbindelser
emellan dessa.
Denna studie grundas på en filosofisyn som innebär att individer producerar sin
egen historia samtidigt som han eller hon själv är en del av den. Det är inte fråga om
att identifiera orsak-verkan samband på naturvetenskaplig basis. Med
samhällsvetenskaplig inriktning är det fråga om vad aktörers handlingar har för
innebörd. Aktörssynsättet är inriktat på att kartlägga verkligheten som en social
konstruktion och är ett metodsynsätt som harmonierar med min filosofisyn. I
44Andersson (1983) pekade på den bristande konsensus vad gäller vetenskaplig
metod. Frågan om vetenskaplig och icke-vetenskaplig gränsdragning är olösbar. Se
även Kaplan (1964), Ziman (1968), Feyerabend (1975) och Molander (1983).
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enlighet med denna filosofisyn väljs en kvalitativ undersökningsmetod.
Forskningsarbetets resultat bedöms i enlighet med vissa trovärdighetskriterier.
Trovärdighet gäller en prövning av logiken i beskrivningar och analyser och vidare
tolkningsteorins testbarhet och användbarhet.
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KAPITEL 3 TENTATIV TOLKNINGSTEORI

Sammanställningen av den tentativa tolkningsteorin är resultatet aven iterativ
procedur. Vissa teoretiska utgångspunkter preciserades inledningsvis (1.4) till
grund för den empiriska förstudien medan andra är ett resultat av förstudien.
Förstudiens data redovisas integrerade med huvudstudiens data i kapitel 4. Hur
förstudien gått till och vilket empiriskt material den baserats på redovisades i
avsnitt 2.2.1.
Den teoretiska plattform jag valt att ta avstamp ifrån, för att fortsättningsvis
beskriva och analysera huvudmäns och exekutivs förvärvsstrategiska handlingar,
har i sin uppbyggnad påverkats av de slutsatser jag dragit via f6rstudiens empiriska
material. Förstudien har väglett mig i valet av litteratur och detta har inneburit att jag
koncentrerat mig på den befintliga teoribildning, som rör beroende och osäkerhet,
konflikter, makt och nonner.
Före en presentation av den tentativa tolkningsteorin rekapitulerar jag några av
förstudiens teoretiska utgångspunkter. Jag redovisar också slutsatserna av förstudien och motiverar därigenom mitt val av 'byggstenar' i tolkningsteorin.
Med avstamp i en interaktiv människosyn (1.4.1) kan förvärvsstrategi ses som en
process. En process ger utrymme för interaktioner och dessa interaktioner och deras
resultat påverkar förvärvsstrategins innehåll och inriktning.
Tidigare förvärvs- och fusionsforskning (1.2) har indikerat att fler rationaliteter än
den renodlat nyttomaximerande (1.4.1) kan innefattas i aktörers handlingar och i
utbytet av handlingar. I;>etta kommer här till uttryck i tillämpandet aven interaktiv
människosyn. Strategiska aktörer ses då som bärare av olika verklighetsuppfattningar, som de ger uttryck för i sitt handlande. Handlandet blir därmed
variationsrikt.
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Aktörers handlingar påverkas bl a av tidigare erfarenheter och kunskaper samt av
andra aktörers handlingar och detta ligger till grund för formandet av
verklighetsuppfattningar. I förstudien har likheter och olikheter i aktörers
verklighetsuppfattningar tydliggjorts, genom att uppköpserbjudandet har upplevts
och förklarats av respektive berörd aktör. Bakgrunder till uppköpserbjudandet har
därvid beskrivits. Uppköpserbjudandet har vidare skilda konsekvenser för olika
aktörer. Tidsdimensionen får således betydelse då bakgrunder och konsekvenser
inte kan beskrivas oberoende av tid.
Det aktuella uppköpserbjudandet rycks inte ut ur sitt sammanhang och betraktas
isolerat. Uppköpserbjudandet ses i denna studie som något mer än enbart själva
budgivningssituationen. Det är en länk i en kedja av händelser. Budet har både
bakgrunder och konsekvenser. Det fientliga budet dyker inte upp utan vidare och
försvinner spårlöst, utan det har kopplingar till det förflutna och till det framtida.
Av förstudien framgick att den förvärvsstrategiska verksamheten påverkats av
flera aktörers handlingar. Ett förvärv är m a o inte resultatet aven enda aktörs
handlande. Spänningar uppkommer eftersom skilda intressen hävdas och olika
aktörsperspektiv konfronteras. I förstudien beskrivs flera situationer som visar att
spänningar uppkommit. En speciellt tydlig situation representerar själva
uppköpserbjudandet, där strategiska aktörer i både Iggesund och MoDo upplevde
att de 'angripits' av dito i Stora Kopparberg och Billerud.
De åtgärder som vidtagits har med aktörernas handlingsmöjligheter och
handlingsbegränsningar att göra. I förstudien finns flera exempel på att strategiska
aktörer förhindrats att fullfölja sina intentioner. På grund av olika begränsande
faktorer har handlandet fått en annan riktning än den avsedda. Planer visar sig vara
svAra att följa. Handlandet kan då inte enbart förklaras i tenner av de mål var och
en söker uppnå. Handlandet blir också en fråga om aktörers möjligheter att utöka
(minska) sina handlingsutrymmen i olika situationer.
Intervjuade aktörer har i förstudien framfört flera aspekter på budet än
företagsekonomiska. Budgivningssituationen handlar inte enbart om företagspris,
substansvärdeberäkning och aktiekursutveckling utan också de involverade
aktörernas relationer till varandra och företagen (inklusive känslor). Involverade
aktörer är inte enbart (känslokallt) kalkylerande. I förstudien har aktörer givit
exempel på händelser som bidragit till starka känsloupplevelser med åtföljande
handlingar.
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Det har även framkommit i förstudien att vissa situationer krävt ett mycket snabbt
handlande. Det har då inte varit tid för mer gedigna beräkningar av för- och
nackdelar med olika handlingsalternativ. Om "blixten slår ner" eller om någon skall
"fånga en fågel i flykten" finns ej tid för upprättande av kalkyler. Sådana situationer
kan innebära att okända risker tas. Känsloupplevelser och tidspressat handlande,
som kan inrymma både okända risker och bristande information, är exempel som
indikerar att rationalitet i enlighet med klassisk ekonomisk teori i realiteten ofta inte
kan omsättas i handling.
Vad som framkommit ovan visar sammanfattningsvis att förvärvsstrategi inte
refererar till en entydigt vald färdriktning mot ett givet mål. Förvärvsstrategi är
något som utvecklas i interaktioner. Att flera aktörer influerar förvärvsstrategin har
med beroenden att göra. Att utfall inte överensstämmer med den enskildes
förväntningar har en huvudsaklig grund i dessa beroenden och också en grund i den
osäkerhet som finns i beroenden. Beroenden och osäkerhet (3.1) utgör en viktig
'byggsten' i den tentativa tolkningsteorin.
Vad som också framkommit i den refererade förstudien ovan visar att spänningar
uppkommit mellan aktörerna och att de olika åtgärder som aktörerna vidtagit har att
göra med handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar. Spänningar ser jag
som dissonanser av skäl som framgår i avsnitt 3.2. Handlingmöjligheter rör
aktörernas uppfattningar om makt (3.3) medan handlingsbegränsningar refererar till
normer (3.4.). Tolkningsteorin är alltså också uppbyggd av dissonans, makt och
normer.
Fortsättningsvis redogör jag för delar av den tidigare forskning som just rör
människors handlande i termer av beroende och osäkerhet, dissonans, makt och
nomer. Denna redogörelse är avsedd att rent generellt klargöra innebörder i dessa
termer utan specifik anknytning till just förvärvsteorin och den studerade
förvärvsprocessen. Tolkningsteorins 'byggstenar' utnyttjas främst ianalyskapitlet
(kapitel 5), då i egenskap av tolkningsredskap och som grund för teoriutvecklingen.

3.1 Beroende och osäkerhet
I detta avsnitt redogör jag först för begreppen beroende och osäkerhet då med
koppling till aktörers uppfattningar om samspelet mellan organisation och
omgivning. Beroende och osäkerhet kopplas därefter till relationer på aktörsnivå.
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Det är i förvärvsstrategiska sammanhang viktigt att beakta beroende och osäkerhet
just med tanke på samspelet mellan organisation och omgivning. Osäkerhet
framträder i de beroenden som etableras mellan en organisation och olika element i
omgivningen. Osäkerhet i sig är inte problematiskt. Osäkerhet blir ett problem när
element av kritiskt organisatoriskt beroende förekommer.
"Uncertainty itself is not problematic. It is a problem for organizations only
when the uncertainty involves important interactions with other
environmental elements that are important for the organization. Uncertainty
is only problematic when it involves an element of critical organizational
interdependence" (Pfeffer och Salancik, 1978, sid 68).
Aktörers tolkningar av beroenden och osäkerhet utgör en viktig grund för deras
strategiska handlande. Deras uppfattningar om möjligheter till kontroll av
omgivningselement ger uttryck för förväntningar om osäkerhetsreduktion. Att
kontrollera vissa delar av omgivningen kan vara ett sätt att skapa oberoende och
säkerhet. 45 Oberoende och säkerhet är emellertid två företeelser, som är svårt att
samtidigt förena (Sjöstrand, 1987). Jag återkommer till detta.
Aktörer i organisationen försöker på olika sätt att hantera de händelser som
upplevs som hot. I dessa situationer föreligger ett starkt behov av att skapa
säkerhet. Framtida möjligheter till utveckli.ng i nya riktningar kan också innebära att
osäkerhet upplevs. Aktörers uppfattningar om hot och möjligheter emanerar således
från tolkningar av omgivningshändelser och från tolkningar av beroenden mellan
organisationen och omgivningen.
Beroende och osäkerhet är dessutom fundamentala ingredienser i enskilda
aktörers interaktioner. Att resultaten av interaktionerna inte alltid blir som den
45Organisationen kan uppnå viss kontroll och öka sin handlingsfrihet genom att t ex
samarbeta med olika element i omgivningen. Avtal, som ett exempel på
samarbetsstrategi, betyder att man kommer överens om att utbyta material, tjänster
och/eller information i framtiden (Thompson, 1967). Förvärv av företag är ett annat
sätt att öka sin handlingsfrihet genom kontroll.
Genom att utnyttja olika samarbetsformer försöker organisationen skaffa sig makt
gentemot något miljöelement. En organisations makt kan vara betingad av dess förmåga
att tillgodose behov hos miljöelement i fråga. Organisationen måste hantera olika
beroenden för att uppnå makt (Emerson, 1962). Det ena elementet i beroendesituationen
kan utgöra en bas för att makt skall kunna utövas över det andra elementet.
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enskilde förväntat sig har sin grund i beroenden. Detta kan tydliggöras med
följande exempel, som hämtats från Pfeffer och Salancik (1978).
Antag att en köp- och säljsituation föreligger. Köpare och säljare prisförhandlar.
Slutuppgörelsen har sin grund i köparens och säljarens handlingsutbyte. Resultatet
av förhandlingarna härleds inte från en aktör. Två aktörer bidrar till resultatet.
"Interdependence is the reason why nothing comes out quite the way one
wants it to. Any event that depends on more than a single causal agent is an
outcome based on interdependent agents" (pfeffer och Salancik, 1978, sid
140).
Som jag tidigare angivit framträder osäkerhet i beroenden. Osäkerhet följer aven
handlingssituations komplexitet och föränderlighet. Variationsmöjligheter föreligger
därvid för aktörers handlande. Beroenden och osäkerhet kan således ses som
samtidigheter.
"Situationers komplexitet och föränderlighet skapar utrymmen för variation i
människors handlingar. Samtidigt skapar varje handling beroenden. En
handling syftar visserligen vanligen både till skapandet av relativ säkerhet
och oberoende, men det är två kvaliteter som det kan vara svårt att förena.
En handling utförs vanligen SOOl en följd aven tolkning aven situation och
rör då både dess komplexitet och föränderlighet. Eftersom en handling är
synlig för omgivningen skapar den ökad säkerhet, men den upparbetar
samtidigt förväntningar rörande framtida handlingar och därmed växer
beroenden och ny osäkerhet fram" (Sjöstrand, 1987, sid 20).
Osäkerhet reduceras enligt Sjöstrand (1985 och 1987) i huvudsak på tre sätt,
närnligen genom status, idealistiska respektive kalkylhandlingar. Vad detta innebär
framgår i det följande. Det mellanmänskliga samspelet får - genom dessa vägar till
osäkerhetsreduktion - delvis olika kvaliteter. Dessa kan hänföras till
huvudkategorierna genuina, idealpräglade och kalkylerande relationer.
En genuin relation är i grunden socialt positionellt rotad. I vetenskaplig litteratur
används här begreppet 'status' - ett begrepp som dock i vardagssamtal fått en något
annan innebörd. Denna sociala position - en persons 'status' - kan bestämmas både
biologiskt (jfr familj, släkt) och på grund av intressen och 'personkemier', ffi m (jfr
vänskap). Denna position/dessa positioner ger människor en personlig, ofta
biologiskt bestämd identitet.
Ett antal människor vars utbyten och samspel grundas i genuina relationer enligt
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ovan benämnes 'krets'. Det är en frivillig, relativt beständig, förtrolig
sammanslutning.
Den vänskap, som växer fram på grund av individers delade erfarenheter och
intressen och som utgör en viktig grund för formandet av kretsen, kan specificeras
som en privat relation. Relationen har därför lite att göra med t ex formella
positioner och den utvärderas inte offentligt. Den är grundad i individualiteten,
vilket innebär att individerna ifråga inte är utbytbara.
"Vänskap har vidare lite att göra med formella aspekter, organisation,
kategoriseringar, positioner, etc. Av detta följer också att personerna är
'oersättliga' för varandra - de är inte utbytbara mot andra (som exempelvis
tillhör samma organisation, har liknande jobb, etc). Detta betyder inte att
vänskapsband är livslånga. Det betyder bara att de måste baseras på den
beskrivna individualiteten. Det personliga i vänskapsrelationen framträder
också i att det är ett privat förhållande som bara rör dem som är vänner.
Vänner och vänskap utvärderas inte publikt - det är inte något som får sitt
uttryck i offentligheten" (Sjöstrand, 1987, sid 82).
Kretsen ger således människan personlig identitet och detta reducerar osäkerhet,
eftersom beroende till andra människor kanaliseras i förtrolighetens banor.
Vänskapsbaserade relationer gör att människor inte utnyttjar varandra och
exploaterar varandra. Man kan dock dra nytta av varandra ekonomiskt men utan att
relationen för den skull är inriktad på ekonomisk vinning. Det väsentliga är att
relationen karaktäriseras av förtroende och närhet.
'Klanen' är en sammanslutning som liksom kretsen är rotad i genuina relationer
(och därmed också i företeelsen 'status') men dessa relationer har sin grund i
släktskap, dvs biologisk eller äktenskaplig samverkan. Relationerna är således både
naturbestämda genon1 blodsband och legalt bestämda på grund av giftermålets
juridiska konstruktion.
Släktmönster som etableras över tiden är viktiga och en grund för en stabil
samverkan mellan människor. I historien finns exempel på klaners varaktighet över
många generationer. Släktmönster kan emellertid också förändras och upphöra
genom reproduktion, giftermål, dödsfall etc.
Tidigare släktled dominerar i denna rationalitet ofta över senare. Individer tilldelas
vanligen positioner på basis av medlemskap i viss generation. Ju tidigare generation
desto högre hierarkisk rang. Grundaren har traditionellt den högsta rangen.
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"Klanens egenart framträder konkret i hur människor tilldelas positioner i en
organisation. Här gäller att medlemskap i en tidigare generation ger högre
hierarkisk rang. Vidare tar grundarens eller huvudmannens raka linje över
förgreningar av olika slag. Jämför här både tronföljdsordningar i monarkier
och arvsrätten över århundrandena" (Sjöstrand, 1987, sid 98)
Den sociala positionen bestäms helt utifrån släkten/familjen och bygger alltså inte
på positioner av typen befattningar. Innehavare av klanpositioner fÖlVäntas då inte
vara lätt utbytbara. De släktbestämda relationerna dominerar och detta gör att den
enskilde individens betydelse nedtonas något. Individens 'status' bestäms utifrån
släkten/familjen.
'Rörelsen' är en frivillig samverkansform som är rotad i människors idealpräglade
~elationer.

Med detta avses att människor relaterar sig till varandra på grundval av
gemensamma ideer, ideal, ideologier eller gemensamma religiösa föreställningar.
Rörelsen gör alltså människor delaktiga i exempelvis olika ideal, som då ger viss
mening åt det mänskliga samspelet. Idealen kan ses som medium genom vilka
medvetenhet och meningsfullhet kan fönnedlas. Människor är inte identitetslösa.
Det är väsentligt vilka de är och hur de ser på världen. Rörelsen tillhandahåller
således en mänsklig och kulturell identitet. Dess funktioner för människan är då
något utöver enbart att tillhandahålla fysisk överlevnad.
Rörelsen ger uttryck för

kollekt~va

strävanden. Den kan ha sitt ursprung i ett

missnöje med rådande förhållanden. I detta missnöje aktiveras människor för att
genomdriva förändringar. Av exempelvis idealistiska skäl söker människor en ny
ordning. Ideal verkar som en förändringskraft och syftar bl a till att underbygga
auktoritet för att genomdriva avsedda förändringar. Genom de ideal, som förenar
människor inom ramen för en rörelse, legitimeras utförda handlingar.
Viktigt i rörelsen är att öka kunskapen om människors värderingar och tänkesätt.
(Om)fördelning av värden är en viktig funktion som ombesörjs i rörelsen. Värden
(om)fördelas via t ex ideal. Genom att förstärka de värden relationerna mellan
rörelsens medlemmar är grundade på och öka kunskapen om andra människors
värderingar och tänkesätt bearbetas osäkerhet.
Kalkylerande relationer utmärks till skillnad från de genuina och de idealpräglade
relationerna av att utbyten mellan människor är opersonliga. Den personliga,
biologiska och den mänskliga identiteten, som tillhandahålls människor i kretsen,
klanen respektive rörelsen, saknar betydelse i de kalkylerande relationerna. En
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strävan att etablera genuina och/eller idealpräglade relationer finns ej. Utbytena
mellan människor drivs i stället fram via den beräknande, nyttomaximerande
kalkylen. Varje utbyte innebär då prestationer och motprestationer och är vanligen
förenade med kostnader och intäkter. I dessa utbyten framträder homo oeconomicus
(jfr avsnitt 1.4.1)
Antagandet om homo oeconomicus grundar 'bolaget'. I bolaget finns ett begränsat
antal människor som samverkar varaktigt. De utbyter information, 1jänster och/eller
resurser och i dessa utbyten, i vilka kognitiva begränsningar saknas, söker
människor efter maximal egennytta.
De i bolaget samverkande människorna har asymmetriska relationer. Med detta
avses att osäkerhet reduceras genom att beroenden etableras på så sätt att ett överoch underordnande sker (hierarki). Restriktioner sätts därvid av de överordnade för
de underordnade. Denna relation beskrivs vad gäller en organisations ledning ofta
som huvudmanna- exekutivrelationen.
Om antagandet om homo oeconomicus överges finns utrymme för ett mer
realistiskt antagande om människors begränsade kognitiva kapacitet. Det
kalkylerande förhållningssättet hos människor i bolaget överges emellertid ej.
Utbyten drivs fram via den beräknande människans kalkyl trots begränsade
möjligheter att nyttomaximera. Personliga fördelar kan sökas även på grundval av
begränsad kognitiv kapacitet och nlänniskor behöver inte vara främmande för att
exploatera varandra ekonomiskt. Vad som förändras är istället huvudmännens
förmåga att kontrollera exekutiven. Ett kontrollproblem uppstår alltså och
möjligheter att nå maximal effektivitet försvåras. Huvudmännen kan bara delvis
styra exekutiven, som då kan utnyttja sitt handlingsutrymme och söka tillgodose
egna intressen oberoende av huvudmännen (jfr avsnitt 1.2.3).
"Det kan här vara på sin plats att peka på hur bolagsexekutiv teoretiskt kan
tänkas nyttja sina eventuella handlingsutrymmen. Ytterst uttrycker dessa
förslag antaganden om människans natur. I det ideala bolaget äi den
kalkylerande, egennyttosökande människan prototyp. Detta betyder att
exekutiv kan antas söka allt ifrån hög livstidsinkomst, säkerhet i olika
avseenden, attribut av olika slag (eget flygplan, exklusiva staber, osv) till
prestige i form av framgång och tillväxt för det 'egna' bolaget" (Sjöstrand,
1987, sid 88).
Ett aktiebolag, vilket jag studerar, är grundat i kalkylerande relutioner.

Att ett

kalkylerande förhållningssätt mellan människor är centralt i ett aktiebolag utesluter
emellertid inte att också andra slag av förhållningssätt existerar. (Det idealtypiska
bolaget, enligt ovan, är i grunden rotat i kalkylerande relationer. I den faktiska
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bolagsorganisationen fmns däremot utrymme också för andra slag av relationer). Ett
aktiebolag kan uppvisa samma slags sammansatthet som dess människor.
Samverkan mellan människor ger då inte enbart uttryck för kalkylerande handlingar
i nyttomening. Samverkan är inte alltid baserat på beräkningar av fördelar i ett slags
spel om nyttor och sker dessutom inte alltid mellan för varandra anonyma
människor. Med beaktande av människors sammansatthet kan utbyten också ske
mellan vänner och/eller inom släkter. Människor i ett aktiebolag söker inte bara
reducera osäkerhet via kalkyler utan också via genuina och idealpräglade relationer.
Dessa slag av relationer ger via vänskap och gemensamma ideal mer varaktiga och
personliga bindningar.
Genom att peka på vänskap, släktskap och idealens betydelse i det
mellanmänskliga samspelet framträder en dimension, som refererar till att utbytet i
sig är viktigt och är något mer än det som faktiskt utbyts. Vänskap kan växa fram
mellan människor inom ett aktiebolag och grupperingar kan ske utifrån
gemensamma efarenheter och intressen. Några människor kan ha gemensamma
ideal och detta verkar då förenande mellan dessa. Det finns således utrymme för
andra slag av förhållningssätt än enbart kalkylerande. Alla människor i aktiebolaget
är inte utbytbara. Människor uppfattas i flera situationer som mer än just innehavare

av befattningar och vikt läggs då vid sociala utbyten. Människors sammansatthet
och det unika i deras personligheter framträder i de sociala utbytena. Unika
personligheter kan vara svåra att ersätta.
"Människor uppvisar i varje organisation åtminstone något av sin
sammansatthet. I bolagsorganisationen är det kalkylerande förhållningssättet
centralt. Det kompletteras i praktiken i varierande utsträckning med
idealpräglade relationer eller med delade ideal samt med genuina, förtroliga
relationer. Inslagen av de senare kvaliteterna är vanligen starkare i
människors nära (arbets)omgivningar. I små bolagsorganisationer kan dessa
kvaliteter bli om inte dominerande så mycket starka. Sammanfattningsvis är
det viktigt att vara medveten om denna mångfald av mänskliga rationaliteter
om de handlingar som människor utför i organisationens namn ska bli
begripliga. Det teoretiskt renodlade bolaget baserat på antagandet om homo
oeconomicus ger således en otillräcklig och skev bild av
bolagsorganisationens logik" (Sjöstrand, 1987, sid 100-101).
Beroende- och osäkerhetsproblematik rörande aktörers uppfattningar om
organisationens samspel med en omgivning har berörts i detta avsnitt.
Uppmärksamheten har även riktats mot det mänskliga utbytets olika karaktärer och
tre sådana har beskrivits, nämligen genuina, idealpräglade och kalkylerande. Den
genuina relationen är socialt positionellt rotad. En människas sociala position
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('status') kan bestämmas såväl på vänskapens som på släktskapets grunder.
Genuina relationer ugör fundamentet i de sammanslutningar, som benämnes krets
och klan. I kretsen är det fråga om en frivillig relation medan det i klanen däremot
är fråga om en ofrivillig dito. Människan föds som medlem aven klan.
Släktmönster är väsentliga i denna samverkansform. En klanposition är till skillnad
från en kretsposition bestämd utifrån släkten/familjen.
Rörelsen är en frivillig sammanslutning som är grundad i idealpräglade relationer.
Människor relaterar sig till varandra på grund av att de exempelvis har gemensamma
ideal. Rörelsen, som kan ses som uttryck för kollektiva strävanden, tillhandahåller
mänsklig identitet bl a på grund av delaktighet i vissa ideal.
Kalkylerande relationer, som är grunden i ett bolag, utmärks till skillnad från de
genuina och de idealpräglade relationerna av att utbyten mellan människor är
opersonliga. Människor eftersträvar att i utbytena nå så stor fördel som möjligt.
Fördelar beräknas vanligen på basis av kostnader och intäkter. Då någon ger något
förväntas en motprestation. Ett aktiebolag, vilket jag studerar, kan enlellertid ge
utrymme för andra förhållningssätt mellan människor än det kalkylerande.
Människan är sammansatt och genom att hon inträder i ett aktiebolag existerar också
andra slag av relationer. Olika slag av relationer kan också växa fram med tiden.
Existensen av kalkylerande relationer utesluter alltså inte att även genuina och
idealpräglade realtioner ges utrymme.
Spänningar kan uppkomma på grund av aktörers beroenden och strävanden att i
olika relationsformer reducera osäkerhet. I nästa avsnitt behandlas dessa spänningar
under rubriken dissonans av skäl som framgår i avsnittets senare del.
Konfliktbegreppet berörs inledningsvis.

3.2 Dissonans
Ordet konflikt kommer av det latinska ordet "conflictus", som betyder
sammanstötning ( se Hellquist, 1939).
"Som ett minimum krävs att en av aktörerna i ord eller handling ger uttryck
för en önskan att motarbeta andra eller genom sina handlingar faktiskt skadar
andra" (Aubert, 1979, sid 213).
Förekomsten av beroenden och osäkerhet skapar spänningssituationer i vilka
sammanstötningar mellan olika intressen kan förekomma. En spänningssituation ger

86
utrymme för oppositionella krafter och dessa kan ta sig uttryck i att aktörer söker
vinna fördelar på någon eller några andra aktörers bekostnad Gfr avsnittet "Politiska
processer" i bilaga IV). Genom att blockera möjligheter för en aktör försöker någon
annan aktör att uppnå vissa syften. Robbins (1984) betraktade en sådan handling
som ett uttryck för en konflikt. Konflikten kan leda till att en kamp utspelas
emanerande ur konfronterande föreställningsramar.
Aktörers konfronterande föreställningsramar utgör poler i ett spänningsfält.
Normann (1982/1975) redovisade olika typer av spänningsutfall. En av dessa
typer,46 kompromissen ses som reglerande för dylika spänningar. Kompromissen
innebär att spänningspolerna kan samexistera, då element från dessa blandas. Det
blir då inte fråga om att eliminera någon spänningspol.
"Kompromissen kan, i varje fall på kort sikt, ofta vara ett bättre alternativ än
många andra spänningsutfall; dess nackdel består bl.a. i att den i hög grad
dödar potentialen i spänningsfältet, som ofta kan leva kvar - om också som
en "underjordisk rörelse" - i samband med andra lösningar" (op cit, sid
200).
Normann beskrev spänningar som naturliga drivkrafter till växt och nyskapande.
Vissa spänningar kan vara riktade och tydligt ange processens riktning medan
andra spänningar kan vara av mer diffus karaktär. Spänningar fyller två funktioner.
För det första skapas motivation för att sätta igång förändringar. För det andra
indikeras en förändrings riktning.
I samband med ett förvärv och en fusion kan flera spänningssituationer
uppkomma. Förvärvets eller fusionens utfall påverkas till viss del av hur spänningar
löses.
I samband med ett förvärv eller en fusion krävs samverkan mellan aktörer från de
olika ingående företagen för att realisera förväntade positiva synergier. Denna
46De övriga typerna Normann redovisade är utstötning, överlegitimation,
inkongruens och synergi. För att handskas med ett spänningsfält kan den ena
spänningspolen helt stötas bort eller förträngas. Överlegitimation är ett sätt att behålla en
uppsättning ideer i en organisation. Nya ideer kan ha framförts i opposition mot de
gamla och för att hantera de spänningar, som uppkommer i konfrontationen mellan det
nya och det gamla, kan de olika ideerna ges möjlighet att leva sida vid sida.
Inkongruens är däremot ett spänningsutfall där nya ideer inte kan integreras med de
gamla. Synergi innebär att en överordnad föreställningsram skapas. De ursprungliga
föreställningsramarna som konfronterats ges därvid en vidare tolkning. Ingen av
spänningspolerna stöts bort och inte heller blandas de utan något nytt skapas.
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samverkan, som i sig visar på existensen av beroenden, är inte helt konfliktfri om
aktörerna förspråkar olika sätt att förverkliga synergierna. Skilda föreställningsramar konfronteras och intressen polariseras. Aktörer i det överlåtande företaget
företräder en viss handlingslinje, som kan stå i ett motsatsförhållande till den linje
aktörer i det övertagande företaget representerar. Aktörer i det överlåtande företaget
upplever ofta en maktlöshet i sin nya situation. De ingår i ett företag som har
övertagits av ett annat företag och hamnar på så sätt i visst underläge. Dessa aktörer
kommer därför troligen att kraftfullt försvara sin handlingslinje. Detta kan även vara
tydligt innnan ett företagsförvärv är ett faktum.
"When a merger or consolidation occurs, the new organization contains
participants from both the acquired organization and the one which brought
about the merger. The acquired organization's members may be particularly
insecure about their position in the new organization (which is why
increased turnover often results), and thus, it is difficult to achieve the
forecast economies by folding them into the previous organizational
structures. The acquired organization's members will want their oVln
subunits, divisions or departments, and domains or else
they feel powerless in the new structure" (Pfeffer, 1981, sid
269).
Det finns således utrymme för konflikter i den förvärvsstrategiska verksamhet,
som denna studie avgränsats till. Spänningsfält kan alstras och konflikter kan växa
fram även vid fusionens förberedelsearbete liksom senare under själva fusionen.
Jag väljer fortsättningsvis - av skäl som framgår nedan - att beteckna konflikt med
dissonans och icke-konflikt med konsonans. Dissonans och konsonans är begrepp
som jag lånat från musikens on1fåde47 .

47 Musikområdets dissonansbegrepp har dock ingen anknytning till det
dissonansbegrepp som förekommer inom den kognitiva forskningens område. Med
kognitiv dissonans avses enligt Manis (1971) ett förhållande där en individs attityd är
oförenlig med dennes handlingssätt. Det föreligger alltså en diskrepans mellan den
utförda handlingen och den faktiska inställningen. När en viss handling upprepats ett
antal gånger kan inställningen till denna handling emellertid förändras så att den
kognitiva dissonansen reduceras.

Musikens dissonans avser ett spänningsförhållande, som strävar efter avspänning
(Brodin, 1961). En eller flera av de dissonant samklingande tonerna fortskrider så att
konsonans uppstår. Dissonansen har då resulterat i en ny spänningsfri klang. En sådan
klang kallas också viloklang. Dissonans och konsonans är relativa begrepp, vilket
innebär att det sanl0lanhang tonerna uppträder i är avgörande för olika slag av
spänningar.
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Begreppet dissonans är i konsistens med en processyn. Rörelser framhävs och det
blir inte fråga om exponerande av stillbilder och sammanfogande av dessa i faser.
Dissonans tar hänsyn till tid och rum i en samtidighet. Dissonans och konsonans
kan således beskriva såväl ett tillstånd som en tidsmässig förändring utan en gräns
däremellan. En mer nyanserad beskrivning erhålles därvid.
Konflikt refererar enbart till en sammanstötning mellan intressen.
"First, conflict is a battle or clash involving two people or more in
opposition to each other" (Litterer, 1966, sid 180).
Tidsdimensionen beaktas ej. Konflikt betecknar en visst tillstånd vid ett visst
tillfälle och innehåller ingen antydning om rörelse och förändring. Detta tillstånd av
motsättning skiljs tydligt från avveckling av konflikten, vilket är ett senare
händelseförlopp då mekanismer för konfliktlösning träder i funktion (Aubert, 1979;
Stoner och Wankel, 1986). Dissonans däremot har inom sig fröet till sin egen
upplösning. Den oavbrutna rörelse som här kan följas från motsättningen till
upplösningen av densamma saknar alltså motsvarighet hos konflikter. Konflikt
separerar motsättning från avveckling. Rörelsen från konflikt till avveckling är
därmed en avbruten rörelse och är då inte förenlig med den kontinuerliga rörelse
som beskrivs i en process. Konflikter har alltså inte inom sig fröet till sin egen
upplösning. Konflikbegreppet är därför oförenligt med den processyn som
företräds i denna studie.
Dissonans och konsonans är som framgått ovan begrepp som då bättre svarar mot
föränderlighet. Oeniga aktörer ger upphov till dissonans. De s k dissonanta
aktörernas föreställningar är oförenliga. Konsonans däremot innebär att konsonanta
aktörers föreställningar 'harmonierar'. Detta är då inte alltid detsamma som att
föreställningar överensstämmer. Olikheter kan också förekomma och utan att dessa
leder till motsättningar. Det primära är därvid att handlingssituationer med utrymme
för olikheter är spänningsfria - precis som en musikens 'viloklang'. Dissonanta och
konsonanta aktörer kan identifieras i varje specifIkt interaktionssammanhang.
En höggradig dissonansintensitet kan leda till en kaotisk process, som därmed
avbryts. En sammanhållande logik, som reglerar aktörers interaktioner, förefaller
mig fundamental för att en process skall kunna utvecklas. En viss dissonans i
aktionsflödet skapar vitalitet i processen genom att motivera förändringar och utpeka
fortsatt processriktning.
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Dissonans i aktionsflödet och den fortsatta processriktningen kan påverkas av hur
inflytande utövas i olika situationer. I nästa avsnitt presenteras maktbegreppet.

3.3 Makt
"The phenomenon of power is simple and universal but the
concept of power is elusive and complex" (Crozier och
Friedberg, 1980, sid 30).
Makt är ett mångtydigt begrepp och dess vaghet och oklarhet har ytterligare
understrukits av Ketz de Vries (1980).
"Inte ens filosoferna har lyckats med att reda ut detta förvirrande tillstånd.
Trots att Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes och Nietzsche grubblat
över maktens natur har de likafullt lämnat oss med en mängd varierande
åsikter. Sådana begrepp som makt, kontroll, inflytande, övertalning, tvång,
manipulering och auktoritet har accepterats utan vidare bestämning, de har
använts utan distinktioner som om de kunde ersätta varandra eftersom man
utgått från att alla är medvetna om deras innebörd. Detta sakernas tillstånd
har i hög grad bidragit till att begreppet blivit så vagt och oklart" (op cit, sid,
75).
Makt kan ses som en individuell drivkraft, som ett mikrofenomen och som ett
makrofenomen. Mikrofenomenet makt produceras i mänskliga relationer medan
makromakter ses uteslutande som inbyggd i samhällets struktur (se Sjöstrand,
1985). Makt kan relateras till resurser eller relationer och makt kan också kopplas
till både resurs och relation.
"Det
är som om maktdiskursens utveckling sedan tidernas
begynnelse skett snarare horisontellt i cirkelform än vertikalt i
spiralfonn" (Daudi, 1984, sid 22).
Daudi påpekade att maktmanifestationer har reducerats till frysta fakta, som har
lyfts ut ur den empiriska verkligheten. Daudi analyserade i en alternativ
maktkonceptualisering makten såsom en kvalitet hos en relation och byggde därvid
på Foucaults filosofi. 48 Denna alternativa maktkonceptualisering är ett resultat av
48Daudi avmystificerade, med utgångspunkt i FoucaultS arkeologi och Nietzsches
genealogi, den nuvarande "primitiva" maktdiskursen. Daudi beskrev metaforiskt
maktens form och innehåll i ett handlingsperspektiv; "på andra sidan spegeln", genom
att se till det "yttre territoriet", som alltså visar vad som uteslutits i diskursen.
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en ide att utforska den filosofiska bas, som styr och fonnar en diskurs, dvs den
samlade föreställningen om makt. Daudi öppnar ett nytt perspektiv för
maktfenomenet genom den existentialistiska handlingsfilosofin. Makten har fonn
och innehåll. Formen betecknar en grundläggande struktur hos fenomenet.
Handlingen och interaktionen äger rum inom denna fonn. Formen kan fyllas med
inflytande. Alla maktrelationer behöver inte vara inflytanderelationer.
Sammanhanget och situationen är avgörande för detta.
"Inflytande är exempel på innehåll. Det är ett specifIkt innehåll där makten
kan manifesteras inom ramen för en relation utan att implicera en
nödvändighet: all sorts makt är inte alltid fråga om inflytande och all
maktrelation är inte alltid en inflytanderelation. Inflytandets närvaro i en
maktrelation beror på kontexten och på den specifIka situationen" (op cit, sid
242).
Vid en historisk tillbakablick på den "horisontala cirkelformen" har makt
framställts genom att vissa egenskaper har tillskrivits en aktör eller aktörer, som
benämnts en härskande elit (MilIs, 1956).49 Makt har deterministiskt förklarats
som en fönnåga att påverka andra. Initial- och terminalskeden har studerats utan att
beakta vad som händer däremellan (Gustafsson, 1979). Tidsdimensionen har
beaktats i andra sammanhang och klargjort en relationskvalitet men utan att kopplas
till en maktresurs. Maktbegreppet har satts i samband med fysiska maktresurser50 ,
observerbart eller icke-observerbart maktutövande 51 . Min maktföreställning
49Mills analyserade en "härskande elit".
" The elite who occupy the command posts may be seen as the possessors
of power and wealth and celebrity, they may be seen as members of the
upper stratum of a capitalistic society" (op cit, sid 13).
(Kritik mot denna modell, se Dahl, 1958). För en diskussion av makt knuten till
klasstruktur i ett samhälle, se Therborn (1978).
50Auktoritet, belöning, bestraffning, övertalning, kunskap, aktieägarkontroll,
strukturer och organisationer är en rad av exempel på maktresurser. Makt grundad i
någon av dessa resurser ger en individ kapacitet att utöva ett medvetet och effektfullt
inflytande över andra som inte har tillgång till maktresurser av liknande slag (se t ex
Weber, 1947; French och Raven, 1959; Mechanic, 1962; Wrong, 1979 och Galbraith,
1983).
51En pluralist bortser från maktresurser och koncentrerar sig enbart på maktutövande i
en relation mellan individerna A och B (se t ex Dahl, 1958). A har makt över B om B
förmås att ändra sitt beteende i enlighet med A:s intentioner. Makt innebär här ett
deltagande i beslutsfattande och förknippas med manifesta konflikter och analyseras
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bygger på att både resurs och relation beaktas. Denna föreställning tar avstamp hos
Crozier och Friedberg (1980).
Resurser, i form aven organisations struktur och formella byråkrati, kan tilldela
en inplacerad individ viss makt. Organisationen möjliggör en kontinuerlig
maktbildning. Strukturen och de formella reglerna begränsar maktrelationernas
utveckling. Aktörerna deltar i intraorganisatoriska spel.
Relationer, förhandlingar, makt och ömsesidiga beroenden är viktiga dimensioner
att ta hänsyn till i dessa spel. Både frihet och begränsningar finns i spelet. Individen
väljer att bevara sin frihet eller att spela med. Såsom speldeltagare måste denne
emellertid respektera reglerna och anpassa sitt val av handlingsstrategi därefter.
Varje förhållande till en annan individ är strategiskt och innehåller en
maktkomponent och makten ligger i det handlingsutrymme som kan utnyttjas inom
spelets ramar.
Makt refererar till handlingsmöjligheter, vilka emellertid kan begränsas på grund
av restriktioner som föreligger. Dessa restriktioner kan identifieras som olika slag
av nonner. Maktens manifestation i en relation är beroende av involverade parters
relativa styrka.
"What is the basic of power? What is its source? The answer to these
questions seems obvious: the advantages, resources, and forces of each of
the parties involved - or in short, their respective strenghts - determine the
result of a relation ofpower "(Crozier och Friedberg, 1980, sid 32).
Olika resurskombinationer medför att en relation beskrivs som asymmetrisk.
Asymmetrin är en förutsättning för etablering aven maktrelation (se t ex Daudi,
1984 och Sjöstrand, 1985).
med utgångspunkt i observerbart beteende.
Att studera icke-beslutsfattande innebär att uppmärksamheten riktas mot det icke
direkt observerbara, vilket refererar till maktens "andra ansikte" (Bachrach och Baratz,
1970). Det är ett komplicerat arbete att granska vilka grupper eller individer, som
diskriminerats inom en icke-beslutsprocess. Hur skall man studera det som icke hänt
och hur skall man identifiera latenta konflikter? Lukes (1974) ansåg att detta var en
mycket viktig uppgift. Maktutövande kopplat till såväl manifesta som latenta konflikter
ger bättre förutsättningar för en tillfredsställande maktanalys. Gaventa (1987) föreslog
studier av sociala processer för att fastställa om en bestämd relation förelåg mellan
makthavares handlingar eller ideologier och de maktlösas inaktivitet. Detta skulle göra
maktens "andra ansikte" synligt.
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"Om någon i en (makt)relation saknar resurser att engagera sig i relationen så
uppstår inte relationen ifråga. Personen blir ett 'ting' och upphör att existera
som (relativt) självständig aktör. Asymmetrin är nödvändig för att utbyten
skall aktualiseras och för att (makt)relationer skall uppstå. Detta betyder att
styrkeförhållandet mellan aktörerna på givna fält är ojämlikt (aktörerna
disponerar olika resurskombinationer)" (Sjöstrand, 1985, sid 271).
I min maktföreställning refererar makt till både resurs och relation. Resursen är
en slags maktkänsla hos en individ och denna 'resurs' kan då omsättas i en
asymmetrisk relation. En individs inre känsla av makt är en drivkraft för handling.
Maktkänslan effektueras i det asymmetriska handlingsutbytet och kan därvid bidra
till att handlingsutrymmet ifråga expanderar Gfr Crozier och Friedberg, 1980).
Med fokus på en maktkänsla bestäms makbegreppet inompersonellt. En sådan
maktbestämning ligger då nära Ketz de Vries (1980), som koncentrerade sig på
maktens inompersonella aspekter till skillnad från strukturella och interpersonella
maktaspekter. Makt har en psykologisk betydelse och det är denna betydelse som
betonas här.
Vad makt betyder för den enskilde individen och hur dennes strävan till makt
utvecklas öppnar - på ett mikroplan - för handlingsmöjligheter. Det är inte enbart
genom strukturella arrangemang och genom tillgång till vissa fysiska resurser, som
makt utövas och vissa personer kan dominera andra. Genom att också se till den
interaktionella dynamiken på individnivå blir det tydligt att makt även kan utövas av
de som synes dominerade Gfr Daudi, 1984).
Makten kan finnas 'bortom' de synliga strukturerna. Det är därför inte nödvändigt
att koncentrera sig på strukturella egenskaper och relatera en maktanalys till givna
auktoriteter.
"De formella strukturella arrangemangen, den dithörande hierarkin och
auktoriteten, har visat sig vara av underordnad betydelse vad gäller förståelse
av maktmekanismer. Allt för många svagheter i maktens diskurs i
organisationsteorin tyder på detta" (Daudi, 1984, sid 244).
Daudi menade att det inte räcker att ta hänsyn till de synliga strukturerna och de
resurser som organisationer disponerar. Om däremot individer, grupper och
koalitioner identifieras i organisationer och även interaktionsprocesser
uppmärksammas, öppnas möjligheter att se att makten likaväl kan utövas av och
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genom de "dominerande" som av de "dominerade". Det är maktens relationella
dimension som är fundamental. Här vill jag tillägga att jag också ser som
betydelsefullt att undersöka mot vilka bakgrunder aktörer handlar och interagerar. I
dessa bakgrunder finns då organisationen och den uppfattade omgivningen och
detta påverkar interaktionerna.
En medveten maktkänsla kan uttryckas i viljan. Vilja innebär en inneliggande
aktivitet och kan betraktas som en drivkraft (Ingvar, 1976). Viljan finns i
handlingen och denna handling kan leda till att makt manifesteras i en relation. Makt
innebär därvid handlingsmöjligheter.
"Makt är möjlighet och möjligheter pekar mot framtiden: det är något som
skall förverkligas" (May, 1969, sid 253).
Relationen etableras mellan självständiga och ojämlika individer.
"Det krävs en självhävdelse, en fönnåga att stå på egna ben, ett bejakande av
det egna självet om man skall kunna ge ut sig själv i en relation till en annan"
(op cit, sid 151).
Min maktföreställning innebär sammanfattningsvis att makt produceras i mänskliga

utbyten som karaktäriseras av asymmetrier och är en funktion av vilja och handling.
Vilje- och handlingskapacitet blir här beskrivningar på kvaliteten i resurs och
relation. Resursen omsätts i en relation, som betingas av ett visst socialt
sammanhang och under beaktande av normer, som kan ses som yttre begränsningar
för makt. Detta utesluter emellertid inte möjligheten att situationsbetingade eller
individuellt betingade faktorer kan leda till att normativa begränsningar upphävs.

3.4 Normer
Med intresset riktat mot aktörers handlingar och utbyten av handlingar är det
främst de handlingsbegränsningar i termer.av sociala normer som behandlas i detta
avsnitt. De legala villkoren för handlandet berörs också (3.4.1).
Normer kommer av det latinska ordet norma, som betyder rättesnöre eller regel för
handlandet (se Hellquist, 1939).
Interaktioner mellan människor bidrar till framväxt av nya normer eller förändring
av existerande normer (Sjöstrand (1987). Denna framväxt kan ske under mycket
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lång tid och skapa bindningar till det förflutna. Avlagringar sker i företags historiska
utveckling och fonnar t ex traditioner och rutiner.
"Det speciella med enhetens historia är fokuseringen på
att det över tiden sker avlagringar samt bindningar till det
förflutna. Över tiden etableras i bolaget traditioner, myter, rutiner, ritualer.
Detta leder till organisatorisk tröghet mot förändringar och utgör därmed
restriktioner" (Dahlgren och Witt, 1988, sid 47).
Normers framväxt kan beskrivas i de tre stegen, kongruens, kohesion och
konformitet (Blake och Mouton, 1981), vilket jag redogör för fortsättningsvis.
Det första nonnbildande steget innnebär att interagerande aktörers gemensamma
intressen, värderingar och känslor resulterar i kongruens, dvs ett gemensamt
perspektiv skapas. Det sociala utbytet har lett till ett gemensamt syn- och tänkesätt.
Social kognition kan sägas ha skapats genom denna kongruens.
Individer inom en viss social kontext uppfattar händelser och situationer på
liknande sätt. Björkegren (1987) betecknade detta förhållande som social till
skillnad från individuell kognition. Det senare innebär att individer uppfattar samma
situation på olika sätt beroende på olika kognitiva scheman.
Fenomenet kongruens blir påtagligt om t ex individer på olika nivåer inom ett
företag konfronteras med ett nytt problem. Problemlösningar diskuteras ur olika
perspektiv. Individernas föreslagna sätt för lösning av problemet tenderar efter viss
tid att sammanfalla. Ett gemensamt problemlösningsperspektiv formas genom
kongruens.
Blake och Mouton beskrev i nästa steg kohesion som viktigt för etablerandet aven
norm. Att individer önskar gemenskap med vissa individer har med kohesion att
göra. Det ligger nära till hands att i detta sammanhang peka på begreppet
förtroende.
"Förtroende är ett fenomen som kan uppstå som följd av närhet, likhet
och/eller komplementaritet, under forutsättning att dessa förhållanden haft en
viss varaktighet" (Aubert, 1979, sid 140).
Med utgångspunkt i intressen, värderingar, känslor etc, som delas av olika
individer inom skilda sociala kontexter, formas en bas för kohesion. Frånvaro av
konflikter mellan normer tyder på att individer kan ha nära relationer till varandra
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och ha förtroende för varandra och detta leder till kohesion.
Nonnbildning beskrevs slutligen av konfonnitetssteget. Konfonnitet betecknar de
interagerande individernas konsistenta beteendenormer och uttryckssätt. Det kan
emellertid också vara så att divergerande uttryckssätt kan förekomn1a och normers
toleransgränser kan därvid aktualiseras. Den normativa regleringen rör inte bara hur
en gruppmedlem skall uppträda utan rör också ett område för tillåtet beteende med
avseende på en toleransgräns. Denna toleransgräns blir då enligt Sjölund (1979)
snävare för beteenden som kan hota den egna gruppens fortsatta existens. Det är i
förhållande till de närmaste som fara för konflikter är särskilt stor (jfr Simmel,
1970). Gruppmedlemmars gemensamma intressen, värderingar etc garanterar inte
att konflikter inte kan uppkomma. De nännaste kan med sina krav hota en individs
självständighet och handlingsfrihet (Aubert, 1979). Individen ifråga kan därvid
bryta mot gruppens normer och är då toleransgränsen alltför snäv får detta till
konsekvens att individen lämnar gruppen. Gruppens fortsatta existens är därvid
hotad.
Nonner kan också vara av fonnellt slag. Formella nonner exemplifieras med lagar
och vad gäller dessa skall jag fortsättningsvis peka på de legala villkor, som berör
huvudmän och exekutiv.

3.4.1 Legala villkor
De fonneIla nonner som i detta avsnitt berörs något är aktiebolagslagen (ABL)
och lagen om styrelserepresentation.
Refererande till huvudmän och exekutiv blir enligt ABL bolaget ett medel att
tillgodose huvudmännens intressen. Huvudmännens juridiska rätt att delta i bolagets
angelägenheter utövas vid bolagsstämman52 , som är bolagets överordnade och
beslutande organ. Bolagsstämmans juridiska beslutanderätt delegeras i praktiken till
styrelsen. Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter. Styrelsen,
förutom de anställdas representanter, utses av majoriteten av aktieägarna.
52 En ordinarie stämma skall hållas varje år om inte bolagsordningen anger annat.
Årsredovisning och revisionsberättelse framläggs på denna stämma. Aktieägarna kan
emellertid kallas till en extra bolagsstämma på initiativ från styrelsen. Ägare tilll en
tiondel av aktierna har också rätt att kalla till extra stämma.

96
De anställdas styrelserepresentanter utses enligt lagen om styrelserepresentation.
Lagen innebär i korthet att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med de fackliga
organisationernas representanter i styrelsen innan han eller hon fattar beslut om
viktiga förändringar på arbetsplatsen (prop 1975/76: 105, sid 2). I detta
sammanhang vill jag peka på en demokratiseringsnorm, som legitimerar handlandet
för arbetstagarrepresentanten.
"Arbetsrättslagar vilka såsom styrelserepresentationslagen och
medbestämmandelagen, syftar till en ökad demokratisering av
arbetslivet"
(LO/PTK, 1980, sid 7).
Arbetet är grunden för all välfärd, enligt lagen om styrelserepresentation (prop
1975n6:105, sid 7). Både kapital och arbete är viktiga produktionsfaktorer. En

beslutanderätt, som inte enbart tillerkänns företrädare för kapital utan också
företrädare för arbete, är eftersträvansvärd för en arbetstagarrepresentant.
Paritetsrepresentation, dvs krav på arbetets likställdhet med kapital är ej uppfyllt i
praktiken (Lindencrona, 1978). Styrelserepresentation innebär inget reellt
medbestämmande utan är endast en inflytande- och informationsmöjlighet. 53
Denna möjlighet kan genom en sekretessnorm starkt inskränkas. Krav på
konfidentiell behandling av information vid t ex företagsförvärv medför
tystnadsplikt för en arbetstagare- och styrelserepresentant.54
53En offensiv strategi innebär (till skillnad från en defensiv strategi, som innebär att
ett ursprungligt maktförhållande inte påverkas aktivt) att arbetstagarparten aktivt nännar
sig arbetsgivarparten (Aspling, 1986). Förutsättningar för arbetstagarparten att agera
skapas genom att det ömsesidiga beroendet stärks. Ett utvecklande av kompetens och
ett deltagande i dialoger omkring affårsstrategiska frågor innebär att relationen mellan
arbetstagare och arbetsgivare inte ensidigt dikteras av den senare.
54 Företagsinformation, som inte är officiell och som kan påverka aktiekursen, kan
missbrukas av insiders, dvs varje individ som har tillgång till sådan information.
Insiders är inte enbart styrelseledamöter, verkställande direktörer och revisorer utan
också familjemedlemmar till dessa, övriga anställda inom företaget, konsulter,
journalister och börsmäklare.
"Erfarenheter från utlandet visar att det är framför allt i samband med takeovers som missbruk av insider information kan konstateras. Orsaken är
uppenbar. Även den som inte handlar med aktier vet, att kurserna på aktierna
i ett företag som skall köpas, normalt stiger kraftigt" (Rundfeldt, 1984, sid
190).
Näringslivets Börskommitte utfärdade 1971 en rekommendation om sträng
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Verkställande direktör handhar enligt ABL den löpande förvaltningen. En
jämförelse mellan 1944 års och 1975 års ABL visar att verkställande direktör och
hans närmaste medarbetare fått allt större befogenheter. Aktiekoncentrationen är
enligt Lind (1981/1976) en viktig faktor som påverkar detta. I de företag där
aktieinnehavet är koncentrerat till en eller ett fåtal ägare kan styrelse och
verkställande direktör däremot hårdare dirigeras enligt krav, som ägaren eller ägarna
uppställt.
En s k minoritetsrevisor kan utses till skydd för en minoritet av aktieägare. Ägare
till en tiondel av samtliga aktier eller ägare till en tredjedel av de aktier, som
företräds vid bolagsstämman, kan kräva att minoritetsrevisor tillsätts.55
Forutom att sociala normer och formella normer som lagar påverkar handlingar är
det också viktigt att beakta situationsbetingade eller individuellt betingade faktorer i
specifika situationer (Lundgren, 1986). Sådana faktorer kan leda till andra
handlingar än de som förväntas normala. Allt handlande koordineras inte i enlighet
med normer.

3.4.2

Referensgrupp

De formella och informella normer som här berörts påverkar aktörers möten
ansikte-mot-ansikte i olika handlingssituationer. Aktörer handlar inte enbart i
relation till en påtaglig fysisk närhet till andra aktörer utan också i relation till aktörer
som kan ingå i andra kontexter. Handlandet kan referera till den egna gruppen och
till en annan grupp. Man talar här om olika referensgrupper.
"A reference group is any recognizable organization that in itself can be
characterized as having nonns and standards. A reference group is unlikely
to bring all its members together to meet face to face as a single entity,
though members may be in contact with one another. In fact, a person
doesn't even need to have a direct membership in a reference group to be
subject to regulation by the norms and standards that characterize it" (Blake
och Mouton, 1981, sid 70).
sekretess vid förhandlingar om företagsförvärv. Bankinspektionen är ett annat organ,
som kan utöva påtryckningar på företag och kräva börsetiska hänsyn.
25Minoriteten eller varje enskild aktieägare gör en framställan hos Länsstyrelsen om
förordnande av revisor (Lind, 1981/1976).
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Referensgrupper kan enligt Giner (1974) vara av två slag, positiva och negativa.
De positiva representerar önskvärda nonner medan de negativa är representanter för
normer som undviks.
"Referensgrupper eller utgrupper som bidrar till att rikta socialt beteende är
av två slag. De är positiva om de uppfattas som förkroppsligade normer,
värderingar och livsstilar som är önskvärda, eftertraktade eller avundade. De
nyrika som strävar mot att bli helt accepterade av den verkliga societeten och
som snobbigt efterapar deras medlemmar uppfattar denna grupp som positiv
referensgrupp. En negativ referensgrupp har motsatta egenskaper; den
förkroppsligar nonner, värderingar och livsstilar som måste undvikas (op
cit, sid 35).
If

Det är dock inte alltid fråga om 'grupper' som utgör en individs positiva och
negativa referenser. En enda person eller en abstrakt ide kan enligt Giner också vara
referent.
Sjöstrand (1973) redovisade referensobjekt och hänvisade till både en individ- och
en aggregerad nivå.
"Referensobjekt representerar för mig en individ, grupp, organisation eller
annan form av aggregat som en individ relaterar sig till vid identifIkation av
alternativ, värdering av desamma, val av beteende eller värdering av ett
förhållande i omvärlden" (op cit, sid 103).
Referensobjektet vidmakthåller de nonner en individ agerar i enlighet med och den
refererande individen har också förväntningar på referensobjektet ifråga.
Referensobjekt har därtill en komparativ funktion. Denna funktion tjänar som
jämförelsepunkt och kan ge ledning för hur en individ skall handla i olika
situationer.

3.5 Summering
Förvärvsstrategiska handlingar har då, genom kapitlets inledningsvis redovisade
växelverkan mellan förstudiematerialet, processperspektivet och den interaktiva
människosynen, blivit 'tydligare'. Tydligare i den meningen att olika kvalitativa
dimensioner kopplats till de strategiska aktörernas handlingar och utbyten av
handlingar. Det är nu inte enbart fråga om att studera förvärvs strategiska handlingar
med synliga effekter. Det gäller också att i denna studie fokusera relationers
karaktärer, dissonans, makt och normer, vilket kan leda till en förbättrad insikt i
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förhållanden som påverkar förvärvs strategiska processer. Bristen på insikt i
människors handlande inom företagen behöver enligt Ketz de Vries (1980)
uppmärksammas mera.
"När vi har att göra med samspelet mellan människor måste vi gå tillbaka och
se efter vad som får oss att handla som vi gör, fundera över detta och lära
oss inse våra möjligheter och begränsningar" (op eit, sid 15).
I detta kapitel har framkommit att osäkerhet är en viktig ingrediens i det mänskliga
samspelet. Osäkerhet kan reduceras på olika sätt med hänsynstagande till aktörers
uppfattningar om samspelet mellan organisationen och dess omgivning och med
hänsyn till samverkan på aktörsnivå. Aktörers samverkan kan beskrivas n1ed
avseende på relationers karaktärer. En genuin relation reducerar osäkerhet genom
den närhet som skapas mellan människor. En genuin relation kan vara grundad i
vänskap eller släktskap och den kan beskrivas som förtroendefylld, vänskaplig eller
biologisk. En idealpräglad relation bearbetar osäkerhet genom att förstärka de
värden den är grundad på. Kalkylerande relationer är främst inriktade på utbyten av
information, tjänster eller resurser. Människor drivs här av att söka maximal nytta
och reducerar osäkerhet via kalkylhandlingar.
I samband med förvärv och fusioner kan flera dissonanser uppkomma. Jag har
valt att använda begreppet dissonans istället för konflikt då dissonans innefattar ett
spänningsförhållande som strävar efter avspänning. En kontinuerlig rörelse kan då
beskrivas från spänning till ufall och detta är förenligt med ett processperspektiv. En
konflikt betecknar endast själva motsättningen, som i ett senare avskilt
händelsförlopp kan avvecklas, då vissa 'mekanismer' träder i kraft.
Aktörers handlingar påverkas av makt och normer. Makt manifesteras
asymmetriska relationer och är en fråga om vilje- och handlingskapacitet. Den
inompersonella aspekten betonas därvid mer än de strukturella och interpersonella
aspekterna. Det är inte bara genom strukturella arrangemang som makt utövas och
det är heller inte endast 'makthavare' som har förmåga att expandera sina
handlingsutrymmen. Genom att uppmärksamma den interaktionella dynamiken på
individnivå blir det tydligt att makt kan utövas även av de som synes dominerade.
Möjligheter till strategiska aktörers maktutövning är, å ena sidm en fråga om
individspecifika maktresursers aktivering, å andra sidan en fråga om formella och
informella nonners handlingsreglerande verkan. Handlingsbegränsningar kan också
analyseras med utgångspunkt i aktörers positiva och negativa referenser.
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Huvudstudiens datagenerering och datapresentation liksom efterföljande anlyser
påverkas av de begrepp som tillhandahållits i detta kapitel och som utgör
'byggstenar' i tolkningsteorin. Tolkningsteorin är tentativ i den meningen att nya
infallsvinklar gällande studier av förvärvsstrategier kan innebära att tolkningsteorin
revideras. Detta har att göra med att forskarens sensitivitet utvecklas (2.1). En ökad
insikt på ett område medför att existerande tolknings- och analysverktyg kan
förädlas eller ersättas av andra.
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KAPITEL 4 t'IGGESUNDSAFFÄREN" • EN
FALLSTUDIE

4.1 Uppköpserbjudandet
Styrelserna i Stora Kopparberg och Billerud meddelade i en gemensam
presskommunike den 29 april 1981 att de behandlat ett förslag om ett
uppköpserbjudande till Iggesunds aktieägare. Förslaget innebar att för varje tretal
aktier i Iggesund skulle erhållas två nyemitterade aktier i Stora Kopparberg, en
nyemitterad aktie i Billerud samt 150 kr kontant. De nyemitterade aktierna
berättigade till utdelning från och med för verksamhetsåret 1981. Ansökan om
befrielse från realisationsvinstbeskattning skulle inlämnas till regeringen.
Erbjudandet förutsatte nyemissionsbelut av respektive bolagsstämmor (Bäcklund,
1984; Bergslaget, nr 3-4, 1981; Billerud Runt, nr 5, 1981).
Budet presenterades utan att de köpande bolagens ledningar hade förhandlat med
uppköpskandidatens ledning. Inga förhandskontakter hade tagits med ledningen i
MoDo, som var den störste aktieägaren i Iggesund (Lars G. Sundblad, Iggesunds
verkställande direktör, och Matts Carlgren, MoDos styrelseordförande).
Budet initierade strukturförändringar inom skogsbranschen. I massmedia beskrevs
en "maktkamp" mellan två stora ägarblock representerade av S-E-Banken, Stora
Kopparberg och Billerud å den ena sidan och Handelsbanken och MoDo å den
andra sidan. Ryktet att Marcus Wallenberg56 gärna ville avsluta sin verksarrlhet
med att omstrukturera skogsindustrin i norra och södra Sverige florerade inom
56Marcus Wallenberg avled den 13 september 1982. Marcus Wallenberg har i
egenskap av styrelseordförande i ett tiotal bolag och som styrelseledamot i ytterligare ett
femtiotal under en 50-årig verksarnhet påverkat utvecklingen inom det svenska
näringslivet (Leijonhufvud och Nylander, 1983).
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närigslivet (Kuriren, 16 maj, 1981; Riksradion, Dagens apropå, maj 1981). En
nordlig koncern skulle troligtvis ha Stora Kopparberg i centrum och en sydlig AB
Papyrus. Flera omstruktureringar i södra Sverige hade redan genomförts.
Wallenbergska intressen inom skogsbolag hade samordnats med AB Papyrus i
centrum. Ett första steg mot en utbyggnad och samordning av skogsindustrin i
södra Sverige hade tagits under 1960-talet. Massaföretaget Nymölla bildades och
Papyrus disponerade nära hälften av aktiekapitalet via dotterbolaget Ry.
Tidningspappersbruket i Hylte sammanf6rdes ungefär 10 år senare qled Papyrus.
Papyrus förvärvade Kopparberg-Hofors (Kopparfors) år 1976. Kopparfors var ett
Wallenbergföretag i Bergslagen. Papyrus och Stora Kopparberg presenterade 3 år
senare en plan på anläggning av ett journalpappersbruk tillsammans med
Graningeverken och ett pappersbruk. Papyrus förvärvade Nymölla år 1985
(Halldin, 1979).
Strukturförändringar i norra och mellersta Sverige påbötjades år 1976 med Stora
Kopparbergs förvärv av skogsindustribolaget Bergvik och Ala AB.57 Det var inte
57Den strukturomvandling, som pågått inom skogsindustrin sedan 1960, har i stort
inneburit ökad ägarkoncentration och färre och större fabriker. Uppdelat på massa-,
papper och papp, sågade trävaru- och skivenheter har en stark minskning noterats.
Antalet anställda har successivt reducerats. Förändringar i antal produktionsenheter och
anställda har däremot inte resulterat i någon minskning av total produktionskapacitet. I
tabell 4: 1 ges en översikt av strukturutvecklingen inom svensk skogsindustri under
peioden 1970-1983.
TABELL 4: 1 STRUKTURUTVECKLING INOM SKOGSINDUSTRIN 1970-1983
Massa
Antal enheter
Total kapacitet, miljoner ton
Kapacitet per enhet, tusen ton
Antal anställda
Papper oc~ papp
Antal enheter
Total kapacitet, miljoner ton
Kapacitet per enhet, tusen ton
Antal anställda
Sågade trävaror
Antal enheter
Total produktion, tusen m 3
Produktion per enhet, m 3
Antal anställda ca
Skivof'2)
Antal enheter
Total kapacitet, tusen m 3
Kapacitet per enhet, tusen m 3
Antal anställda ca
l)
2)

1970

1980

98
8,9
90
16.550

72
10,5
146
14.650

1983

57
9,4
165
11.8001)

68
4,7
77
28.130

62
7,2
116
33.350

56
7,1
127
31.9001)

4.000
12.006
3.000
27.800

2.400
10.953
4.500
25.000

2.000
11.544
5.800
22.000

30
1.923
64
5.300

32
2.685
84
5.000

26
2.170
83
3.300

1982 irs siffror,
träfiberskivor, spånskivor, plywood

Källa: Skogsindustrins infonnation, Svensk skogsindustri 1985.
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märkligt att pressen spekulerade i fortsatta strukturförändringar. Marcus
Wallenbergs roll som industribyggare och förändrare inom svenskt näringsliv har
understrukits i flera sammanhang (Halldin, 1979).
Styrelseordförandena och verkställande direktörerna i Stora Kopparberg och
Billerud hade diskuterat förslaget om uppköpserbjudandet. En strategisk fråga av
denna dignitet diskuteras uteslutande aven trängre krets inom bolaget (Nils
Grafström, Stora Kopparbergs chefsjurist). Det var då som alltid synnerligen viktigt
att information inte läckte om uppköpserbjudandet. Aktiekurser drivs lätt upp i
samband med rykten om företagsköp och det är därför viktigt att hela
aktiemarknaden får samma infonnation vid samma tillfälle (Nils Grafström).
De långsiktiga effekterna aven kombination av Stora Kopparberg, Billerud och
Iggesund, kunde för närvarande inte kvantifieras. Preciserade mål hade ej
formulerats då uppköpserbjudandet hade tillkommit mycket snabbt. Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningar förväntade sig att Iggesundsledningen skulle
bidraga i diskussionen om hur den framtida strukturen skulle utformas (Gunnar
Engman, Billeruds verkställande direktör).
Stora Kopparberg och Billerud skulle bilda ett konsortium. 58 Aktierna i
Iggesund skulle delas med 80% till Stora Kopparberg och med 20% till Billerud.
Konsortiet eftersträvade att förvärva mer än 90% av totala antalet aktier i Iggesund.
Detta mål utgjorde emellertid inget villkor i uppköpserbjudandet. Man angav att
51 % skulle vara ett tillräckligt innehav. Enligt Nils Grafström är emellertid Stora
Kopparbergs allmänna förvärvsstrategi att uppnå mer än 90% av aktierna så fort
som möjligt för att möjliggöra strukturella förändringar59 . Så snart 90%-gränsen
58 Konsortium är en sammanslutning av enskilda personer eller företag, vilka har för
avsikt att genomföra en affärstransaktion (Svenska Bankföreningen, 1985).
Att välja fonnen av ett konsortium innebar att man ville betona det gemensamma
intresset för Iggesund. Ett konsortium kan emellertid inte påkalla en tvångsinlösen av
utestående aktier även om andelen skulle hamna över 90%. Koncernbidrag kan heller
inte utväxlas. Pressen spekulerade därför i en fortsättning. Var bildandet av ett
konsortium en konstruktion aven tttvåstegsraket"? Iggesundsaktierna skulle hamna på
en hand om Stora Kopparberg senare gick samman med Billerud.
59Strukturella förändringar kan gälla t ex fusioner i form av absorptioner och
kombinationer (se ABL, kap 14).
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passerats kan tvångsinlösen påkallas för att få in samtliga utestående aktier. Intill
dess bolaget innehar samtliga aktier eller beviljats s k förhandstillträde kan i
praktiken eftersträvade strukturella förändringar inte genomföras utan hänsyn till
minoritetsintressena. Enligt aktiebolagslagen finns möjligheter för en minoritet att
hävda sina intressen gentemot en majoritet. 60 Utan hänsynstagande till denna
minoritet kan ett bolags ledning uppleva större handlingsfrihet gällande
strukturförändringar. Förslaget om uppköpserbjudandet skulle framläggas för
styrelser efter MBL-förhandlingar. Extra bolagsstämmor i Stora Kopparberg och
Billerud skulle behandla beslut om nyemissioner. Prospekt angående
uppköpserbjudandet skulle därefter presenteras för aktieägarna i Iggesund
(Bergslaget, nr 3-4, 1981).
I den svenska pressen spekulerades i konsortiets framtida organisation.
Konsortiet skulle efter aktieförvärvet lägga grunden till ett skogsindustriel1t
holdingbolag. 61 Holdingbolaget skulle ur finansiell synvinkel vara ett dotterbolag
till Stora Kopparberg och bestå av ett flertal marknadsorienterade specialbolag för
trävaror, kartong, kemi o s v. Om holdingbolaget disponerade mer än 50% av
Iggesundsaktierna skulle Iggesund bli dotterbolag till holdingbolaget och därmed
koncernbolag till Stora Kopparberg. Billerud skulle bli minoritetsägare i
60En minoritet kan påverka bolagsstämmans beslut. Ägare till 10% av samtliga aktier
kan t ex få till stånd uppskov med bolagsstämmans beslut. Beslut kan också förhindras
i det fall då en minoritet kräver kvalificerad majoritet. Det är då otillräckligt med en
enkel majoritets beslut, dvs en mer än hälften av de närvarande röstar för förslaget
ifråga. Kvalificerad majoritet innebär att kraven på majoritetens storlek skärps. Ibland
krävs att aktieägare röstar enhälligt för att ett beslut skall fastställas. En minoritet kan
också framställa en begäran on1 att en revisor utses för att delta i granskning av bolagets
årsredovisning och även granskning av styrelsens och verkställande lednings
förvaltning (Rodhe, 1985).
61 Ett holdingbolag är ett förvaltningsbolag, vars verksamhet består i att äga aktier i
andra bolag utan särskilda krav på riskspridning (Svenska Bankföreningen, 1985).
Termen holdingbolag har lånats från USA och England och innebär där att "holding
company" alltid är ett moderbolag. Det är inte alltid fallet i Sverige. Två varianter kan
urskiljas: det industriella och det finansiella bolaget. Det industriella bolaget äger minst
50% av sina dotterbolag. Verksamhetens syfte är långsiktig samordning och kontroll av
inkluderade bolag. Detta underlättar omstruktureringar i form av t ex fusioner. Det
finansiella bolaget kan inneha minoritetsposter i andra bolag. Här är verksamheten
inriktad på bästa möjliga avkastning på börsportföljen. Ägarförändringar kan ske
snabbt. Långsiktiga industriella syften saknar preferens (se t ex Sjöstrand, 1987).
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holdingbolaget. Det planerade bildandet av holdingbolaget var ej en slutgiltig
organisationsform. Organisatoriska förändringar skulle kunnna ske senare beroende
på de förutsättningar, som skapades vid en närmare granskning av effekterna av
den eventuella kOlTlbinationen av skogsbolagen.
De presumtiva uppköparna presenteras fortsättningsvis med avseende på historik
och verksamhet 1980. Denna presentation är en viktig del av den bakgrundsbild
aktörer tecknar in för förslaget om uppköpserbjudandet.

4.1.1 Uppköparna presenteras

STORA KOPPARBERG
Historik
Familjen Wallenberg var representerad i Stora Kopparbergs styrelse under större
delen av 1900-talet.62 Bröderna Jacob och Marcus Wallenberg satte sin prägel på
bolagets verksamhet liksom deras far häradshövdingen Marcus Wallenberg. Stora
förändringar skedde under deras tid i bolaget. Nya såg-, järn- och stålverk ersatte de
gamla. Bolaget hade som målsättning att försörja sina industriella anläggningar med
elektrisk kraft från egna kraftverk. Forskningsinsatser efter 2:a världskriget gav
bidrag till stålområdet, massa- och papperstillverkningen. Bolagets främsta
konkurrensmedel utgjorde avancerad kvalitet på produkterna (Callerström och
Nylander, 1969).
Den fortsatta presentationen av historik i detta avsnitt bygger huvudsakligen på
data från: "1000 Arvid Stora Kopparberget".
1900-talets industriella verksamhet utvecklades från ett primitivt gruvarbete i
62 Jacob Wallenberg var ledamot av styrelsen sedan 1941 och verkade som
styrelseordförande mellan åren 1950 och 1976. Jacob Wallenberg avled den l augusti
1980 (Stora Kopparbergs årsredovisning 1980). Marcus Wallenberg, som invaldes i
Stora Kopparbergs styrelse 1944, efterträdde brodern Jacob som styrelseordförande.
Marcus Wallenberg verkade som styrelsens hedersordförande fr o m 1980 fram till sin
död den 13 september 1982 (Bergslaget, nr 7, 1982).
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Kopparberget. Gruvdrängarnas slit i trånga, mörka gruvgångar är en del av Stora
Kopparbergs historia, fjärran från nutid.
Kopparberget i Dalarna har en historia som är drygt 1000 år och det finns många
berättelser om märkvärdiga händelser. Falu gruva har kallats världens "åttonde
underverk".63
Kopparberget var vid slutet av 1200-talet centrum för svenska och utländska
köpmän främst från handelsstaden Ltibeck. Det är vid denna tid Kopparberget
"träder fram i dokument". Kopparberget blev en riksangelägenhet genom ett
bytesbrev år 1288 .64
Under 1600-talet var produktionen vid Kopparberget avgörande för landets
ekonomi. Den svenska kopparn dominerade den europeiska marknaden.
Stora Kopparberg blev aktiebolag år 1888 och Erik Johan Ljungberg utsågs till
verkställande direktör och styrelseordförande. Ljungbergs strategi innebar bl a att
Stora Kopparberg skulle tillverka "ett begränsat antal produkter i ett fåtal stora
anläggningar". Stora anläggningar som Domnarvets järnverk, Skutkärs sågverk,
Kvarnsvedens pappersbruk och vattenkraftverk vid Dalälven gjorde Stora
Kopparberg under ledning av Ljungberg till landets största bolag vad gällde
omsättning och antalet anställda. Ljungbergs ledarskap präglades också av
engagemang i sociala frågor. Han påverkade folkundervisningens utfonnning och
betonade en praktisk och produktiv inriktning av undervisningen snarare än en
ideell och vetenskaplig. Bolaget saknade en fast organisation när Ljungberg dog år
1915.
Häradshövdingen Marcus Wallenberg blev styrelseordförande år 1916. 65 Emil
63 Det finns berättelser som tillskriver Kopparberget en ännu äldre historia än 1000
år. Koppar skulle ha sänts 1480 f Kr från Falu gruva till kung Salomo för
tempelbyggande i Jerusalem. Brytning av koppar torde emellertid ha börjat omkring år
1000 vid vikingatidens slut.
64Biskopen i Västerås bytte till sig en åttondel av berget genom ett skriftligt
dokument. Kvarnar, fiskerätter och skogar lämnades i utbyte. Det var vid denna tid
möjligt att köpa och sälja andelar av Kopparberget .
65

"Under 1916 inträffade också ett mycket uppmärksammat maktskifte i Stora
Kopparbergs Bergslag, då en kontrollpost köptes upp av Wallenbergs och
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Lundquist, som varit med om att bygga upp Allmänna Svenska Elektriska
Aktiebolaget (ASEA), utsågs på förslag av häradshövdingen Marcus Wallenberg till
verkställande direktör år 1923. Lundquist som beskrivits som en försiktig och
metodisk nlan genomförde flera viktiga investeringar. Vid Lundquists död 1942
konstaterades att Stora Kopparberg aldrig haft en starkare position.
Stora Kopparbergs industriella verksamhet expanderade ytterligare efter 2:a
världskriget. Den internationella konkurrensen hårdnade emellertid och
rationaliseringar blev viktiga för att motverka kostnadshöjningar. Att satsa på
teknisk forskning innebar att produkter och processer kunde utvecklas. Den
lågkonjunktur som avlöste högkonjunkturen under mitten av 1970-taletJnnebar att
främst stålsidan drabbades av förluster. Stora Kopparberg sålde år 1976 sin
specialstålrörelse till det värmländska bolaget Uddeholm AB. Domnarvets
handelsstålrörelse såldes vid årsskiftet 1977n8 till det halvstatliga Svenska Stål AB
(SSAB). Skogssidan däremot expanderade. Bergvik och Ala AB förvärvades 1976.
Bergvik och Alas skogsarealer i Gävleborgs och Jämtlands län var nästan lika stora
som Stora Kopparbergs.
Fortsatta strukturförändringar mellan åren 1984 och 1986 innebar att Billerud AB
och Papyrus AB förvärvades och STORA66 skapades. Billerud ingår fr o

ffi

den

l januari 1985 som ett helägt dotterbolag och Papyrus AB fr o m den 1 januari 1987
(årsredovisningar STORA, 1984-1987). STORAS köp av Swedish Match AB
annonserades i mars 1988 samma år som 700-årsjubileet firades (Dagens Nyheter,
10 mars, 1988).

Skandinavbanksintressen. Handelsbanken och den äldre företagsledningen
manövrerades ut från sitt inflytande i företaget. Affärens yttre drag påminner
om andra finanskapitalistiska företagsköp under perioden, vilka ofta syftade
till att aktivera dolda tillgångar i industriföretag som länge plöjt ned vinster.
Bergslaget stod efter den gamle disponenten E J Ljungbergs död 1915 utan
stark ledning och var ett attraktivt objekt för kapitalstarka grupper"(Glete,
1987, sid 191).
66Stora Kopparberg är ändrat till kortnamnet STORA sedan år 1985. Den juridiska
beteckningen är fortfarande Stora Kopparbergs Bergslags AB (informationsavd,
STORA).
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Verksamhet 1980
Stora Kopparbergs aktiekapital uppgick till 730 Mkr den 31 december 1980
(årsredovisning, 1980). De största aktieägarna och deras procentuella innehav
framgår av tabell 4:2.

TABELL 4:2 STÖRRE AKTIEÄGARE I STORA KOPPARBERG

Innehav
antal

Röster

(Totalt antal aktier 7.302.750)

AB Investor

756.000

10,4

Förvaltnings AB Providentia

674.600

9.2

Graningeverken AB

663.250

9,1

Livf6rs. AB Skandia

264.892

3.6

Spp

204.550

2,8

Erik Ljungbergs utbildn.fond

184.987

2,5

Sthlm Ensk. Bank: Pensionst.

128.306

1,8

Ägare

%

Källa: S-E-Banken
AB Investor (Investor) och Förvaltnings AB Providentia (Providentia) är
dominerande ägare. Dessa företag benämnes Wallenbergs "tvillingar" eller
Wallenbergssfärens "hörnpelare".67 Familjen Wallenberg har genom Providentia
65 Investor bildades 1916 med ändamål att köpa, förvalta och sälja värdepapper.
Avsikten var att göra Stockholms Enskilda Banks ägare direkt delaktiga i olika företag.
Investor skulle överta större delen av dåvarande Providentias aktieportfölj. Providentia
trädde i likvidation och avvecklades. Investor ombildades 1929 till förvaltningsbolag,
sedan Marcus Wallenberg inträdde i styrelsen (Callerström och Nylander, 1969).
Nuvarande förvaltningsbolaget Providentia startade sin verksamhet 1946. Aktierna
härrörde från Stockholms Enskilda Bank och föregångaren Providentia i likvidation.
Stockholms Enskilda Bank grundades år 1856 av Andre Oskar Wallenberg, farfar till
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och Investor betydande aktieinnehav i S-E-Banken och i flera stora svenska
industriföretag (Dagens Nyheter, 4 februari, 1984).
"Genom personalunioner, främst representerade av familjen Wallenberg i
ledning och styrelse såväl i banken som i industriföretag och
investmentbolag, utövades ägarrrollen på ett mycket direkt sätt" ( Claes
Dahlbäck, Investors verkställande direktör 1987, Att äga stora företag, sid
74).
Gränserna mellan familjen, banken och förvaltningsbolagen Providentia och
Investor var tidigare diffusa (Claes Dahlbäck).
Det aktiva ägandet syftar till att det enskilda bolaget långsiktigt utvecklas på bästa
sätt. Ett aktivt ägande innebär följande ägaruppgifter (op cit, sid 75-76).
"1. att utse effektiv styrelse och företagsledning; 2. att se till att bolaget är
rätt fmansierat inte minst med eget kapital; 3. att vara uthållig och beredd till
ökade riskkapitalsatsningar t.ex. vid nyemissioner; 4. att kontinuerligt följa
och stödja verksamheten - inte bara vid krissituationer; 5. att vid behov
rekonstruera bolagetsätta det på ny kurs, byta VD, styrelse; 6. att initiera och
deltaga i nödvändiga strukturförändringar, såsom fusioner, företagsförvärv,
utförsäljningar; 7. att se till att bolaget har en bra ägarstruktur, och undvika
för bolaget skadliga markstrider.
tf

Koncernen har sitt huvudkontor i Falun i Dalarna. Verkställande direktör var Erik
Sundblad.68 Styrelseordförande var Ingmar Eidem. 69 Hedersordförande var
Marcus Wallenberg (årsredovisning, 1980).
Marcus Wallenberg, som startade sin bankkarriär år 1925. Marcus Wallenberg utsågs
1946 till verkställande direktör (Callerström och Nylander, 1969).
S-E-Banken bildades 1972 genom fusion av Stockholms Enskilda Bank och
Skandinaviska Banken. Samtliga tillgångar övertogs från Stockholms Enskilda Bank,
som trädde i likvidation (S-E-Bankens årsredovisning 1972). Marcus Wallenberg blev
styrelseordförande 1972 och därefter hedersordförande till 1982 (S-E-Bankens
årsredovisning 1982).
68Erik Sundblad, som var verkställande direktör mellan åren 1966 och 1984, avled
den 15 februari 1984. Bo Berggren utnämndes därefter till verkställande direktör
(informationsavd, Stora Kopparberg).
67Ingmar Eidem var styrleseordförande mellan 1980 och 1981. General Stig
Synnergren utsågs på bolagsstämman den 8 maj 1981 till Eidems efterträdare
(årsredovisningar 1980-1981 och Ingmar Eidem).
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Koncernen bestod av följande divisioner enligt figur 4: l.

FIGUR 4:1 STORA KOPPARBERGS ORGANISATION 1980

Koncernchef

Koncernledning

Koncernstaber

Källa: Efter årsredovisning 1980

Den totala omsättningen 1980 uppgick till 4.121,4 Mkr och fördelades på
divisionerna enligt figur 4:2.
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FIGUR 4:2 OMSÄTTNING (Mkrl1980 FÖRDELAD PÅ DIVISIONER
I STORA KOPPARBERG
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Källa: Efter årsredovisning 1980

Av de i medeltal 9.931 anställda inom koncernen arbetade 1.177 utanför Sveriges
gränser. Koncernen har flera dotterbolag i Europa (årsredovisning, 1980).
Marknadsläget var fast och efterfrågan var tillfredsställande för koncernens
produkter i början av år 1980. Arbetsmarknadskonflikter och internationellt
konjunkturläge skapade emellertid svårigheter för Stora Kopparberg. Brist på
virkesråvara medförde att produktionskapaciteten ej kunde utnyttjas helt. Dyr
virkesimport blev nödvändig för att säkra tillverkningen. Inflationstakten var hög
och kostnadsstegringarna blev besvärande. De höjda virkespriserna mot slutet av
året resulterade i försämrad lönsamhet. Efterfrågan på finpapper och trävaror
mattades (årsredovisning, 1980).
Stora kvantiteter vattenkraft såldes under året. Gynnsamma väderleksförhållanden
medverkade till att resultatet förbättrades med 50 - 100 Mkr. Det regnade i Stora
Kopparbergs älvområden och inte i andra. Kraftdivisionens vinst var alltså en
ttskänk från ovantt. Koncernens totala resultat före bokslutsdispositioner och skatt
var 600 Mkr. Räntabiliteten på totalt kapital, dvs resultatet före fmansiella kostnader
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i relation till genomsnittligt kapital, uppgick till 15% (ErIk Sundblad, 1981,
Bergslaget, nr 3-4).
Fortsatta rationaliseringar inom koncernen ansågs nödvändiga. Prishöjningar
bedömdes till viss del kompensera kostnadsinflation men verksamheten måste
koncentreras till områden där en vinstpotential kunde föreligga. Samarbete med
andra bolag diskuterades. Kontakter med ett bolag i Syd-Carolina Canal Industries
ledde till ett avtal. Avtalet innebar att Stora Kopparberg och Canal Industries skulle
uppföra ett sågverk i Syd-Carolina. Möjligheterna att senare också anlägga ett
tidningspappersbruk studerades (årsredovisning, 1980).

BILLERUD

Historik
"Den 21 augusti 1882 blåste två pionJarer en fanfar: En
inbjudan till att vara med om attt lägga grunden till en ny
användning av den värmländska skogen genom att utnyttja
en ny teknik" (Billerud 1883-1983, sid 19).

De två pionjärerna var Gustaf T Lindstedt och Viktor Folin, som var anställda vid
Munkedals AB ett pappersbruk i Bohuslän. De ville starta en egen fabrik för att
tillämpa sulfitmetoden, som innebär framställning av cellulosa en kemisk trämassa.
På ett hemman Billerud utanför Säffle i Värmland uppfördes en sulfitfabrik. Bland
de som satsade pengar i fabriken kan nämnas K A Wallenberg. Billerud utvecklades
till ett stort internationellt skogsindustriföretag, som firade 100-årsjubileum 1983
(Billerud 1883-1983).
Omfattande strukturella förändringar skedde inom Billerud under Christian
Storjohanns ledning under åren 1907-1947. Aktiemajoriteten innehades av ett
Göteborgskonsortium vid Storjohanns tillträde. I konsortiet ingick J H Kjellberg
och Söner, som svarade för försäljning av Billeruds massa. Storjohann och några
av hans vänner däribland Axel F. Johnsson köpte aktiemajoriteten år 1914. Billerud
svarade nu för försäljningen av massa (Schyman, 1968).
Disponent Storjohann var en internationellt aktad man. Han omvandlade Billerud
fråm småskalighet till stordrift. Hans valspråk på latin "nulla dies sine linea"
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översattes till: "Ingen dag utan ett framsteg, oss själva väl och ingen illa". Tiden
efter 2:a världskriget innebar ökad efterfrågan på Billeruds produkter. En viktig
produkt var nu si1kesmassa, som utvecklades ur blekt sulfitmassa eller sulfatmassa
och användes till konstsilkestillverkning (Billerud 1883-1983).
Nya projekt initierades efter en viss konjunkturförsvagning i början av 1950-talet.
Billerud byggde i mitten på 1960-talet en fabrik: i Portugal för tillverkning av
eucalyptusmassa och bildade bolaget CELBI tillsammans med den portugisiska
staten. (Billerud äger 71 % av CELBI). Framgångarna på den europeiska marknaden
ledde till Aracruz-projektet i Brasilien. Det brasilianska bolaget Aracruz gav Billerud
uppdraget att leda byggandet av världens största eucalyptusmassefabrik i Brasilien.
Billerud investerade i en stor västeuropeisk förpackningsrörelse under 1960- och
70-talen. Billeruds kemirörelse utvecklades också under denna tid (Billerud 18831983).
Strukturomvandlingar skedde inom skogsindustrin under 1960- och 70-talen. De
fyra värmländska bolagen, Hellefors, Mölnbacka-Trysil, Billerud och Uddeholm
fusionerade successivt. Uddeholms skog och skogsindustrirörelse såldes under
sommaren 1978 till Billerud. Uddeholm förvärvade successivt aktier och stannade
avsiktligt vid 49,98% av Billeruds aktiekapita1. 70 I bolagsordningen fanns en
70 Vid samgåendet mellan Billerud och delar av Uddeholm betalades köpeskillingen
bl a genom att Billerud övertog skulder. Billerud genomförde därefter en riktad
nyemission till Uddeholm som blev ägare till 30% av aktierna. Genom fortsatta köp på
marknaden ökades innehavet till 47% vid slutet av 1979 (Uddeholms årsredovisning
1979). Uddeholm disponerade 49,98% i mars 1980 (Billeruds årsredovisning 1980).
Detta var den största ägarförändring, som skett inom värmländsk basindustri och
initierades av Skandinaviska Enskilda Banken, som ville rädda det gamla
Wallenbergägda företaget Uddeholm (Sveriges Pappersindustriarbetareförbunds,
SPIAF:s, ordförande i Billerud).
Fusionen mellan Billerud och Uddeholm var en riktig strukturförändring. Flera
förenande element fanns mellan de båda värmlandsbolagen. Uddeholm hade stora
skogstillgångar som kom Billerud tillgodo och positiva synergieffekter uppnåddes.
Värmlandsenergi AB bildades av Billeruds och Uddeholms el- och distributionsrörelse
(f d verkställande direktören i Uddeholm).
Påverkan från den dominerande aktieägarfamiljen Wallenberg var minimal vid
fusionen. Aktieägandet utnyttjades inte som maktfaktor. Marcus Wallenberg påverkade i
kraft av sin person. Makt är ett personorienterat fenomen (f d verkställande direktören i
Uddeholm).
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regel, som innebar att största aktieägare endast fick inneha 20% av röststyrkan.
Denna regel avskaffades och Uddeholm fick nu rösta för hela antalet aktier (Billerud
1883-1983).
Billerud har genomgått flera ägarstrukturella förändringar sedan 1978. 71
Uddeholms aktieinnehav i Billerud avyttrades i oktober 1984 till Stora Kopparberg.
Investmentbolaget Tresor med Anders Wall som dominerande ägare inträdde efter
Uddeholm. Tresor sålde senare sitt aktieinnehav till Stora Kopparberg, som sedan
slutet av 1984 är ägare till 100% av Billerud (Ägande och inflytande i svenskt
näringsliv, SOU 1988:38).

VerksaIDhet 1980
Aktiekapitalet i Billerud uppgick till 440 Mkr den 31 december 1980
(årsredovisning 1980). Aktierna var spridda på ett stort antal ägare. Drygt 10.000
av dessa var aktieägare med små poster. De största aktieägarna den 1 april 1981, en
kort tid före förslaget om uppköpserbjudandet, framgår av tabell 4:3.

71

"Om man räknar efter, tre ägarbyten sen 1978, och varje
gång stampar företaget vatten i 11/2 år. Det innebär att
Billerud förlorar 41/2 år i kampen om marknader"
(SPIAF:s ordförande och arbetstagarrepresentant i Billerud,
1986, Pockettidningen R, nr 3-4, sid 63).
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TABELL 4:3 STÖRRE AKTIEÄGARE I BILLERUD PER 810401

Ägare

Röster %

(Totalt antal aktier 4.400.(00)

Uddeholm AB

49.98

Spp

2.31

Papyrus

2.27

Rederi AB Concordia

1.92

Skandinaviska Bankens Pensionsst.

1.48

Källa: Årsredovisning 1980
Familjen Wallenberg, som är dominerande ägare i Papyrus, markerade sitt intresse
för Billerud genom Papyrus förvärv av viss aktieandel, vilket ovanstående tabell
visar.72
Billerud hade sitt huvudkontor i Säffle i Vännland Koncernchef och verkställande
direktör var sedan 1979 Gunnar Engman. Styrelseordförande var Lars-Erik
Thunholm, som även var styrelseordförande i S-E-Banken. Thunholm hade tillhört
Billeruds styrelse sedan 1954 (årsredovisning Billerud 1980).
Billerudskoncemen hade följande organisation.

72Ak:tiebolaget Papyrus grundades 1895 av vice häradshövdingen, Marcus Wallenberg
(Callerström och Nylander, 1969).
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FIGUR 4:3 BILLERUDS ORGANISATION 1980
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Källa: Efter årsredovisning 1980

Den totala omsättningen på 3.344 Mkr fördelades på de olika divisionerna enligt
figur 4:4.
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FIGUR 4:4 OMSÄTTNING (Mkrl198Q FÖRDELAD PÅ DIYISIONER
I BILLERUD
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Källa: Årsredovisning 1980

Fortsatt presentation i detta avsnitt av verksamheten år 1980 sker med
utgångspunkt i Billeruds årsredovisning 1980.
Antalet anställda inom koncernen uppgick till i medelta19.512 under 1980.2.377
av dessa var verksamma inom Billeruds industrianläggningar och försäljningsbolag
i ett flertal länder i Västeuropa.
Resultatet 1980 före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 239 Mkr, vilket ej
betraktades som godtagbart ur företagsekonomisk synvinkel. Den fakturerade
försäljningen hade visserligen ökat jämfört med 1979 men räntabiliteten på
arbetande kapital uppgick endast till ca 10 %. Räntabilitetskravet var 15%.
Efterfrågan på koncernens produkter var stark under första halvåret. Det
internationella konjunkturläget och de svenska arbetsmarknadskonflikterna blev
liksom för andra svenska

skog~bolag

kännbara för Billerud. Efterfrågan
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försvagades senare och full kapacitet kunde ej utnyttjas. Valutakursfluktuationer
inverkade på resultatet. En stark dollarkurs är viktig för försäljningsintäkterna från
massa. Västeuropeiska valutakurser påverkar intäkterna från pappersförsäljning.
Olika slag av papperskvaliteter noteras i respektive köparlands valuta.
Masssa och papper produceras vid de tre Värmlandsbruken Gruvöns Bruk,
Skoghallsverken och Billeruds Bruk. Dessutom sker produktion i Portugal.
Framställningen av eucalyptusmassa vid CELBI i Portugal gav ett tillfredsställande
resultat 1980. Försöksverksamhet inleddes för att öka tillväxttakten och förbättra
trädens egenskaper för massaproduktion.
Kapaciteten kunde utnyttjas till fullo inom produktionen av specialpapper. Det
fasta marknadsläget under 1980 gjorde att prishöjningar kunde genomföras.
Genomsnittspriset ökade med 15 - 22% jämfört med 1979. Stimulerad av den starka
efterfrågan på specialpapper utvecklades nya slag, som godkändes av marknadsledande kunder.
Billeruds prognoser var optimistiska inför 1981 trots en osäker bedömningsgrund
för internationella konjunkturförhållanden. Koncernen skulle ha möjligheter att
självfinansiera en del av planerade investeringar genom den förbättrade soliditeten.
Billeruds strävan inför 1981 var att bättre utnyttja kartongmaskinen i Skoghall och
introducera en ny massakvalitet. Vissa rationaliseringsåtgärder måste också vidtas.
Neddragningar bedömdes vara nödvändiga vid sulfitfabrikerna i Skoghall och vid
Billeruds Bruk för att reducera vedförbrukningen och stoppa dyr import av ved.
Stora ansträngningar skulle göras för att sänka vedkostnaden och andra kostnader.
Administrationskostnaderna hade redan starkt reducerats. Antalet anställda hade
minskat med ungefär 1.000 personer sedan Billerud förvärvade Uddeholms skog
och skogsindustrirörelse 1978.

4.1.2 Gemensamma planer
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars gemensamma uppköpserbjudande i
april 1981 till aktieägarna i Iggesund motiverades aven önskan att skapa ett
fruktbart samarbete. Man eftersträvade synergieffekter inom ramen för nuvarande
verksamhetsformer. Strukturella likheter och kompletterande tillverkningsprogram
skulle medföra framtida vinsttillskott.
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På Iggesundsledningens initiativ hade under 1980 förhandlingar förts med
Billeruds ledning för en samverkan och en fusion. Ilggesundsledningens
perspektiv fanns flera positiva samordningseffekter. Något samgående mellan
Iggesund och Billerud realiserades emellertid inte. Infonnation om Iggesund hade
förts till kretsar inom S-E-Banken73 (Lars G. Sundblad, Iggesunds verkställande
direktör).
Iggesunds fusionsplaner berördes vid diskussioner med Marcus Wallenberg, som
visste att det var viktigt att omstrukturera skogsindustrin i Sverige (Hans Stahle,
Iggesunds vice styrelseordförande och Investors och Providentias styrelseledamot).
Stora Kopparbergs ledning tog kontakt med Billeruds ledning för att finna nya
framkomstvägar för att möta den skärpta internationella konkurrensen från bolag
med lägre råvarukostnader. En viktig avsikt med kombinationen mellan Stora
Kopparberg, Billerud och Iggesund var att möta Svenska Cellulosa Aktiebolagets
(SCA) ökade expansion (Hans Stahle). Styrelseordförande och verkställande
direktör i respektive bolag beslutade gemensamt om ett förslag till ett
uppköpserbjudande till Iggesunds aktieägare.
Andra viktiga bakgrundsfaktorer till Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
gemensamma planer var också MoDos ökade aktieinnehav i Iggesund och det
förestående invalet av Matts Carlgren, MoDos verkställande direktör, och Jan
Wallander, Handelsbankens styrelseordförande och MoDos styrelseledamot, i
Iggesunds styrelse. Uppköpserbjudandet var ett led i att försöka hindra en
medtävlare som MoDo att förvärva aktiemajoriteten i Iggesund (Lars-Erik
Thunholm, styrelseordförande i Billerud och S-E-Banken).
Ingmar Eidem, Stora Kopparbergs styrelseordförande, upplevde budet som en
"blixt från en klar himmel". Marcus Wallenbergs intresse var sedan lång tid tillbaka
inriktat mot Kopparfors och Papyrus. Budet kan emellertid ses som ett fullföljande
av tidigare kontakter mellan Stora Kopparberg och Iggesund påpekade Ingmar
Eidem, då bolagen hade etablerat samarbete vad gällde exempelvis
virkesförsörjning.
Gunnar Engman beslöt att stödja Stora Kopparbergs förslag om ett
uppköpserbjudande. MoDos strategi var mycket förvånande för Stora Kopparbergs
och Billeruds ledningar. Det förelåg fler potentiella samverkansfördelar mellan
73Vilka S-E-Banksaktörer som diskuterade detta kan tyvärr ej anges.
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Iggesund och Stora Kopparberg och Billerud än mellan Iggesund och MoDo.
Engman tolkade inte budet som fientligt. Budet innebar att Iggesund erbjöds ett
alternativ till samarbete med MoDo (Gunnar Engman, Billeruds verkställande
direktör).
Den störste ägaren i Billerud, Uddeholm AB, ställde sig bakom Engmans beslut (f
d verkställande direktören i Uddeholm).
Nära relationer hade etablerats mellan Gunnar Engman och Stora Kopparbergs
hedersordförande Marcus Wallenberg. Marcus Wallenberg hade givit Engman
möjligheter att utvecklas och utöka sitt ansvarsområde. Karriären hade startat i
Kopparfors ett skogsföretag i Bergslagen inom familjen Wallenbergs intressesfär
(se 4.1) och fortsatt inom Stora Kopparberg den norrländska skogsägarrörelsens
cellulosaföretag, Ncb och Billerud. Gunnar Engmans position som divisionschef
för Massaffrä i Stora Kopparberg i slutet på 1970-talet hade inneburit goda
relationer till verkställande direktör Erik Sundblad (Gunnar Engman).
Gunnar Engman motsatte sig inte ett samarbete med Stora Kopparberg gällande
förslaget om uppköpserbjudandet. Någon tid fanns inte för diskussioner. Billerud
fick välja att vara med eller inte. Stora Kopparberg hade för avsikt att presentera
förslaget även utan Billeruds samtycke och delaktighet i finansiering av förvärvet.
Iggesunds bolagsstämma den 5 maj var nära förestående. Matts Carlgren och Jan
Wallander skulle inväljas i Iggesunds styrelse.
Beslutet att stödja Stora Kopparbergs förslag grundades, också på Billeruds
möjligheter att spela en aktiv roll vid de strukturförändringar som avsågs. Det var
viktigt att inte stå utanför händelseutvecklingen inom skogsbranschen. Gunnar
Engmans möjligheter att i praktiken sälja sin ide till styrelsen och övertyga
arbetstagarrepresentanterna om det strategiskt riktiga i ett förvärv av Iggesund
kombinerat med en stark vilja till förändring var sätt att utöva makt. Kompetens,
övertalningsförmåga och förmåga att sälja ideer och åstadkomma förändring speglar
makt. Makt behöver inte vara kopplat till en viss aktieandel i ett företag (Gunnar
Engman).
Ingemar Haegerstrand, ekonomidirektör i Stora Kopparberg, underströk att
svensk skogsindustri måste försvara sin ställning på exportmarknaderna. Svenska
skogsbolag måste i konkurrens med regioner med gynnsammare råvarukostnader
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koncentrera sina resurser beträffande teknik, produktutveckling och
marknadsföring. Att skapa stora bolag skulle öka möjligheterna att överleva i den
hårdnande konkurrensen. Affårsmöjligheterna skulle bättre kunna tillvaratas och
målmedvetna satsningar skulle vara möjliga. Stora prisfluktuationer på massa
påverkar resultatet och kan därför vara en belastning. Massan är en produkt som
starkt påverkar resultatet. Stora Kopparbergs strategi är att integrera framåt.
Fördelar med ett förvärv av Iggesund sammanfattade Haegerstrand i följande
punkter:
- Utvidgad råvarubas
- Gemensam trävaruproduktion
- Produktprogrammet kompletteras med kartong
- Ytterligare massaförbrukare
- EKA kompletterar kemisidan inom Billerud
Det var viktigt att "frälsa" uppköpskandidatens ledning (Ingemar Haegerstrand).
Ideer om en bra affär måste säljas. Den negativa kritik som riktats mot Stora
Kopparbergs förvärv av Bergvik och Ala AB hade Stora Kopparbergs ledning tagit
lärdom av. Kritik kan lätt överdrivas då problem, som uppkommer i samband med
ett förvärv, lätt fokuseras på förvärvaren. En ide om ett förvärv måste baseras på
företagsekonomiska motiv. Synergieffekter måste beaktas och dessa uppnås ej om
inte mer är 90% av aktiekapitalets röster förvärvas (Ingemar Haegerstrand).
Iggesund hade stora skogsegendomar geografiskt närbelägna Stora Kopparbergs.
Respektive bolags skogsmarker gränsar till varandra såväl i Hälsingland som i
Härjedalen. Det fanns fördelar att vinna genom närmare samordning mellan
företagen såväl vad gällde skogsbruket som virkets optimala användning. Stora
Kopparbergs tillverkning av massa kunde inte utvidgas med hänsyn till den
begränsade virkestillgången i Sverige. Möjligheterna till expansion var även
begränsade till pappers- och trävarusidan. Ett alternativ var att söka framkomstvägar
inom USA. Detta upplevdes dock som frustrerande av Erik Sundblad, som
förväntade sig möjligheter inom landets gränser (Bergslaget, nr 3-4.1981).
"Då vi försökt dra upp riktlinjerna för bolagets utveckling på ännu längre sikt
har vi stött på en del hinder. Den begränsade virkestillgången i Sverige
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medför att vi knappast kan tänka oss tillverka fler ton massa eller papper än
vi gör. Vi har tillstånd till en viss utbyggnad av Kvarnsveden. Då den
genomförts har vi med säkerhet nått taket. Ej heller på trävarusidan torde vi
kunna expandera nämnvärt rent kvantitativt sett. För den skull har vi riktat
våra blickar utomlands, i första hand till sydöstra USA. Där finns god
tillgång på förnämlig råvara för trävaror och tidningspapper. Vi vill fortsätta
att studera de möjligheterna, men det känns likväl frustrerande att inte tycka
sig kunna utvecklas inom landets gränser" (Erik Sundblad, Bergslaget, nr 34, 1981).
Ett samarbete gällande extern virkesanskaffning var redan etablerat mellan
Iggesund och Stora Kopparberg och fungerade väl. Det påbörjade samarbetet skulle
emellertid genom det föreslagna samgåendet kunna utvidgas väsentligt. Skogarna
skulle kunna skötas bättre och virket utnyttjas optimalt (Stora Kopparbergs
verkställande direktör, Riksradion, Dagens apropå, maj 1981).
Rationaliseringar inom skogsbruket skulle vidare få till effekt att transportkostnader reducerades. Förutom ökade transportvinster skulle vinster uppnås
genom en gemensam planläggning av den externa virkesanskaffningen och av
virkeslagret. Mot bakgrund av den rådande virkessituationen i landet var det av
största betydelse att virket fick en optimal användning på lång sikt. Stora
Kopparberg hade överskott på blekt barrsulfatmassa. Överskottet såldes utomlands.
Iggesunds kartongindustri skulle innebära en värdefull komplettering.
Barrsulfatmassa kunde då användas för inhemsk produktion. Iggesund hade
tillgångar på björk, som är en uppskattad råvara, när det gäller finpapperstillverkning, en viktig del av Stora Kopparbergs industri (styrelseordförande Ingmar
Eidem).
Det fanns starka marknadsmässiga skäl bakom budet (Ingmar Eidem). De
erfarenheter, som baserades på samordning av Bergvik och Alas skogsrörelse och
virkeshantering med Stora Kopparberg, hade i praktiken visat att vinster uppnåtts.
Strukturella förändringar hade skett inom Bergvik och Ala. Några sådana
förändringar skulle emellertid inte ske inom Iggesund underströk Erik Sundblad
(Dagens Eko, maj 1981).
Även andra samordningsvinster rymdes inom uppköparnas perspektiv. Den nya
bolagskombinationens möjligheter att betjäna sina kunder kunde förbättras vad
gällde trävaruproduktion, färdigvarors försäljning och distribution. En omfattande
och fasetterad produktion skulle innebära fördelar vid erövrande av nya
marknadsandelar.
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Ett stort och unikt kunnande beträffande cellulosakartongtillverkning74 fanns
inom Iggesund. Denna kompetens skulle tillvaratas och bidra till utveckling inom all
tre bolagen. Kemiområdet var en annan grund för skapande av samordningsvinster.
Här skulle Billerud och Iggesund uppnå rationaliseringsvinster. Gemensamma
forskningsinsatser för utveckling av kemiska processer skulle kunna ske. Det fanns
även intresse av att samarbeta på trävarusidan.
Den föreslagna samverkan mellan Stora Kopparberg och Iggesund och mellan
Billerud och Iggesund erbjöd flera långsiktiga fördelar. Iggesunds aktieägare skulle
på kort sikt få tillgång till den betydligt större vinstpotentialen framförallt inom Stora
Kopparberg. Samgåendet skulle ge ökade vinstmöjligheter i ett längre tidsperspektiv
för aktieägarna i samtliga tre bolag.
Gunnar Engman framhöll att syftet med förvärvet av Iggesund inte var att
eliminera en konkurrent. Syftet var att driva Iggesunds enheter vidare. Iggesund
skulle fortsättningsvis fungera som ett självständigt bolag. De samordningsvinster
som kunde uppnås skulle fördelas efter samråd och i samförstånd med ledningarna i
Iggesund och de förvärvande bolagen. De tre bolagen skulle tillsammans erövra
större marknadsandelar. De skulle ha större möjligheter att befästa sin marknadsposition internationellt. finansiella satsningar i framtida investeringsprojekt skulle
underlättas. Fördelarna var många. Gunnar Engman räknade med att affären skulle
fullföljas men beaktade dock att reaktionerna i Iggesund kunde bli negativa.
"Men vi tycker att vårt erbjudande borde vara förmånligt
både för aktieägarna och företagets utveckling. Därför
tror jag mig kunna räkna med att affären går igenon1"
(Gunnar Engman, Billerud Runt, Nr 5, 1981, sid 20).

74Denna kartong används för speciella ändamål t ex cigarettpaket och förpackning av
kosmetika.
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4.2 Iggesund - uppköpskandidaten presenteras
4.2.1 Historik
Detta avsnitt presenteras med utgångspunkt i Iggesunds Bruks Historia del I och
II.
Iggesund firade 300-års jubileum år 1985. Isak Breant75 var en förmögen
handelsman, som anlade Iggesunds Bruk år 1685. Sjöfarten utvecklades starkt i
Västeuropa i början av 1600-ta1et. Beck och tjära efterfrågades. Breant intresserade
sig för tjärhandel och riktade uppmärksamheten mot de norrländska skogarna.
Järnhanteringens utveckling under 1700-talet influerades såväl av nationella som
internationella tendenser inom det ekonomiska livet. Iggesund var ett betydelsefullt
bruksimperium under 1700-talet och framåt.
AB Iggesunds Bruk bildades år 1876 efter en rad omstruktureringar under senare
delen av I800-talet. En fusion i början av 1900-talet mellan Hudiksvalls Trävaruaktiebolag och AB Iggesunds Bruk resulterade år 1918 i en ny konstellation under
benämningen AB 19gesunds Bruk.
Den ägarkonstitution som uppstod under 1900-talet innebar att intressentbolag var
ägare till aktiemajoriteten i dåvarande Hudiksvalls Trävaruaktiebolag. 76 AB
75Isak Breants ursprung är okänt. Han verkade som drottning Kristinas
hovkommissarie.
"Han var en av dessa affärsmän, krigare eller äventyrare, som under 1600talet sökte sig till det fjärran lockande landet i Norden. Ur kontinentens
synvinkel var Sverige ännu något av ett kolonialland" (Iggesunds Bruks
Historia, del I, sid 18 - 19).
76Disponent Oscar Midling var vid tidpunkten för förvärvet av AB Iggesunds Bruk
den störste enskilde aktieägaren i Hudiksvalls Trävaruaktiebolag. Midlings innehav
uppgick till 30% av aktiekapitalet. Resterande 70% var spritt på ett antal aktieägare med
mindre innehav (Iggesunds Bruks Historia, del II).
Ett förtroenderåd bildades i opposition till majoritetsinnehavaren Midling.
Förtroenderådet skapades av ett aktieägarkonsortium som leddes av sex personer.
Bland dessa kan nämnas Sundsva1lsbankens direktör Ernst von Sydow och justitierådet
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Hudiksvalls intressenter och AB Iggesunds Intressenter förfogade tillsammans över
drygt 51% av aktiekapitalet i Trävarubolaget. De största enskilda aktieägarna var
Ernst von Sydow och Ernst Trygger, vilka tillsammans disponerade ca 37% av
rösterna på intressentbolagens konstituerande stämma. Bildandet av de två
intressentbolagen (se not 76) var ett resultat av bolagsordningens föreskrifter. Ingen
aktieägare fick rösta för mer än 25% av bolagets aktiekapital. Denna föreskrift
gällde ända fram till den extra bolagsstämma, som hölls den 7 november 1983, då
den ändrades på MoDos styrelseordförande Matts Carlgrens begäran.
Ett beslut om börsnotering av AB Iggesunds Bruk fattades den 7 september 1949.
Som en symbolisk handling - "för att dänned tillföra fondbörsen ett visst material" sålde intressentbolagen ca 1,1% av Iggesunds aktiekapital. Iggesund blev nu ett
publikt bolag med daglig prissättning på aktierna. Aktiepriserna tredubblades och
aktieutdelningen fördubblades under den kommande 7-årsperioden.
Nya aktieregler den l januari 1952 resulterade i att intressentbolagen avvecklades.
Familjeägda aktieförvaltande bolag fick ej längre uppbära skattefria utdelningar och
använda dem för förmögenhetsuppbyggnad.
Effekterna av intressentbolagens upplösning kan beskrivas i den ägarfördelning,
som förelåg några år senare. Familjerna Stackell, Sundblad, Trygger, af Ugglas och
Westermark-Bexelius ägde 50% av Iggesund. Familjen Trygger disponerade ca
22%.77 Familjen Trygger förändrade inte sitt innehav under 1950- och 1960-talen
men genom köpen av Boxholm och norra delen av Ström-Ljusne78 minskade
Ernst Trygger. Två s k intressentbolag bildades år 1909 n10t bakgrund av svårigheterna
att hålla samman aktieägarkonsortiets förtroenderåd (Iggesunds Bruks Historia, del II).
77Ernst Trygger och övriga familjemedlemmar var ensamma köpare av
intressentbolagens aktier sedan Ernst von Sydow avlidit 1919. Familjen Trygger
disponerade ca 60% av intressentbolagens aktiekapital i början av 1930-talet. Ernst
Trygger och hans son Carl Trygger ägde inte mer än en tredjedel av Iggesunds
aktiekapital. Konstruktionen av intressentbolagen innebar ett "ask-i-ask-ägande" och
praktiskt sett förfogade Ernst och Carl Trygger över aktiemajoriteten. Iggesund var vid
denna tid ett Tryggerskt familjebolag (Iggesunds Bruks Historia, del II).
78Boxholm i Östergötland var ett slags Iggesund i miniatyr. Förvärvet år 1965 ansågs
ha betydelse för Iggesunds tillgång till skogsråvara. Ström-Ljusne var ett attraktivt
skogsindustribolag i Iggesunds närhet. Den norra delen av bolaget förvärvades under
1967. I detta sammanhang kan noteras att Ström-Ljusnes bankförbindelse var
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andelen med ca 5%. För övrigt skedde inga större ägarförändringar trots att
börsintroduktion skett.
Ägarkonstitutionen förändrades under 1970-talet inom AB Iggesunds Bruk
beroende på en tilltagande institutionalisering. Familjen Trygger och flera andra
privata ägare sålde stora poster. Aktieboken visar mellan apri11970 och den 25
augusti 1978 strax före Carl Tryggers död att familjerna Trygger, af Ugglas och
Sundblad minskade sina aktieinnehav med drygt 8%. De institutionella placerarna
ökade sitt innehav med drygt 20%.
TABELL 4;4 STÖRRE AKTIEÄGARE I IGGESUND. APRIL 1970
OCH 25 AUGUSTI 1978

Ägare

Röster %
25 aug 1978

Röster %
april 1970

Farn. Trygger inkl. stiftelser

11,7

17,0

Handelsbankens pensionsst.

5,6

-

Skandia

5,0

4,1

Farn. af Ugglas

4,7

9,3

Trygg

4,2

1,5

Beijerinvest

4,1

-

Spp

3,7

1,8

Farn. Sundblad

3,8

0,3

Almedahl

3,1

0,3

Promotion

2,6

-

Källa: AB Iggesunds Bruks historia, del II, sid 446.

Sundsvallsbanken. Jan Wallander, som då var verkställande direktör i Sundsvallsbanken, ingick i Ström-Ljusnes styrelse och spelade en viktig roll vid ägarförändringen
(Iggesunds Bruks Historia, del II).
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När Carl Trygger avled i december 1978 fanns ej längre en dominerande
aktieägare. Familjens ägarpositioner hade successivt försvagats under 1970-talet.
Någon konsortiebildning eller stiftelsekonstruktion ersatte ej tidigare privatägande.

"För eftetvärlden är det i hög grad fötvånande att Carl
Trygger inte försökte hitta någon långsiktigt hållbar
ägarlösning för Iggesund. Med tanke på både de strider
som hade lett fram till intressentbolagens bildande efter
sekelskiftet och den successiva försvagning som skedde
under decennierna av de gamla familjernas position hade
man kunnat vänta sig till exempel någon ny
konsortiebildning eller en mer effektiv stiftelsekonstruktion.
Inte heller tycks man ha tänkt i sådana termer trots att Iggesund även med beaktande av förluståret 1977 - var en mycket
attraktiv placering" (Iggesunds Bruks Historia Del II, sid 447).

Inga större ägarförändringar skedde under 1979. Ägarstrukturen förändrades
däremot under 1980. MoDo förvärvade Iggesundsaktier (se VPC:s
aktieägarfördelning per 801231, avsnitt 4.2.2).

4.2.2 Verksamhet 1980
Iggesunds aktiekapital uppgick till 343 Mkr den 31 december 1980
(årsredovisning 1980). De största aktieägarna och deras procentuella innehav
framgår av tabell 4:5.
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TABELL 4:5 STÖRRE AKTIEÄGARE I IGGESUND PER 801231

Röster %

Ägare
(Totalt antal aktier 3.430.000)

SHB:s Pensionsstiftelse
Stiftelsen Oktogonen
Jan Wallanders stiftelse för
sarnhällsvetensk. forskning
SHB
SHB Innovationsfond
Pensionskassan SHB Förs.förening
Investment

AB Promotion

11,6

Öhmans Investkonsult AB
MoDo

11,4

Carl Tryggers stiftelse för
vetensk. forskning
Ernst och Carl Tryggers fond
för AB Iggesunds Bruks (AIB) anst.
Carl Tryggers stiftelse för Boxholms
anställda
"Tryggergruppen"

10,5

Almedahl-Dalsjöfors AB

3

Stora Kopparberg

0,3

Källa: Efter VPC:s aktieägarfördelning per 801231. 79
79Investment AB Promotion ovan namnändrades under 1987 till Investment AB
Bahco (Stockholms Fondbörs och aktiemarknad, 1987).
Följande kunde räknas till "Tryggergruppen" ovan: Nils Trygger, Ulf Trygger, Carl
Tryggers dödsbo, Märta Lindkvist, Britta af Ugglas, Ludvig af Ugglas och Ulla Fant
(AIB:s juridiska avdelning).
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Iggesund har sitt huvudkontor i Iggesund en mil söder om Hudiksvall i
Hälsingland. Koncernchef och verkställande direktör var Lars G. Sundblad. Arne
Henriksson var styrelseordförande (årsredovisning 1980).
Koncernen ägde sedan 1951 Elektrokemiska Aktiebolaget (EKA) beläget i Surte
utanför Göteborg. Boxholms AB som var Iggesundsägt sedan 1965 80 ligger
söder om Mjölby i Östergötland. Boxholms AB var ett diversifierat bolag med
tillverkning av mejeri-, skogs- och stålprodukter. Iggesunds verksamhet
koncentrerades för övrigt till framställning av cellulosa, kartong och
trävaruprodukter. Kartongproduktionen startade 1963 och har sedan dess
expanderat kraftigt (Iggesunds Bruks Historia, del II). Organisationen beskrivs av
figur 4:5

FIGUR 4:5 IGGESUNDSKONCERNENS ORGANISATION 1980
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Källa: Efter årsredovisning 1980

80EKA såldes under 1985 till Nobelkoncernen (Iggesunds årsredovisning 1980).
Boxholms stålrörelse lämnade Iggesundskoncernen den 31 december 1981.
Återstående rörelsegrenar i Boxholms AB såldes under 1984 (Iggesunds
årsredovisningar 1981 och 1984).
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Den totala omsättningen på 2.102 Mkr fördelades procentuellt på produkterna
enligt figur 4:6.

FIGlJR 4:6 OMSÄTTNING 1980
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Källa : Efter ärsredovisning 1980

Den fortsatta presentationen i detta avsnitt bygger på data från Iggesunds
årsredovisning 1980.
Iggesundskoncernen sysselsatte under 1980 i medeltal 5.253 personer varav 349
var verksamma utomlands. Iggesund har dotterbolag i bl a England, Frankrike och
Holland. Vidareförädling är förutom försäljning en viktig del av bolagens
verksamhet. De utländska bolagen har egna brädgårdar och hyvlerier för att bättre
kunna tillmötesgå kundernas krav på utfonnning av trävaror.
Goda konjunkturer för Iggesundskoncemen rådde under större delen av 1980.
Den fakturerade försäljningen hade ökat något men resultatet före
bokslutsdispositioner och skatt visade en försämring jämfört med 1979.
Räntabiliteten i detta fall avkastningen på arbetande kapital uppgick till ca 8 %,
vilket ej var godtagbart. Soliditeten var fortfarande tillfredsställande men likviditeten

131
var däremot påtagligt försämrad. Investeringar i anläggningar och aktier hade ökat
med ca 160 Mkr.
Iggesunds försämrade resultat hade sin huvudsakliga grund i den internationella
konjunkturförsämring, som skedde under slutet av 1980. Det var främst stål- och
skogsindustri som drabbades av omslaget. Planer presenterades på avvecklingar
och begränsningar av lönsamhetssvaga enheter i syfte att förbättra resultatet för
Boxholms stålindustri. Kalkyler uppgjordes också för investeringar inom skogsoch kartongsektorerna. Den försämrade resultatutvecklingen inom skogssektorn
kunde härledas från lågt virkesutbud och ökade råvarupriser. Konkurrens från
områden med låga råvarukostnader skulle sannolikt medföra nedläggningar av vissa
industrienheter och en ökad koncentrationsgrad av antalet skogsindustrier.
Kemisektorn måste satsa på nya produkter på grund av den minskade svenska
klormarknaden. EKA:s omstruktureringsplaner gällde komplettering av
baskemikalier (t ex klor och natronlut) med mer avancerade produkter och
specia1kemikalier (typ väteperoxid och silikatbaserade bindemedel).
EKA:s resultatförsämring under 1980 berodde förutom på svag .k1ormarknad även
på arbetsmarknadskonflikter under våren 1980. Den korta men omfattande LOSAF-konflikten avlöstes av hamnarbetarstrejken.
Arbetsmarknadskonflikterna avspeglade sig även inom kartongsektom, och
driftstörningar uppstod. EG:s importrestriktioner och minskad orderingång
orsakade minskad leveransvolym. Åtgärder vidtogs för att motverka en
resultatförsämring. Investeringar i s k arkningsanläggningar i England och Holland
avsåg att förhindra ytterligare försämring av koncernens resultat.
En betydande investering gjordes på hemmaplan och innebar att en förädlingsfabrik
med en kapacitet, som skulle innebära en fördubbling av produktionen av
plastbelagd kartong, färdigställdes i Strömsbruk (norr om Hudiksvall i
Hälsingland). Ett förbättrat marknadsföringsprogram utarbetades för olika
kartongkvaliteter. Kartongkvaliteter från andra tillverkare skulle komplettera de egna
produkterna och marknadsföras av den egna marknadsorganisationen.
Åtgärder vidtogs under 1981 inom koncernens olika divisioner för att möta en
eventuell konjunkturnedgång. De investeringar som fullföljdes och de
förstärkningar av marknadsföringsinsatser som gjordes skapade goda
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förutsättningar för verksamheten under kommande år. En prognosticerad
räntabilitetsförbättring skulle uppfylla Iggesundskoncernens mål beträffande
expansion och finansiell stabilitet.
Iggesundsledningen bearbetade planer på ett samgående med Billerud. Den
hetaste bearbetningsperioden var sommarmånaderna 1980 (Lennart Svensson,
Iggesunds ekonomidirektör).

4.3 Uppköpserbjudandets bakgrund
4.3.1 Iggesunds fusionsplaner • två perspektiv
19gesunds perspektiv
Skogsindustrin i Sverige stod inför en period som krävde genomtänkt
strukturrationaliering. Råvaruförsörjningen bedömdes som ett stort och växande
problem under 1980. Höga råvarukostnader och höga kapitalkostnader ledde till att
en koncentration till högre kvalitetsområden måste ske. Internationell integration
skulle vara ett sätt att skapa närhet till huvudmarknaderna. Svensk skogsindustri
måste baseras på hög teknisk kompetens och en kapacitet för utveckling av nya
kvaliteter och produkter. Enbart bolag med vinstkapacitet och förmåga att attrahera
arbetssökanden med hög kompetens skulle ha förutsättningar att långsiktigt kunna
hävda sig mot främst nordamerikansk konkurrens. Detta underströks av strategiska
aktörer inom såväl Iggesund som Billerud.
Iggesundsledningen bearbetade under 1980 planer på ett samgående med Billerud
och Hans Stahle, Lars G. Sundblad och Marcus Wallenberg samtalade om detta.
Marcus Wallenberg var inte emot planerna på ett samgående. Han frågade: "Kan ni
göra det?" Marcus Wallenberg var bestämd över att det behövdes
strukturförändringar inom svensk skogsindustri (Hans Stahle).
Fackförbundens representanter inom Iggesund och Billerud var endast ytligt
informerade om fusionsplanerna. Intensiva diskussioner fördes med utgångspunkt
i det underlag, som beaktade de företagsekonomiska konsekvenserna aven

eventuell kombination av Iggesund och Billerud. Underlaget hade, på uppdrag av
Iggesunds verkställande direktör Lars G. Sundblad, tagits fram under ledning av
ekonomidirektör Lennart Svensson.
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Lars G. Sundblad, Lars Henrik Forssblad som var vice verkställande direktör,
Hans Stahle och Lennart Svensson var mycket engagerade i arbetet med
fusionsplanerna. Dåvarande styrelseordföranden i Iggesund, Arne Henriksson, var
emellertid mot en fusion (Lars G. Sundblad). Billerud och Iggesund framstod
(förutom för Arne Henriksson) som en idealisk konstellation och intensiva
diskussioner fördes mellan verkställande ledningar inom berörda bolag. Ett
kolossalt arbete lades ner, enligt Lars G. Sundblad, sonl såg till en
f6rdelskombination mellan de båda bolagen. Billeruds förädlingsvärde skulle höjas.
Kapitaltillgångar i Iggesund var ingen begränsande faktor då en apportemission81
skulle genomföras. Uddeholm skulle då bli störst aktieägare i Iggesund.
Lars G. Sundblads relation till Gunnar Engman kännetecknades av öppenhet och
förtroende (Lars G. Sundblad). Arne Henriksson hade nära relationer till Lars-Erik
Thunholm (Lars-Erik Thunholm).
Iggesunds strategi inför 80-talet innebar att positionerna inom områdena
högklassig kartong, trävaror och kemi skulle förstärkas. Råvaruförsörjningen skulle
förbättras. Iggesundsledningens intentioner var att skapa en vinstkapacitet, som
medgav successivt höjd avkastning för aktieägarna och försöka överbrygga
lågkonjunkturer och bygga upp resurser för utveckling och expansion.
Flera aspekter beaktades i fusionsplanerna. Iggesundsledningen betonade
utvecklingen och potentialen inom kartong- och kemisektorerna. Iggesundsledningen önskade satsa på en tredje kartongmaskin. Ambitionen var en produkt för
höga trycktekniska anspråk. Krav på kvalitet och service skulle motsvaras aven
hög prisnivå. Större produktionsunderlag erfordrades för att tillgodose dessa krav.
Produktionskapaciteten skulle öka om Billeruds kartongproduktion i Skoghall
inriktades mot kvaliteter i väsentligt högre prisklasser. En fusion skulle baseras på
Iggesunds marknadsposition och erfarenheter inom kartongsektorn. Kartongproduktionen skulle anpassas till Iggesunds kvalitetsregister genom ombyggnader i
Skoghall. Billeruds koncentration till den s k "bruna sektorn", dvs förpacknings81Apportemission innebär att annan egendom än kontanta medel utgör betalning för
aktier. Aktiekapitalet inbetalas då genom tillskott av apportegendom. En förutsättning är
att apportegendom har förmögenhetsvärde och kan aktiveras i bolagets balansräkning.
Ägarna i det överlåtande bolaget får som betalning aktier i det övertagande bolaget.
Likvid fö~ aktierna erläggs genom olika former av tillgångar som inte är kontanter.
Apportemission är en fonn av nyemission. Bolagets tillgångar ökar (Lind, 1981/1976).
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området skulle förändras till produktion av högklassig kartong, en blekt ho~ogen
kartong där inga mellanskikt av billigare råvara ingår. Denna kartongkvalitet kunde
avsättas på finkartongmarknaden, dvs den grafiska marknaden och på marknaden
för cigarettkartong. Billerud och Iggesund skulle snabbt kunna avsätta sin
produktion. Iggesundsledningens planerade nyinvestering i en tredje kartongmaskin
skulle ej vara aktuell i ett sådant läge.
Iggesunds verkställande direktör betonade synergieffekter inom kartong, trävaror,
kemi och distribution. Bruna produkter som säckpapper och vit vätskekartong
skulle tillverkas på Gruvön, i Skoghall och även i utlandet. Homogen kartong för
förpackning och grafisk industri skulle tillverkas i Iggesund och Skoghall.
Iggesund hade etableringar i Frankrike och Holland vad gällde trävarusidan.
Efterfrågan var större på dessa marknader än producerad kvantitet. Billeruds
tillskott av högklassiga trävaror skulle passa väl in här. En sammanslagning av
resurser på kemisidan, i Surte utanför Göteborg (EKA) och i Skoghall kunde
resultera i ett samordnat investeringsprogram. En bättre produktmix skulle kunna
presenteras på marknaden och ett bättre utnyttjande av produktionskapaciteten skulle
kunna ske. Billeruds utlandsetableringar på distributionssidan borde bli ett utmärkt
fäste för de båda bdiagens distribution och eventuellt också för vidareförädling av
kartong.
En kombination av de båda skogsbolagen skulle enligt Lennart Svenssons
beräkningar innebära att avkastningen för aktieägarna i framtiden skulle bli betydligt
högre än i de enskilda bolagen. Ett samgående mellan Iggesund och Billlerud skulle
medföra en vinstkapacitet, som klart skulle överstiga vad bolagen individuellt kunde
prestera. En ny konstellation skulle skapa ett skogsindustribolag med potential att
bli ett av de starkaste och mest utvecklingsbara i Skandinavien (Lars G. Sundblad).
Positiva samordningseffekter var realiserbara vid utnyttjande av styrkefaktorer och
genomförande av specialisering på produkter och marknader med tillväxtmöjligheter
och hög betalningsförmåga. Produkter med stagnerande marknader och lägre
lönsamhet skulle minska i volym.
De organisatoriska riktlinjer, som låg till grund för Iggesundsledningens planer för
samgående, betonade decentralisering och delegering som organisationsprincip för
att ge koncernledningen möjlighet att koncentrera sina resurser till strategisk
utveckling. Koncernledningen skulle utgöra en begränsad organisation med ansvar
huvudsakligen för initiativ och samordning av arbetet med strategiska och
kommersiella problem. Koncernledningen skulle vidare tillvarata rationaliserings-
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möjligheter och ansvara för koncernens finansiella utveckling. En decentraliserad
organisation skulle vara lämplig för den operativa verksamheten. De nuvarande
lokala organisationerna skulle med egna resurser svara för ledning, drift och
utveckling.

Billeruds perspektiv
I Billerudsledningens perspektiv syntes de verksamhetsaspekter, som
Iggesundsledningen betonat, ej vara av lika stor betydelse. Mycket var emellertid
tilltalande i Iggesunds fusionsplan (Lars-Erik Thunholm Billeruds styrelseordförande). Iggesund hade fasta kundkontakter och ett gott rykte. Tillsammans
med det finländska bolaget Enso-Gutzeit är Iggesund Europas enda tillverkare av
högklassig homogen kartong. Iggesunds strukturplan för massa och papper skulle
medföra resultatförbättring genom koncentration till produkter med högt
täckningsbidrag och mindre konjunkturkänsliga.
Iggesundsledningen skulle emellertid räkna med svårigheter att genomföra sin
plan. Lars-Erik Thunholm pekade på de stora förändringar, som nyligen skett inom
Billerud genom samgåendet med Uddeholm AB. Att börja om igen med en ny
strukturplan skulle resultera i handlingsförlamning och produktivitetsförsämring.
Med hänsyn till den allmänna konjunkturförsvagningen var tidpunkten för en fusion
illa vald.
Olika strukturplaner diskuterades vid olika sammanträffanden mellan representanter
på ledningsnivå i Billerud och Iggesund. Oenighet gällde bedömningar av
marknadsutveckling och prisbeteende hos viktiga produkter under en
konjunkturcykel. Skulle Billerud vara så dominerande anslutet till marknaden för
förpackningspapper? var en viktig fråga som ställdes. Billerudsledningen tvivlade
på ljusa framtidsutsikter för Iggesunds kartongproduktion. Prisnivån på kartong
skulle inte kunna bibehållas om samtidigt försäljningen skulle öka
Gunnar Engman Billeruds verkställande direktör var ej intresserad aven
ombyggnad av kartongmaskinen i Skoghall. Engman påpekade att det var svårt att
se storheten i den struktur som Iggesundsledningen drog upp. Marknaden för både
den "bruna sektorn" och den "vita sektorn", dvs produktion av
förpackningsmaterial och vit vätskekartong bedömdes som expansiva. Det fanns
ingen anledning att bygga om den moderna utrustningen för tillverkning av vit
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vätskekartong i Skoghall och i enlighet med Iggesundsledningens riktlinjer satsa på
produktion av cigaxettkartong. Satsningen på CTMP-massa (kemitermon1ekanisk
massa)82 en mekanisk massa, som kräver ungefär 40% mindre vedråvara än
tillverkning av kemisk massa som sulfit- eller sulfatmassa, var fortsättningsvis av
stor betydelse för Billerud, som är en viktig leverantör av olika typer av kartong till
AB Tetra Pak. Tetra Paks verksamhet (se Tetra Paks årsredovisning 1986) omfattar
bl a tillverkning och försäljning av förpackningssytern till flytande livsmedel.
En fusion mellan Billerud och Iggesund skulle innebära en starkare grupp ur
finansiell synvinkel. Här måste emellertid kontrollberäkningar göras med
hänsynstagande till stora fusionskostnader, ökade investeringsbehov och
vinstbortfall vid omstruktureringar samt möjliga avvecklingar eller desinvesteringar
inom Billerud.
Någon gemensam finansiell planering hade ej genomförts. En samordning av den
finansiella planeringen torde bli en av de viktigaste åtgärderna vid en fusion (LarsErik Thunholm). Goda möjligheter till finansiella synergieffekter vad gäller
rörelsekapitalbindning, upplåning, likviditetspolitik och valutahantering kunde
möjligen föreligga.
Gunnar Engman hävdade i likhet med Lars-Erik Thunholm att en fusion skulle ge
upphov till störningar i Värmland. Det påbörjade strukturarbetet i Värmland skulle
fördröjas ytterligare om en ägarförändring gjordes. Oklarheter med organisationen
skulle uppstå och samordningsvinster skulle uppnås sent under 1980-talet.
Avståndet var stort mellan Iggesund och Billerud ur geografisk synvinkel. Stora
vinster skulle kunna göras enbart grundat på samarbete, utan fusionering. Negativa
reaktioner skulle förväntas från fackligt håll och stora grupper av aktieägare skulle
känna sig missnöjda.
En stark lokalpatriotism var ett annat viktigt förhållande, som talade mot en fusion
mellan det norrländska skogsbolaget Iggesund och det värmländska Billerud.
Billerud skulle fira 1oo-års jubileum år 1983 och önskade göra detta som ett
fristående bolag.
82CTMP-processen utvecklades under 1970-talet. Den massa som framställs ger bra
bulk, vilket innebär att den är fluffig och luftig och lämplig att använda vid
mjukpapperstillverkning. Den är också användbar för kartongproduktion. Framställningskostnaden för CTMP-massa per ton är avsevärt lägre än för sulfit- och
sulfatmassa. En nackdel med crMP-massa är att den åldras snabbare än kemisk massa
som sulfit- eller sulfatmassa (MoDo Insikt, 3-4 maj, 1984).
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De båda bolagens perspektiv på fusionen visade på stora skillnader vad gällde
marknadsutveckling och prisbeteende på viktiga produkter under en
konjunkturcykel. Bolagsledningarnas perspektiv måste överensstämma för att
förankra ett beslut om en fusion mellan Billerud och Iggesund. Beräkningar visade
att med hänsyn till 1981 och 1982 som lågkonjunkturår och 1983 som
högkonjunkturår skulle Billeruds vinstnivå höjas avsevärt. Ett samgående med
Iggesund var inte nödvändigt för Billeruds överlevnad. Aktiekursen i Billerud
beräknades stiga och aktierna beräknades få ett högre avkastningsvärde inom 3 - 5
år. Eventuell försäljning eller byte av aktier skulle vara lämpligare vid en senare
tidpunkt. Synergieffekter, som uppstår först under senare delen av 1980-talet, ger
inga effekter under lågkonjunkturåren 1981 och 1982.
Fusionsplanerna realiserades ej. Iggesundsledningen hade dock frihet att avtala
med Uddeholm om förvärv av deras aktiepost och fortsätta med "takeover bid"
(Lars-Erik Thunholm). Ledningen i Iggesund avtalade ej med Uddeholm om
förvärv av aktier och ett "takeover bid" presenterades aldrig. MoDo förvärvade
successivt aktier i Iggesund och detta skedde parallellt med diskussionerna om
samgåendet mellan Iggesund och Billerud (se vidare avsnitt 4.3.3).

4.3.2 MoDo

presenteras

Historik
Historik presenteras med utgångspunkt i "MoDo 1940-1985".
MoDo med huvudkontor i Örnsköldsvik i Ångermanland ligger ca 26 mil norr om
Iggesund. Drygt 160 år har förflutit i MoDos verksamhet. Många människor och
händelser har passerat med åren. Familjerna Kempe och Carlgren har under mycket
lång tid satt sin prägel på bolaget. MoDo har alltsedan 1800-talet kännetecknats av
ett patriarkaliskt förhållande mellan arbetsgivare och anställda. En fackförening
bildades vid Domsjös sågverk först år 1930. Bolagets föresatser var att såväl
löneärenden som sociala ärenden skulle behandlas aven arbetsgivare, som hade en
personlig omtanke om de anställda. Denna omtanke gällde inte bara under arbetstid
utan också under den anställdes fritid. Bolaget bekostade t ex fritidsanläggningar
och stimulerade folkbildningsverksamhet av olika slag. MoDo anslöt sig inte förrän
1949 till Svenska Arbetsgivareföreningen. Detta kan synas vara ett resultat av
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utvecklingen mot en statligt reglerad arbetsmarknad. Genom åren har bolaget
försökt skapa anställningstrygghet. Förhandlingar har skett i god tid vid
omstruktureringar och rationaliseringar med de anställda. Nya arbetsmöjligheter
har i de flesta fall kunnat erbjudas.
MoDo har sin industriella grund i vattensågen i Mo utanför Örnsköldsvik.
Vattensågen anlades år 1779. J C Kempe blev från år 1836 ägare till Mo såg. 83
Verksamheten utvidgades så småningom och omfattade även järnbruk och
skeppsvarv. En ångsåg anlades 1865 i Domsjö. Sågverkshanteringen blev
ekonomiskt mest betydelsefull efter 1870-talet.
Ett aktiebolag Mo och Domsjö AB bildades efter J C Kempes död 1872 och leddes
av Kempes söner.

Sågverksrörelsen visade ett försämrat resultat omkring

sekelskiftet. Massaindustrin utvecklades nu. Papper tillverkades av trä istället för av
lump. I Västeuropa fanns en stor marknad. Med den stigande levnadsstandarden
ökade efterfrågan på sågade trävaror och sedermera olika papperskvaliteter.
Massaindustrins fortsatta utveckling leddes av Carl Kempe, som utsågs till
verkställande direktör år 1916 och efterträdde då sin far Frans kempe.
Erik Kempe övertog år 1949 den verkställande ledningen efter Carl Kempe, som
kvarstod som bolagets styrelseordförande till 1965. Carl Kempe efterträddes då på
denna post av sin systerson Matts Carlgren.84 Dåvarande vice VD Bengt Lyberg
utsågs efter Erik Kempes död 1959 till bolagets verkställande direktör. Svåra
omstruktureringsuppgifter väntade nu den nya ledningen. En begränsad råvarubas
var ett stort problem. Omfattande skogsköp inkluderades därför i 1960-talets
strategiska planering och blev en realitet under 60- och 70-talen. Ledningen
eftersträvade samtidigt att flytta marknadspositionerna närmare konsumenten.
Produktionsapparaten byggdes ut och moderniserades.
Matts Carlgren utnämndes till verkställande direktör den l oktober 1971. Bengt
Lyberg lämnade bolaget och blev landshövding i Västerbottens län. En av Matts
Carlgrens viktigaste uppgifter som nytillträdd VD blev att förändra koncernens
83Grosshandelsfrrman Wikner i Härnösand ägde sågen i Mo under 1820-talet. En
ung och driftig handelsidkare J C Ken1pe från Stralsund blev år 1823 ingift i den
Wiknerska familjen ("MoDo 1940-1985").
84Matts Carlgren var son till bolagets tidigare skogsvårdschef Mauritz Carlgren och
hans mor var Frans Kempes enda dotter C'MoDo 1940-1985").
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organisation med hänsynstagande till den markndsanpassning som 1960-talets
strategiska planering krävde. Verksamheten delades nu upp i resultatområden.
Respektive chef tillskrevs fullt lönsamhetsansvar. Resultatområden ombildades till
aktieoolag, som drev sin verksamhet i kommission för moderbolaget.
MoDo lyckades stärka sin skogsrörelse avsevärt genom Matts Carlgrens insatser.
Man inriktade sig på mjuk- och finpappersproduktion för att minska konjunkturberoendet. Betydande investeringar gjordes under perioden 1972-83. Den
genomsnittliga avkastningen på arbetande kapital under perioden blev 12 % och
detta var ett tillfredsställande resultatet med hänsyn till svåra konjunkturnedgångar.
Under 1976-78 inträffade i spåren av 1973-74 års oljekris en av de svåraste
konjunkturnedgångarna sedan andra världskriget. På grund av satsningen på
papperstillverkning kunde emellertid ett högre kapacitetsutnyttjande möjliggöras.
Med en väl utbyggd försäljnings- och marknadsorganisation och genom en
konjunkturförbättring 1979 stärktes räntabiliteten inför 1980.

Verksamhet 1980
Presentationen i detta avsnitt bygger huvudsakligen på data från MoDos
årsredovisning 1980.
MoDos aktiekapital upppgick till 391.8 Mkr den 31 december 1980. Tabell 4:6
visar de större aktieägarna i MoDo den 25 september 1980.

TABELL 4;6 STÖRRE AKTIEÄGARE I MODO PER 800925
Ägare

Innehav %

Röster%

12,8

22,0

Stiftelsen J C Kempe

8,3

12,8

Stiftelsen S M Kempe

6,3

10,4

4:e AP-fonden

6,4

6,3

Handelsbankens Pensionsst.

2,8

2,2

(Totalt antal aktier 3.918.039)

Farn. Kempe och Carlgren

Källa:: Årsredovisning 1980
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Koncernchef och verkställande direktör var Matts Carlgren. K Arne Wegerfelt (f d
koncernchef i Astra) var styrelseordförande.
MoDos resultat 1980 uppgick till 275 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt och
stannade på ungefär samma nivå som motsvarande resultatpost 1979. Omsättningen
ökade ca 700 Mkr jämfört med föregående är. Denna ökning bedömdes som ej helt
tillfredsställande. Arbetsmarknadskonflikter, råvaruprishöjningar, virkesbrist och
ökade energikostnader påverkade försäljningsintäkterna. 85
MoDos divisionsorganisation illustreras av figur 4:7.

FIGUR 4:7 MODOS ORGANISATION 1980
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Källa: Efter årsredovisning 1980

85Vedkostnaden utgör 40% - 60% av den totala tillverkningskostnaden för ett ton
pappersmassa beroende på massakvalitet. Om råvarupriset höjs 20% får detta till
konsekvens att den totala tillverkningskostnaden ökar med 8% - 12% (MoDos
årsredovisning 1980).
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Den totala omsättningen 1980 uppgick till 3.808 Mkr och fördelades på divisioner
enligt figur 4:8.

FIGIJR 4:8 OMSÄTTNING (Mkrl1980 FÖRDELAD PÅ DIVISIONER
I MODO
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Källa: Efter årsredovisning 1980
(Summa försäljningsintäkter 4.368 Mkr minus interna leveranser 560 Mkr ger
resultatet 3.808 Mkr.)
Medelantalet anställda i MoDo-koncernen uppgick 1980 till 7.585 och av dessa
arbetade ca 1.900 i utlandet.
MoDoCell är en av Västeuropas största massaproducenter. Huvudkonkurrent är
Nordamerika. Nordamerikas höga transportkostnader uppvägs av låga råvarukostnader, vilket ger konkurrensfördelar gentemot MoDo.
Ca 40 % av massan vidareförädlas inom MoDo resterande 60% är avsalumassa.
Marknadsorganisationen är väl utbyggd inom detta område. Försäljningsbolag
fmns i ett flertal västeuropeiska länder med agenter i olika världsdelar.

År 1980 inleddes med mycket stark efterfrågan på massa. Efterfrågan avmattades
dock under sista kvartalet. Massalagren ökade då produktionen översteg
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leveranserna. Strejkerna vållade avbrott och kapacitetsutnyttjandet i massafabriken
blev ca 90%. Nordamerika erövrade en större marknadsandel än Norden på den
västeuropeiska marknaden till följd av de svenska arbetsmarknadskonfliktema.
Massaprishöjningar tillsammans med stärkt dollarkursutveckling och ökade
oljepriser skapade en besvärande kostnadsutveckling för MoDos finpappersproduktion. En stärkt finpappersverksamhet är beroende av EG-marknadens
handelsvillkor. Resultatet för MoDoPapper skulle starkt förbättras om gällande
EG-avtal strikt åtföljdes och tullarna enligt frihandelsavtalet avskaffades och inga
kvantitetsrestriktioner infördes.
Resultatet förbättrades markant under 1980 för MoDoKonsumentprodukter86 .
Konsumtion av mjukpappersprodukterna (hushålls- och toalettpapper, servietter och
näsdukar) beräknades fortsätta att öka under kommande år.
MoDoMekan 87 är en ingenjörs- och verkstadsdivision, som utvecklar och
levererar hanteringssystem för flis, bark, ved etc. MoDoMekan säljer sina system
till Skandinavien, Västeuropa, Nord- och Sydamerika i konkurrens med främst
Finland.
Stille-Wemer88 tillverkar och marknadsför kirurgiska instrument, operationsbord
och annan utrustning för sjukvården. Instrumentutveckling sker tillsammans med
ledande kirurger vid sjukhus över hela världen. Specialistområden är ortopedi,
plastikkirurgi, kärl- och mikrokirurgi och tillverkning av blöjor.
Utsikterna inför 1981 var goda. MoDoledningen räknade med fortsatta
resultatförbättringar inom samtliga sektorer utom MoDoPapper. En viss prishöjning
ansågs nödvändig för att kompensera kostnadsökningar. Rationaliseringar och
prishöjningar krävdes för att hantera svårlösliga kostnadrelaterade problem.
86MoDoKonsumentprodukter förvärvades under 1987 av Holmens Bruk AB
(MoDos årsredovisning 1987 och Holmens årsredovisning 1987).
87Avveckling av delar av MoDoMekan påbörjades i slutet av 1981 och avslutades i
början av 1982. Delar övertogs av Karlstads Mekaniska Werkstads AB (KMW)
(MoDos årsredovisning 1981).
88Stille-Werner avyttrades under 1981 (MoDos årsredovisning 1981).
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Statsmakterna måste underlätta användning av torv och andra energikällor så att
oljeförbrukningen kunde halveras på sikt. MoDo hade behov av att fortsätta
utbyggnaden inom vattenkraftsektorn.
MoDoledningen hade under 1980 planer på att samarbeta med skogsbolaget Ncb i
syfte att gardera sig mot virkesbristen i mellersta Norrland. Samarbetet gällande ett
pappersbruk i Domsjö förverkligades emellertid inte. Företagsekonomiska kalkyler
visade att ett samägt pappersbruk skulle vara olönsamt.
ÖVeretableringar på pappersmarknaden var ett annat skäl till att samarbetsplanerna
övergavs. 89 Man var också tv~ksam om den eventuella virkestillgången skulle
tillfredsställa behovet mer än marginellt.
EG bedömde Sveriges finpappersexport som ett hot mot övriga papperstillverkare
i Europa, på grund av statssubventioner till den svenska skogsindustrin. 90 De
negativa EG-reaktionerna var ytterligare ett skäl till att samarbetsdiskussionerna
mellan MoDo och Ncb avbröts (MoDoInsikt, nr 6, 1980).
MoDo riktade sin uppmärksamhet mot Iggesund. Här fanns möjligheter att etablera
samarbete inom flera områden. MoDos förvärv av Iggesundsaktier under 1980 var
förutom en kapitalplacering ett led i en strategisk plan att inför 1990-talet stärka sin
konkurrenskraft på världsmarknaden ( Matts Carlgren).

4.3.3 MoDos aktiehandel
Ett samarbete med Iggesund skulle bl a innebära att konjunktursvängningar skulle
kunna utjämnas (Matts Carlgren).91 Skogsindustrin är en konjunkturkänslig
89Flera bolag (SCA i Sverige, Kymi Kymmene och Enso Gutzeit i Finland) beslutade
vid denna tidpunkt om stora maskinanläggningar för tillverkning av finpapper. Om tre
till fyra år hade marknaden blivit annu mer övermättad (MoDoInsikt, nr 5, 1980).
90EG insåg någon tid efter frihandelsavtalets ingång 1973 att svensk finpappersindustri inte utgjorde något hot mot EG-Iändemas pappersindustri. EG-industrin hade
temporärt skyddats av strafftullar s k plafondtullar. Tullavvecklingen skulle innebära att
MoDo och övriga svenska finpapperstillverkares förutsättningar att konkurrera skulle
bli rättvisare. En tullfrihet, som inte missbrukades, skulle resultera i goda
utvecklingsmöjligheter för svensk finpappersindustri. Frihandelsavtalet avskaffades vid
årsskiftet 1982/83 (MoDoInsikt, nr 4, 1983).
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bransch. Det finns stora olikheter mellan skilda tillverkningar. Det är då en fördel
om konjunktursvängningarna inte är samtidiga inom alla tillverkningsområden. En
spridning på olika bolag och olika tillverkningar gör branschen mindre känslig.
Synergieffekter kan tillvaratas i gemensamma finansiella insatser och marknadsföringsinsatser (Matts Carlgren).
MoDos förvärv av Iggesundsaktier under 1980 var ett led i en strävan att
långsiktigt stärka konkurrenskraften. 1990-talet skulle kräva något helt annat än
tidigare av den svenska skogsindustrin (Matts Carlgren). Det är då av stor betydelse
att ett bolag har ett omfattande

skogsindustriprogram "på sin palett". En

diversifierad skogsindustri skulle ha framtida konkurrenskraft.
"Det är bara välskötta diversifierade skogsindustrier som lugnt kan möta år
2000 med den konkurrens utifrån som vi kan förvänta oss. Enbart till
exempel massa och finpapper/mjukpapper eller kartong och sågade trävaror
på programmet räcker inte. Endast ett bolag eller bolagskombination som har
mer eller mindre hela skogsindustriprogram på sin palett kommer att kunna
känna full trygghet på världsmarknaden längre fram i tiden. Modeller fmns
redan i Amerika som så ofta är en föregångare i industriell utveckling "(Matts
Carlgren, MoDoInsikt, 7sept, 1984, sid 2).
Matts Carlgrens vision om ett "tredje skogsblock" materialiserades i en strategisk
plan i slutet av 1970-talet. Skogsblocket skulle bestå av Iggesund, Holmens Bruk
AB (Holmen) och MoDo och konkurrera med de stora svenska skogsbolagen, Stora
Kopparberg och Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA. Planens första steg var att
förvätva Iggesund.
Aktieköp i Iggesund inleddes under våren och. sommaren 1980. Iggesund hade
ingen stark ägarförankring vid denna tid. Förutom ägarstrukturella hinder kan ett
bolags historia och traditioner också skapa starkt motstånd vid förvärv (Matts
Carlgren). Vetskapen om att ett bolag är starkt bunden till sin historia gör det kärvt
vid förvärv. Vid ett förvärv är emellertid uthållighet väsentligt. Matts Carlgren var
medveten om att "dörrar öppnar sig", om man är tillräckligt uthållig (Matts
Carlgren).
MoDo disponerade ca 10% av aktiekapitalets röster i Iggesund i slutet av juni
91 Matts Carlgren arbetade som styrelseordförande sedan den 17 juni 1981.
Verkställande direktör i MoDo var nu Björn Sprängare (MoDos årsredovisning 1981).
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1980. Aktieinnehavet var förvaltarregistrerat hos Öhman Investkonsult AB. Köpen
hade pågått sedan två, tre månader tillbaka. MoDo hade bra likvid sedan en tid
tillbaka, och Iggesundsaktier var en bra kapitalplacering (Carlgren, Y-radion 19 juni
1980).
MoDo var störst aktieägare i Iggesund i augusti 1980. MoDo disponerade ca 11%
av aktiekapitalet. I oktober ökade MoDo sitt innehav ytterligare och antalet aktier
motsvarade ca 12% av aktiekapitalets röster i Iggesund (VPC:s aktieägarfördelningar juni - oktober, 1980).
Iggesunds verkställande direktör Lars G. Sundblad betonade i en kommentar till
MoDos innehav att samarbetsprojekt måste bäras upp av sin egen logik. Ett
samarbete har inget samband med ett visst aktieinnehav. Skogsindustrin behövde
hitta nya vägar till ökad konkurrenskraft. En slagkraftig organisation och ett bättre
distributionssystem utomlands måste skapas. Att samarbeta med MoDo kunde
innebära fördelar i dessa strävanden.
Ur Iggesundsledningens synvinkel var det av väsentlig betydelse att bedriva sin
verksamhet som självständigt bolag. Iggesunds profil fick ej påverkas av
aktieköpen. Lars G. Sundblad bedömde att någon risk för Iggesund att bli uppköpt
förelåg inte (Riksradion, Dagens apropå, maj 1981). MoDos aktieintresse kunde
snarare betraktas som positivt. Stabiliteten på ägarsidan skulle öka. En post på ca
10% skulle inte innebära någon större ägarförskjutning.
"Jag tror att man skall se ett aktieintresse från MoDo:s sida som en positiv
händelse för Iggesund. Det ökar stabiliteten på ägarsidan, och det ligger
säkerligen i MoDo: s intresse att Iggesund kan behålla sin profil och sin
möjlighet till utveckling av de områden där vi har en särskild styrka. Man
har från MoDo:s sida inte gjort några uttalanden om någon bestämd policy
med det gjorda förvärvet. Man skall väl också understryka att en post om ca
10% inte innebär någon större förskjutning i ägarsammansättningen för
Iggesund" (Lars G. Sundblad, Iggesundsnytt, nr 5-6, 1980).
Matts Carlgren och Jan Wallander Handelsbankens styrelseordförande och MoDos
styrelseledamot92 skulle inväljas i Iggesunds styrelse på bolagsstämman den 5 maj
1981. MoDo tillsammans med stiftelsen Kempes minnesfond disponerade vid
denna tidpunkt ca 13%.
92Jan Wallander var styrelseledamot sedan 1975 i MoDos styrelse (MoDos årsredovisning 1981).
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Handelsbanken "närstående" institutioner disponerade ca 12%. Som "närstående"
räknas Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse, Stiftelsen Oktogonen, Jan
Wallanders Stiftelse för samhällsvetenskaplig forskning, SHB Innovationsfond,
Investment AB Promotion och Pensionskassa SHB Försäkringsförening. Dessutom
hade SHB registrerat de aktier, som låg i dess handelslager (Jan Wallander).
Några dagar innan valet av nya styrelseledamöter skulle ske offentliggjorde Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningar ett förslag om ett uppköpserbjudande till
Iggesunds aktieägare. Några dagar innan kommuniken utsändes var aktierna i
Iggesund fördelade bland de större ägarna enligt tabell 4:7.
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TABELL 4:7 STÖRRE AKTIEÄGARE I IGGESUND PER 810424

(Totalt antal aktier 3.430.(00)

Innehav
antal

Mo coh Domsjö AB

434.127

Ägare

Stiftelsen Kempes Minnesfond

17.801

Svenska Handelsbankens Pensionsst.

171.499

Investment AB Promotion

89.425

Stiftelsen Oktogonen

50.400

Jan Wallanders Stiftelse för
samhällsvetensk. forskning

41.400

SHB

16.800

SHB Innovationsfond

14.980

Pensionskassa SHB Förs.förening

14.000

Carl Tryggers Stiftelse för
vetenskaplig forskning

24.075

Carl Tryggers stiftelse för
Boxholms anställda

14.441

"Tryggergruppen" (exkl. Nils Trygger,
se avsnitt 4.2.2, not 7')

88.650
105.000

Stora Kopparbergs Bergslags AB

74.732

Erik Sundblad

10.379

DubaAB

18.500

Källa: Efter VPC:s bolagsstämmobok per 810424.

13

11,6

204.001

Ernst och Carl Tryggers fond för
AIB:8 anställda

Almedahl-Dalsjöfors AB

Röster
%

9,6
3

3
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Som framgår av tabellen ovan disponerade Stora Kopparberg och Investors
dotterbolag Duba AB (Duba) aktier i Iggesund. Flera än Matts Carlgren i MoDo
intresserade sig för Iggesundsaktier. Aktiekursen steg anmärkningsvärt sedan Matts
Carlgren offentligt deklarerat att satsningar på Iggesundsaktier innebar en god
kapitalplacering. Dagspressens börssidor demonstrerade en iögonfallande och
anmärkningsvärd kursutveckling på Iggesundsaktien.

4.4 Uppköpserbjudandets konsekvenser
4.4.1

Iggesundsre~ktioner

och aktiviteter

Lars G. Sundblad dämpar oron
Iggesunds anställda avslutade sin arbetsdag onsdagen den 29 april 1981 ovetande
om Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars förslag om uppköpserbjudandet.
Företagsledningen i Iggesund informerades samma dag men för övrigt hade inga
förhandskontakter eller förhandlingar förekommit med ägare eller ledning. Beskedet
om uppköpserbjudandet lämnades helt överraskande via radio och TV på onsdag
eftermiddag den 29 april. Exakt klockan 15.59 offentliggjordes budet. Budet slog
ner som en "bomb" (Bäcklund, 1984).
Iggesunds verkställande direktör Lars G. Sundblad tolkade budet som "fientligt".
Iggesunds vice styrelseordförande Hans Stahle, hade på uppdrag av Marcus
Wallenberg informerat Lars G. Sundblad. Hans Stahle var för Marcus Wallenberg
en naturlig"gesprächspartner" i detta sammanhang. Stahle hade styrelseuppdrag i
de Wallenbergägda bolagen, Investor och Providentia (Hans Stahle).
Sundblad deltog i ett styrelsesammanträde vid Holmen i Norrköping den 29 april
1981. På Norrköpings flygplats sammanträffade Stahle och Sundblad, som där
mottog ett muntligt meddelande om Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
förslag till uppköpserbjudande. Styresleordföranden i IggesundJAme Henriksson)
infonnerades därefter (Hans Stahle och Lars G. Sundblad).
Hans Stahle tolkade uppköpserbjudandet som dramatiskt och brådskande. Budet
hade sin bakgrund i att Jan Wallander och Matts Carlgren skulle inväljas i
Iggesunds styrelse. Marcus Wallenberg kände sig "snuvad" på inte bara Iggesund
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utan också på att initiativet hade tagits av Matts Carlgren. Detta var inte alltför
renommerande för Marcus Wallenberg. Stora Kopparbergs verkställande direktör
Erik Sundblad bror till Lars G. Sundblad hade varit tveksam om riktigheten i att
göra detta mot sin bror (Hans Stahle). Budgivningen var i första hand ett försök att
"mota Carlgren i grind". Hans Stahle bedömde budet som "fientligt" visavi MoDo
och inte visavi Iggeund (Hans Stahle).
Tiden var knapp för Iggesundsledningen att nå ut med information till de anställda
gällande Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud. Valborgsmässohelgen
var i antågande. Ett extra nummer av den interna tidningen Iggesundsnytt trycktes
och distribuerades. Lars G. Sundblads meddelande utgjorde med all säkerhet det
viktigaste inslaget i detta nummer.
Iggesunds verkställande direktör riktade sitt nleddelande till samtliga anställda.
Sundblad klargjorde spelreglerna i ett sammanhang som detta efter en inledande
redogörelse för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars intentioner att förvärva
90% av Iggesunds aktiekapital och beskrivning av den nuvarande ägarsituationen i
Iggesund. Bolagen måste fatta beslut om nyemission och därefter skulle MBLförhandlingar genomföras. Det lämnade budet var inte definitivt. Åtskilliga månader
skulle tas i anspråk för att precisera budet. Sundblad bedömde att en fullständig
redovisning av de villkor, som förknippades med ett definitivt bud inte skulle kunna
ske förrän i oktober eller november under innevarande år.
Meddelandet i Iggesundsnytt avslutades med att Lars G. Sundblad accentuerade
betydelsen av Iggesundskoncernens fortsatta verksamhet utan påverkan i negativ
riktning av ett hot om ett övertagande. Att arbeta efter fasta principer och med
sal1}Il1a styrkefaktorer som tidigare skulle dämpa orostendenser.
"Jag vill dämpa alla tendenser till oro och osäkerhet. Iggesundsgruppens
olika företag arbetar med fasta principer och riktlinjer. Om en förändring i
ägarstrukturen kommer till stånd, kan orienteringen till samarbete påverkas,
men koncernens storlek och de enskilda företagens möjligheter till utveckling
bör inte påverkas i någon negativ riktning av det händelseförlopp som här
redovisas.Vi kommer till samtliga utlandskontor och berörda organisationer
att lämna motsvarande information, och vi vill betona värdet av
sammanhållning och arbete mot de målsättningar som är utstakade i
koncernens företag" (Lars G. Sundblad, Iggesundsnytt, Nr 4, 1981, sid
12).
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Inga uttalanden skulle kunna göras i någon riktning om det lämnade budet inför
Iggesunds bolagsstämma den 5 maj. Det viktigaste var nu att dämpa den oro, som
spreds bland de anställda på alla nivåer i organisationen. Det skulle ta tid att få
klarhet i motiven bakom Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud. Ett
uppköpserbjudande vars motiv var oklara gav näring åt spekulationer i en
"maktkamp" mellan olika kapitalägarintressen (Lars G. Sundblad).
I bankkretsar utvecklas ett revirtänkande (Lars G. Sundblad). Iggesund ansågs ej
tillhöra något revir. Av tradition fanns starka förbindelser med Götabanken och
Nordbanken. 93 Handelsbanken kan betraktas som huvudbank, när det gällde
MoDo och S-E-Banken kan betraktas som huvudbank för Stora Kopparberg.
Familjen Wallenbergs intressen demonstreras via förvaltningsbolagen Investors och
Providentias ägarandelar i Stora Kopparberg. Man kan här tala om olika
intressesfärer. Intressegrupperingar existerade ur Iggesundsledningens synvinkel
och utgick i ena fallet från S-E-Banken och i andra fallet från Wallenbergsfären.
Både S-E-Banksfären och Wallenbergsfären stödde Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningars bud på Iggesund (Lars G. Sundblad).
Traditionella personrelaterade band existerar mellan de båda sfärerna (Hans
Stahle). Så länge Marcus Wallenberg levde fanns mycket av persondominans.
Personer från den gamla Wallenbergdominerade Stockholms Enskilda Bank finns i
den nya S-E-Banken. Handelsbanken och S-E-Banken är konkurrenter och man
bevakar varandras intressen (Hans Stahle).
Sundblad var medveten om den hotbild, som växte fram inom Iggesund. Att
brodern Erik Sundblad var verkställande direktör i Stora Kopparberg infekterade det
hela. Erik Sundblad kunde dock inte avkrävas någon informationsskyldighet om
vad som hände inom Stora Kopparberg. Vissa operationer måste göras snabbt i
företagarvärlden. Motiven bakom förslaget om uppköpserbjudandet måste
klargöras. Iggesunds verkställande direktör krävde att ledningarna i Stora
Kopparberg och Billerud skulle redovisa de faktiska avsikterna med ett förvärv
(Lars G. Sundblad).

93Sundsvallsbanken köpte Upiandsbanken 1985 och fusionerade och bytte namn till
Nordbanken (Ägande och Inflytande i svenskt näringsliv, SOU 1988:38).
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Iggesundsandan
Uppköpserbjudandet väckte starka känslor hos de anställda i Iggesund. De
anställda uttryckte sitt ogillande. Här följer några citat från en rundfrågning, som
Iggesundsnytt (Nr 5, 1981) gjorde strax efter det att ledningarna i Stora Kopparberg
och Billerud offentliggjorde sitt bud.
"Jag känner en osäkerhet inför den här affären. Det är möjligt att man rent
företagsekonomiskt kan räkna ut vissa fördelar med en fusion men det är jag
inte kompetent att göra. Och oavsett om jag vore det, så är det omöjligt för
mig att låta bli att reagera rent känslomässigt - jag tycker inte alls om tanken
på att Iggesund skulle försvinna in i ett annat företag. "
"Jag har jobbat i företaget i 50 år och alltid önskat och trott att
Iggesund, det skall vara Iggesund. Det är helt enkelt
deprimerande att det här skulle ske."
"Iggesund är ett självständigt företag med bra anda, och det vill jag vi ska
fortsätta med. Jag är rädd att den andan försvinner om vi blir uppköpta. "
"Det är bedrövligt! Jag har inte varit mig själv sen jag fick det so r g l i g a
beskedet genom TV. Det hela är ytterligt beklagligt för Iggesund, både som
företag och samhälle."
Inte bara de anställda uttryckte sitt ogillande utan också andra människor i
samhället Iggesund och i Hudiksvall. Människor talade om ett gigantiskt spel och en
hård kamp mellan S-E-Banken och Handelsbanken. Någon refererade till en
"senkapitalistisk smash-and-grab-taktik" (Riksradion, Dagens apropå, maj 1981).
Iggesund hade sedan lång tid tillbaka engagerat sig i samhällsangelägenheter.
Brukets intresse var inte enbart skog, trä, cellulosa och järnverk utan också
samhället. Gunnar Sundblad, som var verkställande direktör under åren 1921 1956, deltog aktivt i samhällets utveckling. Vid Iggesunds Bruk fanns olika fonder
och stiftelser, som lämnade anslag till bl a utbildning och fritidsaktiviteter för de
anställda (Iggesunds Bruks Historia, del il).
Det samhällsansvar som Gunnar Sundblad känt övertogs av sonen Lars G.
Sundblad, som var Iggesunds verkställande direktör mellan åren 1956 - 1984.
Iggesunds sociala ansvar skulle under 1981 bekräftas av det beslut, som bolagets
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styrelse fattade i samband med beslutet om nedläggningen av sulfitfabriken i
Strömsbruk norr om Hudiksvall i Hälsingland. Sulfitfabriken skulle ersättas med en
plastbeläggningsfabrik,ett komplement till kartongfabriken i Iggesund. Denna åtgärd
skulle alltså rädda arbetstillfällen åt samhället Strömsbruk (Iggesunds Bruks
Historia, del II).
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars "sockrade bud" skulle innebära en
avsevärd substansvärdehöjning94 per Iggeundsaktie men detta faktum beaktades ej
av de anställda. De företagsekonomiska fördelarna med ett eventuellt övertagande av
Iggesund skulle inte uppväga de nackdelar, som förknippades med att Iggesund
skulle upphöra som självständigt bolag. Den image bolaget visade externt och den
vi-känsla, som etablerats internt skulle slås sönder. Arbetsglädjen skulle reduceras
och därmed skulle också produktivitetsminskning registreras. Rationaliseringsåtgärder skulle leda till avskedanden (Iggesunds arbetstagarrepresentanter).
SPIAF:s ordförande befarade också att Stora Kopparbergs ledning hade planer på
att lägga ner massafabriken i Iggesund och leverera sin egen massa, som man hade
överskott på, till Iggesund för kartongtillverkning.
I praktiken innebär fusioner vanligen att administrationen inom de skilda enheterna
sammankopplas, en enhetlig försäljningsorganisation skapas och detta leder till att
flera tjänstemän avskedas (SIF:s95 ordförande och arbetstagarrepresentant).
Iggesunds sociala ansvar skulle inte överföras till de nya ägarna (Iggesunds
arbetstagarkonsult och arbetstagarrepresentanter).
94Det var väsentligt i ett företagsekonomiskt perspektiv om Stora Kopparbergs och
Billeruds bud höjde eller sänkte substansvärdet. Budet skulle ge en ökad substans
utöver höjd aktiekurs och fördubblad avkastning. De nya aktierna representerade en
större andel skog- och krafuillgångar. Redan de två nyemitterade aktierna i Stora
Kopparberg skulle ge högre substansvärde och bättre utveckling än två Iggesundsaktier. Billerudaktien och kontantbeloppet var "extra socker" på priset. Det finns en
tumregel, som innebär ett påslag vid uppköpserbjudanden på 15% - 30% över gällande
kurs (Stora Kopparbergs chefsjurist Nils Grafström).
Substansvärdet inklusive dolda reserver i skog och kraft beräknades till 825 kr per
Iggesundsaktie eller totalt 2.475 kr för tre aktier. Substansvärdet på de erhållna aktierna
som nyemitterades i Stora Kopparberg och Billerud samt kontantbeloppet uppgick till
3.854 kr. Bytet av aktier skulle ge en substansvärdehöjning på 56% eller 460 kr per
Iggesundsaktie. Till substansvärdena i Stora Kopparberg och Billerud hade också
adderats 80% respektive 20% av 19gesunds substans, enligt den föreslagna
ägarefördelningen i Iggesund (Westerberg, 1981).
95SIF betyder Sveriges Industritjänstemannaforbund.
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Vid ett övertagande av Iggesund kunde komplikationer uppstå vad gällde
integration av strategiska värderingar (Lars G. Sundblad). Iggesund var
marlmadsorienterat medan Billerud och Stora Kopparberg var produktionsorienterat
respektive volymorienterat. Skillnader mellan strategiska värderingar försvårar
samarbete (Sundblad).
SPIAF:s ordförande och arbetstagarrepresentant beskrev Iggesund' som ett
"guldägg". Detta "guldägg" var naturligtvis attraktivt som uppköpskandidat.
Iggesund ägde vattenkraft och skogar. Aktiekapitalet var lågt. Iggesund var lättköpt
då det var ett "flytande" bolag, dvs en stark ägare saknades. Ett spritt aktieägande
var emellertid ej anmärkningsvärt (Lars G. Sundblad). Många skogsbolag saknade
ägare med ett donlinerande inflytande. Sfärtänkandet var ej så etablerat när det
gällde skogsindustrin (Sundblad).
Iggesundsandan var viktig för identifiering av bolaget och dess anställda. En stark
vi-känsla fanns i bolaget. En del av bruksandans värde låg i att intriger och
motsättningar förhindrades i stor utsträckning (Lars G. Sundblad).
Bruksandan betydde vidare att Iggesund och bygden historiskt var nära knutna till
varandra. En inblandning av "främmande" moment skulle avsevärt försämra denna
känsla av närhet och tillhörighet. Den atmosfår, som präglat ett bruksområde med
300-åriga traditioner, skulle förintas (Sven Ekström, Iggesunds arbetstagarkonsult96 och f d riksdagsman).
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars genomförande av ett förvärv av
Iggesund skulle innebära bildandet aven koncern, som sträckte sig från norska
96 SAP, LO och PTK träffade den 18 februari 1975 ett avtal, som skulle gälla under
förutsättning att företagsnämnd fanns inom ett bolag. Avtalet gällde de anställdas rätt till
ekonomisk information inom bolagen. Överenskommelsen, som trädde i kraft den 1
april 1975, gav de anställda rätt att utse antingen en arbetstagar!1öntagarkonsult eller
representant i en ekonomikommitte (ekonomikommitte/arbetstagarkonsulter, LO 4,
Serien om arbetsrätt, 1975).
Arbetstagarkonsult !1öntagarkonsult Sven Ekström hade enligt avtalet till uppgift att ge
de anställdas representanter i företagsnämnden och i styrelsen råd och vägledning i
ekonomiska frågor. (Företagsnämndsavtalet blev upphävt i samband med medbestämmandelagens i kraftträdande den 1 januari 1977). Avtalet förutsatte att Ekström
regelbundet bevakade bolagets ekonomiska ställning, tolkade rapporter samt granskade
rapporternas underlag (ekonomikommitte/arbetstagarkonsulter, LO 4, Serien om
arbetsrätt, 1975). Sven Ekström lämnade sitt uppdrag under år 1985 (Sven Ekström).
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gränsen i väster till Bottenhavet i öster. Iggesund skulle få nya mer okända ägare.
Huvudkontoret skulle sannolikt flyttas. Vad skulle dessa genomgripande
förändringar betyda för det sociala ansvaret frågade sig Sven Ekström. En känsla
av att kunna bli negativt behandlade inom Iggesund uppkom. Ett hot om att bli
"uppslukade" av nya ägare fanns där. Iggesund ville ha sina gamla kapitalägare,
vilka kändes nära. Detta medförde större samhällsansvar. Ekström underströk även
betydelsen av att en ägare skall känna samma ansvar för de enskilda
produktionsorterna inom en koncern. Med Stora Kopparberg och Billerud som
ägare skulle ett sådant ansvar inte existera. Ett aktieägarintresse från MoDos sida
var att föredra med hänsyn till dessa nackdelar (Sven Ekström).
Enligt Ekström var den allmänna meningen att om något måste ske var MoDo den
lämpligare samarbetspartnern. Vad som starkt bidrog till denna ståndpunkt var det
sätt på vilket ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud hade erbjudit Iggesunds
aktieägare ett pris. Att Marcus Wallenberg hade sänt Iggesunds vice
styrelseordförande Hans Stahle i flyg till Norrköping för att meddela Lars G.
Sundblad om budet var nonchalant och väckte starkt missnöje i Iggesund
(Ekström).
lt

Något hot om att bli "uppslukade av MoDo uppfattades inte. Matts Carlgren
betonade samarbete och ej övertagande. Det fanns större likheter mellan MoDo och
Iggesund två norrländska skogsföretag, som båda värnade om de anställdas
framtida sysselsättningsmöjligheter. Personalpolitiska likheter var ett viktigt
argument, som innebar preferens för ett huvudägarskap från MoDos sida
(arbetstagarrepresentanterna och Sven Ekström).
Arbetstagarrepresentanterna och arbetstagarkonsult Sven Ekström hade direkt
kontakt med Matts Carlgren. Olika problem behövde inte i någon större
utsträckning, först diskuteras med de fackliga företrädarna i MoDo. Iggesunds
problem kunde ventileras med Matts Carlgren utan hänsyn till formella
kommunikationsled. Genom direkta samtal fanns vissa möjligheter att påverka
händelseutvecklingen. En möjlighet att påverka är en viktig maktaspekt och en del
av den lagreglerade medbestämmanderätten (SIF:s ordförande). Då jämlikhet mellan
arbete och kapital inte existerar i praktiken är inflytandet starkt begränsat. Makt
förknippas med aktieägande och aktieägares möjligheter att utöva inflytande i
strategiska frågor. Makt är pengar (SIF:s ordförande).
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"Ett självständigt Iggesund är bäst"
Matts Carlgren och Jan Wallander invaldes i Iggesunds styrelse på bolagsstämman
den 5 maj 1981 (protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägare i AB Iggesunds
Bruk den 5 maj 1981). Invalet av Jan Wallander motiverades mindre av
Handelsbankens aktieinnehav och mer av den kunskap en bankman som Wallander
besitter (Lars G. Sundblad).
Jan Wallander var god vän med både Lars G. Sundblad och Stora Kopparbergs
verkställande direktör Erik Sundblad (Jan Wallander).
Jan Wallander hade tidigare i egenskap av verkställande direktör för
Sundsvallsbanken spelat en huvudroll vid Iggesunds förvärv av den norra delen
Ströms Bruks-delen av Ström-Ljusne år 1967 (se Iggesunds Bruks Historia, del
11). Iggesundsledningen återknöt nu ett tidigare band med Wallander.
Styrelseinvalet av Matts Carlgren och Jan Wallander två MoDorepresentanter
föranledde Hans Stahle att särskilt understryka vikten av att en styrelsemedlem
endast skall ha ett intresse nämligen att se till bolagets bästa. MoDo verkade inom
samma bransch som Iggesund och på vissa marknader var dessa bolag
konkurrenter. Stahle förklarade emellertid att han var övertygad om att den nya
styrelsen enbart skulle se till Iggesunds bästa. Ny styrelseordförande valdes också
då nuvarande ordförande undanbett sig omval. Lennart Dahlström ersatte Arne
Henriksson då de Tryggerska ägarintressena praktiskt taget avvecklats (protokoll
fört vid bolagsstämma med aktieägare i AB Iggesunds Bruk den 5 maj 1981).
Arne Henriksson hade invalts i styrelsen 1972 med Carl Tryggers stöd (Iggesunds
juridiske direktör). Lennart Dahlströms inval var motiverat av behovet aven neutral
'balansör' mellan olika intressen (Sven Ekström). Dahlström hade ingen anknytning
till någon specifik bank och hade tidigare varit verkställande direktör i 4:e APfonqen.
Ordföranden för Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning Wilhelm
Haglund97 föredrog på stämman en skrivelse i vilken han framställde krav på en
97När Wilhelm Haglund avled den 12 mars 1987 lämnade han en lång och
framgångsrik karriär inom stålbranschen bakom sig. Haglund var verksam inom
Sandvikens Jemverk AB under 42 år och innehade chefspositionen under 1958 fram till
sin pension 1967 (informationsavd, Sandvik). Företaget utvecklades till det moderna
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bedömning av Iggesunds framtida verksamhet. Iggesunds styrelse borde upprätta
en strategisk plan med anledning av förslaget om uppköpserbjudandet från Stora
Kopparbergs och Billeruds. ledningar. Denna plan skulle vara till ledning för
aktieägarnas och de anställdas ställningstagande till budet (protokoll fört vid
bolagsstämma med aktieägare i AB Iggesunds bruk den 5 maj 1981). För Wilhelm
Haglund var det viktigt med omsorgsfullt utfonnade planer och klara målsättningar.
"All erfarenhet visar, att ju klarare målet utformas och ju omsorgsfullare
sedan planläggningen utförs, desto säkrare nås det uppsatta målet. Resultatet
kan t o m överträffa förväntningarna.
Ett annat sätt är att händelserna får ha sin gång, att låta dem utveckla sig
slumpartat, fatta besluten när så erfordras - mer eller mindre på en höft - och
sedan vara efterklok. Det är åtminstone för tillfället det bekvämaste och
tyvärr alltför vanligt. Det tarvar inte heller så stor erfarenhet och insikt i de
frågor det rör sig om. Resultatet blir också därefter - understundom
ödesdigert" (Wilhelm Haglund, 1978, Levebröd, sid, 14).
Det var också väsentligt med etik och ansvar. Detta var för Wilhelm Haglund och
Lars G. Sundblad två viktiga dimensioner att beakta i alla beslutssammanhang.
Sundblad kände djup respekt för Haglund (Lars G. Sundblad).
Wilhelm Haglund hade genom sina år i Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningens styrelse lärt känna flera brukschefer inom skogsindustrin.Två av dessa
brukschefer var Lars G. Sundblad och Matts Carlgren.
Bolagsledningarna för Stora Kopparberg, Billerud och Iggesund sammanträffade
en kort tid efter bolagsstämman den 5 maj. Det var högst angeläget för Iggesunds
ledning att få information om de motiv, som låg bakom uppköpserbjudandet. Man
ville också informera sig om planerade strategiska aktiviteter och vilka effekter
dessa skulle få för Iggesunds framtida verksarnhet. Fördelar med ett förvärv av
Iggesund skulle innebära utvidgad råvarubas, genlensam trävaruproduktion och
komplettering av produktprogrammet, enligt ledningarna i Stora Kopparberg och
Billerud (se även del av avsnitt 4.1.2 där Ingenlar Haegerstrand sammanfattar
fördelar med förvärv av Iggesund).
Sandvik och hårdmetall blev företagets nisch ("Nydanare i tiden", Ledarskap, 4 aug,
1987).
Bland de många uppdrag Wilhelm Haglund innehade kan nämnas vice
ordförandeskapet i Svenska Handelsbankens Centralstyrelse, medlemskap i styrelserna
för Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska Kullagerfabriken (SKF) och
Svenska Cellulosa AB (SCA) (Haglund, 1978, Levebröd).
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Koncernreferensgruppen sammanträffade i början av maj. Denna grupp består av
företrädare för de anställda i Iggesundskoncernen. Möten brukar hållas två gånger
per år. Man diskuterar gemensamma problem och infonnerar om utvecklingen inom
respektive enhet inom koncernen. Syftet är att ge varandra stöd och agera
tillsammans i kriser (SPIAF:s ordförande och arbetstagarrepresentant).
Den följande redovisningen i detta avsnitt bygger till största delen på data från
protokoll fört vid koncernreferensgruppens sammanträde den 12 och 13 maj 1981.
De fackliga företrädarna disktuerade, den 12 och 13 maj, konsekvenserna av
uppköpserbjudandet. Vilka följder skulle "Iggesundsaffåren" få? Referensgruppen
enades om ett NEJ till ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud. Gruppen
uttryckte också sin förvåning över det snabba ställningstagande som
fackföreningarna hos de presumtiva uppköparna hade tagit. Fackföreningarna inom
Stora Kopparberg och Billerud hade sagt JA till uppköpserbjudandet utan att ta
kontakt med de fackliga organisationerna inom Iggesundskoncernen. På
tjänstemannasidan och på kollektivsidan uttalades ett starkt missnöje inför detta
förfarande.
"Iggesundskoncernens fackliga referensgrupp samlade till
överläggningar i Uppsala 12-13 maj 1981 uttrycker sin
förvåning över det snabba ställningstagande Ni tagit till
Stora Kopparbergs och Billeruds erbjudande till Iggesunds
aktieägare om förvärv av Iggesundsaktier. Vi anser att Ni,
innan Ert ställningstagande borde tagit kontakt med de fackliga
organisationerna inom Iggesundskoncernen" (Till samtliga
fackföreningar inom Stora Kopparberg och Billerud AB,
1981-05-13).
Att inga kontakter hade tagits nlellan fackförbundens representanter i de inblandade
bolagen hade att göra med händelseförloppet i samband med Iggesunds fusionsplaner (SIF:s ordförande och arbetstagarrepresentant i Billerud). Iggesunds
arbetstagarrepresentanter hade då inte kontaktat Billerud. Fackförbunden hade inte
diskuterat innebörden i Iggesunds fusionsplaner under 1980. Det fanns därför ingen
anledning i detta läge att förhandla med fackförbunden i Iggesund (SIFS :ordförande
och arbetstagarrepresentant i Billerud).
Sven Ekströnl analyserade Stora Kopparberg, Billerud och MoDo och jämförde
dem med Iggesund med avseende på substansvärde, soliditet, likviditet och framtida
förutsättningar. Denna företagsekonomiska jämförelse visade att Iggesund borde
klara sig utan stöd från andra bolag.
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Verkställande direktör Lars G. Sundblad deltog i slutet av koncernreferensgruppens möte. Han informerade om koncernstyrelsens pågående utredning
beträffande Iggesundsledningens framtida strategier. Sundblad poängterade att
oavsett den förestående händelseutvecklingen var det nödvändigt att uppfylla kravet
på en förbättrad vinstutveckling. Iggesund skulle vara totalintegrerat inom en 5årsperiod med en stark marknadsorganisation för trä och kartong. Den kemiska
sektorn innehöll också en utvecklingspotential (Sundblad).
Det föreföll däremot var nödvändigt att skapa produktionsalternativ inom
Boxholms stålindustri. Stålindustrins konjunkturkänslighet gör att andra produkter
måste kompensera den vikande lönsamheten i konjunktursvackor. Sundblad
påpekade att Boxholms livskraftiga enheter som trä och skog borde integreras med
Iggesund.
En framträdande och stark position bland övriga svenska skogsbolag skulle
uppnås genom en satsning på ett totalintegrerat Iggesund. Ett självständigt Iggesund
skulle vara bäst i denna satsning. Sundblad betonade att inom en självständig
koncern skulle en fortsatt vinstutveckling ske. Expansionsmöjligheter skulle
säkerställas och de anställda skulle känna trygghet. Det fanns fortfarande
möjligheter att påverka skeenden.
En verkställande direktör kan utöva en viss form av makt genom att bedöma olika
frågor och initiera aktiviteter. Stora Kopparberg och Billerud var ännu inte ägare till
Iggesund. Efter ett övertagande skulle dock makten ytterst ligga hos ägarna. Denna
ägarmakt måste balanseras mot ett ägaransvar. Makt finns i en vågskål och ansvar i
en annan vågskål (Lars G. Sundblad).

Fackens onda aningar
De under år 1978/79 påbörjade aktiesparfonderna utvidgades av riksdagen i
december 1980 att även gälla s k företagsanknutna fonder. De anställda skulle
härigenom kunna spara i det egna bolagets aktier och åtnjuta samma förmåner, som
i de av bankerna startade allmänna fonderna. 98 En dylik fond kunde emellertid
även förvärva andra aktier.
98Pörmånerna innebar att aktieutdelning, räntor och eventuell värdestegring befriades
från skatt. Det förelåg också möjlighet att reducera sin skatt med viss procent av sparat
belopp (Iggesundsnytt, nr 5, 1981).
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AB Iggesunds Bruks Aktiesparfond bildades i januari 1981 på initiativ av
arbetstagarrepresentantema i styrelsen och arbetstagarkonsulten. Beslutet att bilda
fonden fattades den 11 decerrlber 1980.
Facken hade ett par år tidigare börjat utreda möjligheter för de anställda att köpa
aktier i det egna bolaget. En företagsanknuten aktiesparfond skulle innebära en av
dessa möjligheter och andelsägarna skulle vara anställda i det bolag aktieförvärven
skedde. Iggesundskoncernens hittillsvarande oberoende av storbanker och andra
"maktsfärer" anfördes som huvudanledning till intresset för bildandet aven
aktiesparfond ( Sven Ekström).
MoDo förvärvade ca 10% av Iggesunds aktiekapital under sommaren 1980.
Iggesundskoncemen föreföll att vara "ett lättfångat byte" vid denna tidpunkt.
Iggesundskoncernen hade inte några aktieägare med direkt ägaransvar. Iggesunds
börsvärde var ca 300 Mkr i oktober. Detta var ett lågt värde, som skulle locka
företag med god likviditet att köpa Iggesundsaktier.
Många fusioner hade skett den senaste tiden. Den förbättrade konjunkturen
i slutet av 1970-talet och därmed sammanhängande prishöjningar,
utförsäljning av lager och låg investeringsvolym hade bidragit till mycket
god likviditet hos många företag. Näringslivet kännetecknades av försäljning
och köp av företag i stället för att starta nya (Sven Ekström, Protokoll fört
vid sammanträde med koncernreferensgruppen den 8-9 oktober 1980).
Aktiesparfonden bildades på grund av de anställdas "onda aningar" om
presumtiva uppköpare. Sven Ekström anförde:
"Jag är kanske en ganska bra profet, när jag tidigare talat om vilket lättfångat
byte Iggesund är. Vid koncernreferensgruppens möte i höstas, då MoDo
hade 10% av aktierna i Iggesund, sa jag att Iggesundskoncemen inte har
någon aktieägargrupp med ägaransvar, någon kan köpa upp oss!
Aktiesparfonden kom till på grund av onda aningar. Vi ville ha
en riktad nyemission eller konvertibier till de anställda och kanske hade vi
haft 10% nu, om vi fått som vi ville och om vi börjat i tid. För inte så länge
sedan kostade hela Iggesund endast 320 miljoner på Börsen! "

De anställda skulle genom aktiesparfonden visa att de slog' vakt om bolagets
självständighet. Makt är pengar. Ett eventuellt övertagande skulle kunna blockeras
om fonden lyckades att förvärva en tillräckligt stor kontrollpost av aktiekapitalets
röster (Sven Ekström).
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Fondstyrelsens verksamhet intensifierades då Stora Kopparbergs och Billeruds
ledningars uppköpserbjudande offentliggjordes. Verksamheten följdes i Iggesundsnytt och uppgifter noterades om antal förvärvade aktier. Fonden hade förvärvat
3.000 aktier i mitten av maj. 430.000 kr pumpades in varje månad från ca 20% av
de anställda som anslutit sig till sparandet. Iggesundskursen steg emellertid nu så
kraftigt att sparandet inte räckte till några betydande aktieköp och fondstyreisen
förhöll sig avvaktande (Iggesundsnytt 1981).
Farhågorna för Iggesunds framtida öde SOOl dotterbolag till Stora Kopparberg och
Billerud påverkade verksamheten. Kravet att endast förvärva Iggesundsaktier skulle
inte kunna uppfyllas om Iggesund köptes upp. Fondsparandet skulle då upphöra
(Iggesundsnytt 1981).
Fonden registrerade 16.525 aktier vid årsskiftet 1981-82. Antalet andelsägare vid
slutet av 1982 uppgick till 953. Fonden disponerade 30.646 aktier den 31 december
1982. Nysparandet hade upphört i december 1983. Aktieägandet uppgick då till 1%
av Iggesunds aktiekapitals röster. Målet att förvärva 10% av rösterna uppnåddes
aldrig (Iggesundsnytt, 1981-1983).

Prestationskrav
Den utredning, som bolagsstämman den 5 maj begärt om Iggesundskoncernens
strategiska inriktning presenterades vid ett extra styrelsesammanträde den 12 juni
1981. Utredningen det s k "12 juni-manifestet" var undertecknad av styrelsens
ordförande Lennart Dalström och verkställande direktör Lars G. Sundblad.
Handlingslinjer för den nännaste tre-årsperioden uppdrogs. En oförändrad soliditet
och en tillfredsställande utdelningstillväxt var viktiga förutsättningar i sammanhanget. En resultatfördubbling, räknad i fast penningvärde, framfördes som mål
för koncernens verksamhet. Ett räntabilitetskrav uppställdes till 15% (Dahlström
och Sundblad, "Till Iggesunds aktieägare", strategisk plan, 12 juni 1981).
Utvecklingen inom skogssektorn och den kemiska sektorn bedömdes i den
strategiska planen resultera i en stark lönsamhetsförbättring. Skogsindustrins
satsning på en integrerad verksamhet i högförädlad kartong och den kemiska
industrins utveckling av nya produkter skulle medföra såväl nationell som
internationell expansion.
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Boxholms stålindustri skulle omstruktureras för att ytterligare stabilisera
lönsamheten. Vedförbrukningen skulle reduceras genom nedläggning av
sulfitfabriken i Strömsbruk. Den dyrbara råvaruimporten skulle minska och
självförsörjningsgraden för skogsråvara skulle öka med ca 15%.
Iggesundkoncernens förutsättningar för vidgade samarbetskontakter med
MoDokoncernen betonades i planen. För att vinna ökad internationell
konkurrenskraft skulle samarbete avse t ex råvaruförsörjning, distributionssystem,
marknadsföring och tekniska projekt. Ett samarbete mellan de båda skogsbolagen
skulle innebära att man bättre kunde hantera starka förändringskrafter och skärpt
konkurrens inom skogsindustrin och den kemiska industrin. Angelägenheten av att
etablera kontakter med bolag, som gjorde likartade bedömningar av strategier,
påpekades i den strategiska planen.
En ljus framtidsbild tecknades av Iggesundskoncernens verksamhet, fram till och
med 1984. Den strategiska planeringen baserades på en fristående Iggesundskoncerns inneboende utvecklingsmöjligheter. Ett självständigt Iggesund skulle vara
till gagn för aktieägare, anställda och andra intressenter.
Iggesundskoncernen befann sig i en förändringsperiod 1981. Ett starkt försämrat
resultat jämfört med motsvarande period 1980 redovisades i delårsrapporten 1981.
Konjukturläget var betydligt svagare än föregående år. Förändrade valutakurser
påverkade de prishöjningar, som genomfördes på vissa produkter. Försäljningen av
massa och kartong till västeuropeiska länder innebar starka avvikelser från
budgeterat resultat på grund av kursutvecklingen på D-mark, schweiziska francs
och franska francs.
Lönsamhetsutvecklingen under resterande del av 1981 skulle påverkas av
pågående strukturförändringar och valutamarknadens utveckling. Överkapacitet
rådde inom europeisk stålindustri och Boxholms stålproduktion hade därför legat
under föregående års produktionsnivå. Framtidsutsikterna bedömdes som goda för
den kemiska sektorn. Kostnader för investerlngsprojekt och produktutveckling hade
belastat resultatet under innevarande period. En kraftigare satsning på utveckling av
plastbelagd kartong och kartong för grafiska ändamål betonades i delårsrapporten.
En förbättrad lönsamhet skulle vara en konsekvens av detta.
En hög prestationsnivå skulle skapa möjligheter att uppfylla skärpta kvalitetskrav.
Varje anställds ansvar och personliga engagemang i arbetet påverkade produk-
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tivitetsutvecklingen. Lars G. Sundblad betonade nödvändigheten av att snabbt
vända resultatutvecklingen till den nivå där bolaget borde befinna sig.
"Högre produktivitet är inte bara kartongmaskinerna, utan
det är faktiskt också ett utnyttjande av arbetstiden från skogsbruket tvärs
över hela verksamhetsområdet. Vi har ett ansvar var och en på sin post att
lägga på ett extra kol för att navigera hela fartyget Iggesund på rätt kurs
(Lars G.Sundblad, Iggesundsnytt, nr 6-7, 1981, sid 1).
tf

Det var speciellt angeläget att i skuggan av uppköpshotet från Stora Kopparbergs
och Billeruds ledningar demonstrera Iggesunds styrkefaktorer inför omvärlden
(Iggesunds verkställande direktör). Att inspirera de anställda till ökad
insatseffektivitet var ett led i en ambitiös strävan att fortleva som självständigt bolag.
Den krissituation som Iggesund hamnat i demonstrerade vilken stor betydelse
bruksandan hade för sammansvetsningen av människor (Lars G. Sundblad).

4.4.2 MoDoreaktioner och aktiviteter
Skulle MoDo-ledningen acceptera Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
planerade övertagande av Iggesund? Ur företagsekonomisk synvinkel var budet
tilltalande för MoDos ledning. Två alternativ fanns. Det ena alternativet skulle
innebära att man avyttrade aktierna i Iggesund. Bolaget skulle då erhålla en
realisationsvinst på ca 50 Mkr och två aktieposter på 3% i Stora Kopparberg
respektive Billerud. Det andra alternativet skulle innebära någon form av motaktion
(Matts Carlgren).
MoDos verkställande direktör Matts Carlgren var inte intresserad av
minoritetsinnehav i Stora Kopparberg och Billerud. Ett begränsat delägarskap
skulle inte medföra några synergieffekter i praktiken (Carlgren).
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars förslag om uppköpserbjudande
tolkades som en attack på MoDo-ledningens planer på samarbete med Iggesund.
Även om man inte brukade reagera känslomässigt i MoDo var en känslomässig
reaktion av stark förvåning oundviklig i denna situation. Att erbjuda ett pris utan att
i förväg informera aktieägarna var sällsynt i Sverige (Matts Carlgren).
Ledningen i MoDo ansåg det angeläget att försvara sin position. MoDo hade
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attackerats och därmed måste bolaget gå till motattack och försvara de
samarbetsmöjligheter, som förelåg med Iggesund (Matts Carlgren). Carlgren hade
intrycket av att S-E-Banken ville konkurrera med Handelsbanken, som kan
betraktas som huvudbank för MoDo. Dessa banker är konkurrenter sedan slutet av
1800-talet.99
Marcus Wallenbergs syfte var sannolikt att fasa in Iggesund i en långsiktig
industristruktur (MoDos chefsjurist Johan Flodström). Iggesund skulle inordnas i
S-E-sfären, som mycket mer är en realitet än Handelsbanksfåren. S-E-sfären
kännetecknas bl a av att ägarinflytande, nyemissioner i närstående bolag och
uppköp av andra företag sker efter en central samordning. Familjen Wallenbergs
kontinuitet i S-E-Banken är mycket väsentlig;

ett förhållande som saknar

motsvarighet i Handelsbanken (Johan Flodströrn).
Det bud som presenterades via massmedia var illa genomtänkt (Matts Carlgren).
Det föreföll vara tillkommet i stor brådska. Matts Carlgren och Marcus Wallenberg
hade flera diskussioner om vad det skulle innebära om MoDo-ledningen antog budet
(Carlgren).
MoDo-ledningen demonstrerade sitt ställningstagande till Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningars planerade köp av Iggesund - dock inte genom ett motbud
(vilket förväntades av Marcus Wallenberg) - utan genom fortsatta förvärv av
Iggesundsaktier (se VPC:s aktieägarfördelningar per 810424, avsnitt 4.3.3, och per
99Stockholm Enskilda Bank grundades 1856 under A O Wallenbergs ledning och
blev till början en storstadsbank. Senare satsningar på interregional verksamhet leddde
till en schism inom banken. Några styrelseledamöter bröt sig ut år 1871 och bildade
Stockholms Handelsbank, vars intresse främst inriktades på storstadens affärskontakter
(Glete, 1987). Glete drog slutsatsen att brytningen 1871 torde ha bidragit till att
förstärka banden mellan familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank.
Stockholms Handelsbank (Svenska Handelsbanken) fusionerade 1914-25 med fyra
större provinsbanker däribland två norrlandsbanker. Ägarförankring hos familjer
saknades. De viktigaste beslutsfattarna var bankdirektörer och aktiva styrelseledamöter.
(Av stor betydelse för uppbyggnaden av Stockholms Handelsbank var en bankman av
tysk härkomst, Louis Fraenckel, som inte hade något intresse av att bygga upp en
ägargrupp. Fraenckel saknade också arvingar). Svenska Handelsbanken fick en ny
ställning som stor norrlandsbank och blev huvudbank för t ex Kempegruppen~ och
Versteeghgruppens skogsföretag, dvs Mo och Domsjö AB och Graningeverken. Stora
Kopparberg var en gammal kund till Handelsbanken. Stora Kopparberg knöts år 1916
till Wallenbergs och Stockholms Enskilda Banks kundkrets (Glete, 1987).
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810605, avsnitt 4.4.3). Den ökade skuldbördan skulle inte vara någon belastning i
ett långsiktig tidsperspektiv. Samarbetet med Iggesund bedömdes ha mycket
positiva effekter.
"Man kan aldrig välja tidpunkt när det gäller affärer av detta slag. Iggesunds-"
samarbetet bedöms av MoDos styrelse så positivt för framtiden att en
skuldökning är motiverad under de nännaste åren. Detta trots en önskan
om en ytterligare skuldminskning" (Matts Carlgren, MoDoInsikt, Nr 4,
1981, sid 5).
Aktieinnehavet i Iggesund skulle innebära en väsentlig framtida ökning av
tillgångarna med hänsynstagande till Iggesunds vinstutveckling (Carlgren).
Iggesund räknade ju med en resultatfördubbling under den nännaste treårsperioden.
Massmedia följde Iggesundsaffåren. Stora köp noterades i maj av Iggesundsaktier.
252.000 Iggesundsaktier omsattes på Stockholms Fondbörs den 15 maj (Bäcklund, .
1984). Almedahl-Dalsjöfors sålde sitt innehav i Iggesund via börsen (ekonomidirektören i Almedahl-Dalsjöfors). MoDo utpekades som köpare. Ak~iekursen
noterades till 295 kr. Under veckan som följde intensifierades aktiehandeln.
Iggesundsaktiens kurs var 330 kr den 22 maj. Kursen på sidan om Börsen skulle
ha varit 370 kr vid denna tidpunkt, enligt inofficiella uppgifter (protokoll fört vid
Iggesundskoncernens referensgrupp, den 30 november-1 december 1981). Av
tabell 4:8 framgår att kursstegringen under våren 1981 var markant.

TABELL 4:8 AKTIEKURSUTVECKLING I IGGESUND
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MoDo disponerade drygt 29% i början av juni 1981 (VPC:s aktieägarfördelning
per 810605). MoDo hade betalat ungefär 250 Mkr för köp av Iggesundsaktier och
ökat sin skuldbörda väsentligt (MoDoInsikt, nr 4, 1981).
Matts Carlgrens uttalande i press och radio med anledning av det ökade innehavet
i Iggesund innehöll en försäkran om att Iggesundsledningens målsättning som
fristående bolag skulle tryggas. Matts Carlgren anmärkte dock att gränsen mellan ett
starkt samarbetsintresse och övertagande kunde anses som flytande. Det är
inställningen till Iggesunds självständighet som är viktig, inte antalet aktier
(Kuriren, 16 maj 1981; Riksradion, Dagens apropå, juni 1981).

4.4.3 Reaktioner och aktiviteter i Stora Kopparberg och Billerud
Graningeverkens opposition
Styrelserna i Stora Kopparberg och Billerud beslutade den 23 maj 1981 att
fullfölja erbjudandet till Iggesunds aktieägare trots Graningeverkens representanters
negativa attityd till förslaget om uppköpserbjudandet. Beslutet hade föregåtts av
MBL-förhandlingar inom respektive bolag. Extra bolagsstämmor skulle hållas den
15 och 16 juni då nyemissionsbeslut skulle fattas med anledning av det förestående
köpet av Iggesund. Aktierna skulle överlåtas till det nybildade bolaget Stora
Kopparberg Billerud AB. Detta bolag skulle ägas till 80% av Stora Kopparberg och
till 20% av Billerud. Bolaget skulle äga och förvalta värdepapper. Ett konsortialavtal
fastställde villkor för det nybildade bolagets verksamhet.
Graningeverken var en stor ägare i Stora Kopparberg och innehade ca 9% av
aktiekapitalets röster. Dess representanter hade uttryckt sitt missnöje på Stora
Kopparbergs bolagsstämma den 8 maj 1981. Graningeverken representerades av
verkställande direktör Arend Veerstegh och styrelseledamot Göran Atmer. Dessa
vägrade delta i beslutet att ge styrelsen ansvarsfrihet för 1980. De deltog inte heller i
valet av ordinarie styrelseledamöter men däremot i nyval av två styrelsesuppleanter.
Deras avsikt med dessa aktioner var att ytterligare markera sin oppositionella
inställning till Stora Kopperbergs och Billeruds ledningars föreslagna bud till
Iggesunds aktieägare. Graningeverkens ledning hade ej informerats före
offentliggörandet av budet (Göran Atmer).
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Arend Veerstegh och Göran Atmer önskade också få klarhet i vilka
samordningsfördelar, som kunde uppnås genom ett övertagande av Iggesund. Hur
skulle nyttan av samordningsfördelar och kostnader för köpet beräknas? var
exempel på frågor som ställdes. En alltför stor utspädning av tillgångarna bakom
varje aktie skulle ske vid ett fullföljande av köpet. Stora Kopparbergs vinst per aktie
skulle reduceras. Iggesunds vinsttillskott skulle elimineras av de räntekostnader,
som hänförde sig till Stora Kopparbergs och Billeruds kontantinbetalning av
Iggesundsaktierna. Veerstegh och Atmer baserade sin kalkyl på 1980 års siffror. De
av dem framställda frågorna besvarades inte och ej heller lämnades någon
underbyggd prognos för framtida utveckling (Göran Atmer).
Iggesundsledningen presenterade en strategisk plan en tid senare och i den
räknade man med en fördubbling av vinsten inom en treårsperiod. Den beräknade
vinsttillväxten skulle betyda att Stora Kopparbergs och Billeruds vinsttillskott
snabbt skulle öka och därmed reducera utspädningseffekten.
På bolagsstämman valdes ny ordförande i styrelsen. General Stig Synnergren
efterträdde Ingmar Eidem.

MBL-förhandlingar
De MBL-förhandlingar som fördes i Stora Kopparberg och Billerud utmynnade i
att de fackliga representanterna ställde sig positiva till ett förvärv av Iggesund. Detta
besked lämnades till Iggesunds fackliga representanter den 12 maj 1981.
Enligt SIF:s och SPIAF:s ordföranden och arbetstagarrepresentanter i Stora
Kopparberg godkändes budets motiv. Att förvärva Iggesund tillsammans med
Billerud skulle innebära att Stora Kopparberg kompletterade sitt produktprogram.
En integrering framåt skulle göra massatillverkningen mindre konjunkturkänslig.
Exporten till EG-Iänderna skulle dessutom underlättas. EG-länderna visade nu visst
motstånd att köpa massa (arbetstagarrepresentanterna).
Erik Sundblads ambitioner gällande koncernens framtida strategiska utveckling
sammanföll med de fackliga representanternas ambitioner. En arbetstagarrepresentants huvudsakliga uppgift är att tillvarata sysselsättningsaspekter och
markera miljöansvar. Budet presenterades "direkt på styrelsens bord" och innebar
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att Stora Kopparberg skulle bredda sin verksamhet. Arbetstagarrepresentanterna
hade inte någon makt ett påverka utformningen av det beslut, som lett fram till det
färdiga förslaget om uppköpserbjudandet. Någon referensgruppsverksarnhet hade
inte bedrivits inom Stora Kopparberg. Det strategiska beslutet i fråga fattades
centralt. För de fackliga representanterna syntes den verkställande direktören Erik
Sundblad vara något aven "kung" inom koncernen (arbetstagarrepresentanterna i
Stora Kopparberg).
Nära relationer hade etablerats mellan styrelsens hedersordförande Marcus
Wallenberg, styrelseordförande Ingmar Eidem och Erik Sundblad. Ingmar Eidem
var för övrigt god vän med alla "Sundbladare". Ingmar Eidem avsåg här förutom
Iggesunds verkställande direktör, Lars G. Sundblad, även Göran Sundblad, som
var verkställande direktör i Almedahl-Dalsjöfors. Tre bröder Sundblad var alltså
verksamma samtidigt som verkställande direktörer inom olika börsnoterade bolag!
Enligt Eidem fanns en personlig tillgivenhet för Marcus Wallenberg.
"Marcus Wallenberg satte sin prägel på de företag där han var verksam. Han
följde verksamheten ända in i minsta detalj och gav anvisningar och råd. Han
dominerade ingalunda i kraft av de finansiella tillgångar han kontrollerade
utan i kraft av sin personlighet" (Erik Sundblad, Bergslaget, nr 7,
1982, sid 2).
SIF:s och SPIAF:s ordföranden och arbetstagarrepresentanter i Billerud
informerades om budet vid ett styrelsesammanträde på Park Hotell i Stockholm den
29 april 1981. Billeruds verkställande direktör Gunnar Engman meddelade att ett
förslag framkommit att Billerudsledningen tillsammans med ledningen i Stora
Kopparberg skulle rikta ett uppköpserbjudande till Iggesunds aktieägare.
Förslaget om uppköpserbjudandet accepterades av de båda fackliga
representanterna i Billerud. Vissa förutsättningar noterades i MBL-protokollet. Bl a
skulle framtida samordning och planering av de berörda bolagens verksamheter ske
i samarbete med de fackliga representanterna. En annan viktig förutsättning var att
ledningen skulle bevaka att råvarubasen och aktuella investeringar för den egna
skogsindustrin ej påverkades negativt av ett förvärv av Iggesund (text i MBLprotokoll beträffande Iggesund, Billerud, 1981-05-15).
En facklig representant har inte stor möjlighet att påverka strategiska beslut
(SPIAF:s ordförande). Någon slutgiltig beslutanderätt existerar ej. Genom rationell
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argumentering är det viktigt att hävda de anställdas frågor. Med kunskap och
övertalningsförmåga kan möjligheter att påverka föreligga. Vad som vid ett tillfälle
kan synas opåverkbart kan vid ett senare tillfälle vara påverkbart. Tiden kan verka
för att viss makt kan utövas (SPIAF:s ordförande).
SPIAF:s ordförande betonade starkt de goda relationer, som etablerats mellan
verkställande direktör Gunnar Engman och de fackliga representanterna. Många
viktiga frågor diskuterades öppet mellan Gunnar Engman och arbetstagarrepresentanterna innan beslutsunderlag presenterades i styrelsen. Det fanns däremot
varken tid eller möjlighet att diskutera frågan om uppköpserbjudandet.
Billerudsledningen måste snabbt ta ställning till om man önskade deltaga eller ej
(SPIAF:s ordförande).

Ändrade planer
Styrelsen i Stora Kopparberg meddelade den 30 juni 1981 att man inte avsåg att
fullfölja planerna på att förvärva Iggesund. Uppköpserbjudandet drogs tillbaka.
Styrelserna i Stora Kopparberg och Billerud hade samrått före utsändandet av
pressmeddelandet. Stora Kopparbergs styrelse offentliggjorde också att samtal hade
inletts angående framtida samarbete inom olika områden mellan Iggesund, MoDo,
Billerud och Stora Kopparberg.
MoDo-ledningen befäste sin försvarsposition genom ökade aktieinnehav i
Iggesund. De stora förändringarna i Iggesunds ägarstruktur var en viktig anledning
till att budet nu var inaktuellt för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar. Att få
kontrollen över Iggesunds aktiekapital var en omöjlighet i nuläget och enligt Erik
Sundblad var besvikelsen över detta tydlig. Erik Sundblad betraktade emellertid
frågan som oavslutad. Det fanns planer. på fortsatta kontakter med
Iggesundsledningen (Riksradion, Dagens apropå, juni 1981).
Stora Kopparberg hade uppnått ett innehav på ca 23%. Det pris de hade erbjudit
den 29 april 1981 var nu med hänsyn till den stigande aktiekursen alltför lågt. Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars mål hade varit att uppnå en sådan
maktposition i Iggesund att synergifördelar kunde utvinnas och aktieköpen hade
varit ett led i att försöka hindra en medtävlare att förvärva aktiemajoriteten i
Iggesund (Lars-Erik Thunhom styrelseordförande i S-E-Banken och Billerud).
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"Segrare och förlorare"
Massmedia följde "Iggesundsaffären" och spekulerade i de inblandade
skogsbolagens aktioner. Nu presenterades segrare och förlorare. Segrare var MoDo
med viss hjälp av Handelsbankgruppen och förlorare var Stora Kopparberg,
Billerud och S-E-Bankgruppen. Handelsbanken hade utpekats som medtävlare om
Iggesund. Handelsbanken och "närstående" institutioner hade emellertid inte utökat
sitt aktieinnehav under 1981 (se VPC:s aktieägarfördelningar 1981). MoDo köpte
aktier med viss hjälp av Handelsbanken (Matts Carlgren). Det var MoDo-ledningen
som genom utökad aktieandel i Iggesund försvarade sin ägarposition.
Förslaget om uppköpserbjudandet framställdes i pressen som en "osmaklig
försöksballong". Budet den 29 april 1981 hade också rubricerats som en "bomb i
affärsvärlden" och utlöst en "strategisk maktstrid". Ett "fientligt" övertagande sågs
som ett högst ovanligt sätt att köpa upp bolag i Sverige. En etisk diskussion
initierades.
Aktiespararnas Riksförbund engagerade sig i diskussionen på grund av
diskriminering av de små aktieägarna i Iggesundsaffären. Ordföranden John
Edward Johnsson anförde att "Iggesundsaffären" hade illustrerat att de små
aktieägarna var förlorare och detta faktum underströk att ett akut behov av spelregler
för "fientliga" övertaganden förelåg (Riksradion, Dagens apropå, juni 1981).
Informationen hade varit bristande. Alla aktieägare måste ges en likvärdig
behandling i samband med ett bud. Ingen grupp får gynnas på andras bekostnad.
Villkor för ett erbjudande måste vara tydligt angivna i ett prospekt (Näringslivets
Börskommittee har sedan 1988 utarbetat skärpta regler vid offentliga bud).

19gesunds dominerande ägare
Det rådde stillestånd i aktiehandeln under sommaren 1981. Ägarefördelningen i
Iggesund hade följande utseende den 5 juni 1981.
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TABELL 4:9 STÖRRE AKTIEÄGARE I IGGESUND PER 8106Q5

(Totalt antal aktier 3.430.000)

Ägare

Innehav
antal

Mo och Domsjö AB

992.430

Stiftelsen Kempes Minnesfond
Stora Kopparbergs Bergslags AB
Erik Sundblad

17.801

29,4

101.134
10.379

(S-E-Banken, förvaltarreg)

667.060

Svenska Handelsbankens
Pensionsstiftelse

171.499

Stiftelsen Oktogonen

50.400

Jan Wa1landers stiftelse för samhällsvetenskaplig forskning

41.400

Pensionskassa SHB Förs.förening

26.419

SHB Innovationsfond

14.980

Carl Tryggers stiftelse för
vetenskaplig forskning

204.001

Ernst och Carl Tryggers fond
för Am anställda

24.075

Carl Tryggers stiftelse för
Boxholms anställda

14.441

"Tryggergruppen"
(Ulf Trygger, Mätta Lindkvist och
Ludvig af Ugglas)

Röster
%

61.838

Källa: Efter VPC:s aktieägarfördelning per 810605.
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Som framgår av tabellen disponerade MoDo tillsammans med Stiftelsen Kempes
Minnesfond ca 29% av aktiekapitalet. Detta berättigade till 25% av aktiekapitalets röster
i Iggesund. Stora Kopparberg, Erik Sundblad och S-E-Bankens förvaltarregistrerade
aktier innebar ett innehav på ca 23% av aktiekapitalets röster. Modos aktieinnehav hade
utökats till ca 32% i slutet av å 1981. Detta innebar emellertid oförändrad rösträttsandel
nämligen 25%.100
Iggesunds verkställande direktör Lars G. Sundblad hade informerat Matts
Carlgren om att det fanns en påtaglig oro för vad MoDos ökade aktieinnehav i
Iggesund skulle innebära i praktiken. Matts Carlgren var då beredd att kalla de
anställda till ett stormöte i Iggesund. Att en stor aktieägare med ca 32% av
aktieinnehavet kallar till stormöte skulle innebära en unik situation. Lars G.
Sundblad avrådde till detta. Sundblad föreslog Carlgren att ta kontakt med
Iggesunds arbetstagarkonsult (Sven Ekström).
Matts Carlgren och Sven Ekström kände till varandra som aktiva inom friidrott
under ungdomsåren. Ekström hade varit norrländsk riksdagsman under många år
och kontakt med varandra hade de haft under Ekströms ordförandetid i 4:e APfonden. Regelbundna kontakter etablerades mellan Ekström och Carlgren fr o m
månadsskiftet november-december 1981. I många och långa telefonsamtal samt vid
sammanträffanden växlades viktig information om händelseförloppet i både
Iggesund och MoDo (Sven Ekström).
Den senaste tidens förändringar i aktieägarstrukturen resulterade i att Iggesunds
bolagsstämma den 11 maj 1982 beslöt att välja in Stora Kopparbergs styrelseordförande Stig Synnergren i Iggesunds styrelse. Ett förslag om utseende av
minoritetsrevisor väcktes av Stora Kopparberg. Jan Wallander opponerade sig mot
detta förslag. Enligt honom föreföll det märkligt att man från san1ma håll föreslog,
dels att Stig Synnergren skulle väljas till ledamot av styrelsen, dels att en
minoritetsrevisor skulle utses. Det senare kravet kunde inte uppfattas på annat sätt
än att det från förslagställarens sida förelåg en misstro till Synnergrens fönnåga att i
styrelsen tillvarata Stora Kopparbergs intressen.
Till mig har Wallander uppgivit att han tolkade detta i hans tycke egendomliga
förslag, som ett uttryck för Marcus Wallenbergs vanmäktiga ilska över att
Iggesundsaffären inte kunde genomföras som han tänkt sig.
100net fanns en föreskrift i bolagsordningen och denna innebar att ingen fick rösta för
mer än 25% av bolagets aktiekapital (se avsnitt 4.2.1).
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Invalet av MoDos nye verkställande direktör sedan den 17 juni 1981 Björn
Sprängare motsattes av Stora Kopparberg. Då inget stod att vinna med hänsyn till
föreliggande röstetal framställdes inget motförslag. Både Stora Kopparberg och
MoDo var nu representerade i Iggesunds styrelse (protokoll fört vid bolagsstämma
med aktieägare i Iggesund den 11 maj 1982). Detta innebar en total obalans, enligt
Iggesunds verkställande direktör, som även invalts i MoDos styrelse.
Marcus Wallenberg inbjöd Lars G. Sundblad för samtal med anledning av den
ägarpolarisation som uppstått i Iggesund. Marcus Wallenberg reagerade mot att
MoDo hade tre representanter i Iggesund. Styrelsens sammansättning måste ändras
på grund av denna obalans. Iggesund måste styras utan majoritetsberoende och i
konsistens med detta krav fanns ingen mening för Iggesunds verkställande direktör
att verka i MoDos styrelse. Sundblad avgick ur MoDos styrelse. Denna avgång var
emellertid inte avsedd som ett hot (Lars G. Sundblad).

4.4.4 Polariserade ägare
Den ägarpolarisation, som uppstått med anledning av uppköpserbjudandet, skapade
otillfredsställande förutsättningar för Iggesunds verksamhet. Ägarstrukturen i
början av 1982 karaktäriserades aven majoritetspost hos MoDo och en annan stor
post hos Stora Kopparberg. I ett sådant läge var det väsentligt att Iggesund med all
kraft engagerade sig för att realisera de målsättningar, som styrelsen slagit fast vid
det extra styrelsesammanträdet i juni 1981.
Den grundläggande målsättningen för Iggesundskoncernen var att öka
avkastningen på arbetande och eget kapital för att uppnå en god utdelningstillväxt
samt en hög självfinansieringsgrad. En förbättring av lönsamheten skulle ske utan
påverkan från yttervärlden. Vinstutveckling var nyckeln till fortsatt självständighet
för Iggesund. Påtvingade samarbetskonstruktioner fick ej påverka strategin. Ett
samarbete måste tillföra Iggesund någon styrkefaktor och skulle i praktiken kunna
avse t ex produktion, marknadsföring och råvaruförsörjning. En samarbetsstrategi
måste dessutom vara förenlig med Iggesunds affårside. Gemenskap på ägarsidan
eller rent industriella skäl kunde vara initierande förhållanden för ett samarbete (Lars
G. Sundblad).
Synergieffekter mellan MoDo och Iggesund vara av mer teknisk än kommersiell
natur. Ett gemensamt utnyttjande av distributionssystem och lagerterminaler inom
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olika delar av Västeuropa var exempel på tekniska synergieffekter. Marcus
Wallenberg bedömde synergieffekter mellan Iggesund och MoDo som små och
varnade för bindningar med MoDo, vilket skulle försvåra Iggesunds bevarande av
självständighet (Lars G. Sundblad).
Några institutioner eller något bolag med en ägarandel på upp till 25% och
resterande aktier fördelade på ett antal aktieägare med mindre innehav utgjorde en
eftersträvansvärd ägarkonstellation och ett annat alternativ för lösning av
polariseringsproblemet (Lars G. Sundblad). Iggesunds säkerställande av ett
framtida oberoende som börsnoterat bolag var en viktig förutsättning bl a för att
kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft.
Ett föreliggande generationsskifte var en faktor som krävde att man snabbt måste
komma till rätta med polariseringen mellan de två huvudägarna. Det var synnerligen
angeläget för Iggesund att redovisa ett starkt förbättrat resultat inom den närmaste
framtiden för att reducera den osäkerhet, som emanerade från den nuvarande
aktieägarsituationen och for att hävda en självständighetslinje (Lars G. Sundblad).
Iggesund redovisade ett underskott i 1981 års bokslut. Förutom strukturförändringar hade svag konjunktur och valutakursutveckling medverkat till att
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var en förlust på ca 38 Mkr. De
positiva effekterna av tidigare genomförda omstruktureringar skulle bli märkbara
först under 1982. Underskottet i resultaträkningen skulle då reduceras kraftigt.
"Den bedömning som kan göras för 1982 indikerar en betydande
resultatförbättring, och det är min övertygelse, att vi alltjämt kan motsvara
den målsättning som angavs i styrelsens uttalande i juni 1981, att
Iggesundskoncernen som självständigt företag skall kunna få en
vinstutveckling, som säkerställer fortsatt expansion till ökad trygghet för
koncernens anställda och en växande avkastning på det egna kapitalet till
gagn för bolagets aktieägare" (Lars G. Sundblad, Iggesunds
årsredovisning1981, sid 7).
Kartongproduktionen skulle öka och den kemiska sektorn utvecklas i enlighet med
den strategiska plan, som presenterades i juni 1981. Förutsättningarna för kartongoch kemisektorema föreföll nu mycket goda. Lönsamhetsförbättringar var möjliga
och en fortsatt expansion var säkerställd. År 1982 skulle inledas med optimistiska
förhoppningar om en kraftig höjning av räntabilitetsnivån (årsredovisning 1981).
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Vid årets slut karaktäriserades ägarstrukturen i Iggesund fortfarande av två
polariserade ägare. Vad som skulle hända med Stora Kopparbergs aktier skulle även
påverkas av Marcus Wallenbergs död den 13 september 1982. 101 Detta var en
händelse, som inte var oviktig i sammanhanget (Lars G. Sundblad). Den
omnämnda motsättningen upphörde i maj 1983 men inte i enlighet med det alternativ
som Iggesundsledningen föreslagit.
Stora Kopparbergs ledning lämnade den 20 maj 1983 till MoDo-ledningen en
skriftlig option att tidigast den 17 oktober samma år förvärva Stora Kopparbergs
aktiepost i Iggesund. Denna aktiepost, som innehafts under två år skulle då medge
skattelättnader vid realisationsvinstbeskattning för Stora Kopparberg. Aktieposten
omfattade drygt 782.000 aktier och motsvarade 23% av aktiekapitalets röster
(MoDoInsikt, nr 5, 1983). Det var inga problem förknippade med detta förvärv av
Stora Kopparbergs odelade aktiepost (Matts Carlgren).
Stora Kopparberg markerade ett minskat ägarintresse. MoDo skulle överväga sitt
ansvar som störste aktieägare (Matts Carlgren). De tidigare låsta ägarpositionerna i
Iggesund var inte lyckliga för bolagets utveckling. Det är viktigt med en stark
ägarekonstellation för att även förhindra uppköpsförsök, som kan störa ett bolags
utveckling.
"Jag har den uppfattningen att det är till fördel för ett företag att det finns ett
definierat ansvar på ägarsidan. De hittills ganska låsta ägarpositionerna i
Iggesund är inte lyckliga för bolagets utveckling och en klarare situation är
utan tvekan önskvärd. Vad man kan säga är att Stora Kopparbergs beslut
att lämna en option innebär att man markerar ett minskat ägarintresse och
MoDo får då överväga sitt ansvar som största aktieägare. Jag tror
personligen att alla bolag behöver en stark ägarkonstellation och de sista
årens händelser på börsen med olika uppköpförsök indikerar att bolag med
ett splittrat ägande löper risk för förskjutningar som kan störa ett företags
utveckling" (Matts Carlgren, Iggesundsnytt, nr 6, 1983, sid 2).

10 1Rydkvist (1987) studerade aktiekursers utveckling och aktiers röstvärden.
Regressionsanalyser resulterade bl a i att ett visst värde det s k "Shapely value", som
avser maktspridning bland aktieägarna, sanlmanföll med en dramatisk ökning av
konkurrens om aktieägarkontroll. Marcus Wallenbergs död initierade skärpt konkurrens
mellan ett antal aktieägare. Ett antal maktkamper indikerade av "shapely value"
utspelades mellan jan 1983 och dec 1985.
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Matts Carlgren underströk också att en absolut ägarmajoritet inte skulle förhindra
Iggesund att arbeta efter sina linjer. Samarbetet mellan MoDo och Iggesund skulle
på sikt innebära synergieffekter. Samarbetet grundades i strategin att bolagens
produktområden och kompetenser kompletterade varandra (Matts Carlgren,
Iggesundsnytt, nr 6, 1983).
De ägarförändringar som nu pågick inom Iggesund skulle få till konsekvens att
"rederiets" sammansättning ändrades men "Iggesundsfartygets" kapacitet och
förutsättningar skulle vara orubbade (Iggesunds verkställande direktör). Att
Iggesund även fortsättningsvis var ett börsnoterat bolag var av stor vikt för att mäta
verksamhetens resultat och effektivitet och även för att rekrytera ledningspersonal.
"MoDo har deklarerat att Iggesund även fortsättningsvis bör vara ett
självständigt, börsnoterat företag. För min del är börskurs och
börskommentarer viktiga för att mäta verksamhetens resultat och effektivitet.
Jag tror också att det har utomordentligt stor betydelse, när det gäller att
rekrytera ledningspersonal. - Jag har i andra sammanhang liknat Iggesund
vid ett stort fartyg. Man har en fast kurs och serviceinriktning. Man har
en samkörd besättning och en modern utrustning. Vad som nu pågår är
förändringar i rederiets sammansättning, men fartygets kapacitet och
förutsättningar är orubbade" (Lars G. Sundblad, Iggesundsnytt,
nr 6, 1983, sid 3).
Efter de strukturförändringar, som skett inom Iggesundskoncernen, framträdde de
senare åren succesivt en allt starkare profil. Olönsam massatillverkning och
stålmanufakturs verkstadsrörelse hade avvecklats. Stålindustrin i Boxholm hade
sammanförts med Smedjebackens stålproduktion. Iggesund, som tillsammans med
Enso-Gutzeit (4.3.1) är marknadsledande i Europa, koncentrerade i stor
utsträckning verksamheten till expansion av högkvalitativ kartong (årsredovisning
1983 och Iggesundsnytt, nr 7, 1983).
Lars G. Sundblad betonade betydelsen av att ansvar för en hög kvalitativ nivå och
en hög produktionsnivå delades av ledning och personal inom hela koncernen. Detta
skulle bidraga till att uppnå målsättningen vad gällde en räntabilitet på 15%. Vid en
sådan räntabilitetsnivå, som Iggesund nu närmade sig i september 1983, skulle det
vara möjligt att upprätthålla en modern produktionsapparat inom samtliga
verksamhetsgrenar. En hög vinstnivå tillsammans med kvalitetsutveckling och
översyn av kostnadssidan skulle innebära att Iggesund kunde försvara sitt anseende
gentemot både aktieägare och anställda (Lars G. Sundblad, Iggesundsnytt, nr 7,
1983).
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MoDo-ledningen utnyttjade optionen den 17 oktober 1983. Det ackumulerade
aktieinnehavet i Iggesund var nu drygt 55%, vilket berättigade till 25% av rösterna.
Iggesundsengagemanget var nu utgångspunkt för ett konstruktivt samarbete mellan
de båda koncernerna (MoDos verkställande direktör Björn Sprängare, MoDoInsikt,
nov, 1983).
Konjunkturerna förbättrades långsamt under 1983. MoDo-ledningen hade haft
svårlösta probleol att hantera under året. Verksamheten hade påverkats av att flera
vägval måste ske under 1983. Två MoDo-fabriker hade drabbats av
lönsamhetsproblem. Den framtida driften ifrågasattes både vid sulfitfabriken i
Domsjö utanför Örnsköldsvik och vid träsliperiet i Bureå utanför Skellefteå. Att
finna lösningar på vedförsörjningsproblem och strukturella problem och samtidigt
värna om fortsatt sysslelsätttning för de anställda vid de båda fabriksanläggningarna
var en primär uppgift för MoDo-ledningen.
Domsjöfabriken hade ålagts en miljövårdsinvestering. Den biologiska reningen
skulle ha uppnått full verkan senast l april 1985 i enlighet med Koncessionsnämndens beslut. Att sälja aktieposten i Iggesund skulle vara ett sätt att frigöra
kapital men en sådan lösning skulle enligt Björn Sprängare (MoDoInsikt, nr 5,
1983) inte lindra besvären mer än tillfälligt. Det grundläggande problemet att få
sulfitfabriken och träsliperiet lönsamma skulle kvarstå. Styrelsen i MoDo beslutade
att satsa 65 Mkr på den tekniska reningen för att trygga den fortsatta verksamheten.
Vid styrelsesammanträdet den 14 oktober 1983 beslutades också att MoDo skulle
förvärva Stora Kopparbergs aktiepost i Iggesund. Aktieinnehavet i Iggesund skulle
gynna utvecklingen både i MoDo och i Iggesund. MoDo-ledningen hade sålt
krafttillgångar och tillsammans med en stark resultatförbättring förstärktes
likviditeten och skuldsättningsgraden sänktes. Målet att nå en 50%-ig
skuldsättningsgrad inför 1984 var i sikte (MoDoInsikt, nr 5 och 6, 1983).

4.4.5 MoDos dotterbolag
En extra bolagsstämma sammankallades den 7 november 1983 med anledning av
MoDos ökade aktieinnehav i Iggesund. Ordföranden i Carl Tryggers stiftelse
Wilhelm Haglund gjorde det mest uppmärksammade inlägget. Ett starkt
känslomässigt engagemang medförde att Haglund kort efter bolagsstämmans slut
drabbades aven hjärtattack. Haglund fördes till sjukhus och tillfrisknade lyckligtvis
(Lars G. Sundblad).
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Den fortsatta redovisningen i detta avsnitt refererar till protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägare i Iggesund den 7 november 1983.
Wilhelm Haglund betonade i sitt anförande vid bolagsstämman att ett självständigt
Iggesund hade större möjlighet att behålla och attrahera kompetent arbetskraft.
Iggesunds inneboende tillväxtkraft tillsammans med hög teknisk standard,
kvalitetsmässigt framstående produkter, kunnig personal och en god ställning på
marknader var tunga argument, som Haglund framförde för att hävda Iggesunds
självständighetsmaxim. Den enskildes möjligheter att identifiera sig med sitt bolag
och sin uppgift är störst i ett fristående bolag.
Haglund var mycket kritisk mot MoDo-ledningens sätt att deklarera Iggesund en
tryggad självständig verksamhet och gav uttryck för förvåning och besvikelse över
att Iggesunds krav ej tillmötesgått. Haglund anförde att det trots gammal vänskap
med Matts Carlgren var mycket förvånande att Matts Carlgren som erfaren
företagsledare inte kunde ta vara på möjligheten att tillmötesgå de anställdas krav
och reducera aktieinnehavet åtminstone till 49%.
"De entydiga och upprepade deklarationerna från MoDos sida, att om MoDo
blir Iggesunds huvudaktieägare skulle Iggesundskoncernen förbli
självständig, har legat till grund för min hantering av Stiftelsens aktier.
MoDos försäkring har jag uppfattat så att MoDo inte avsett att äga över 50%
av aktierna i Iggesund och göra Iggesund till ett dotterbolag som skulle
konsolideras i MoDos redovisning" (Wilhelm Haglund)
Wilhelm Haglund krävde att stämman skulle ajourneras i väntan på MoDoledningens beslut om aktieinnehavets slutliga storlek. Arbetstagarkonsult Sven
Ekström anförde i detta san1manhang att ett ajournerande inte var ett bra förslag bl a
på grund av att ny styrelse skulle väljas.
Ajournering av extra stämma är ej förutsett i aktiebolagslagen. Ajournering är
möjlig vid en ordinarie bolagsstämma. En extra bolagsstämma har specifika
ärenden, som måste behandlas eller genom beslut avslutas utan behandling. I
egenskap av ombud för AB Iggesunds Bruks Aktiesparfond anslöt sig Ekström för
övrigt helt till Haglunds åsikt om att MoDo borde sälja åtminstone 6% av sitt
innehav för att därmed upphäva ett formellt dotterbolagsförhållande. Han ansåg det
däremot inte rimligt att avkräva Matts Carlgren ett besked på den punkten vid
bolagsstämman. Den frågan borde bli föremål för överläggning med de båda
styrelserna eller delar därav.
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Matts Carlgren påpekade att Iggesunds sjävständighet var självklar på det sätt han
vid flera tillfällen tidigare deklarerat. Att MoDo nu disponerade 55% berodde på ett
odelat köp av Stora Kopparbergs aktiepost i Iggesund. En reduktion av
aktieinnehavet till 49% skulle inte medföra någon förändring i ägarstrukturen.
Ägaransvaret skulle i båda fallen ligga hos MoDo.
Vilken inverkan ett majoritetsägande skulle ha på Iggesunds aktievärde var en
fråga som Wilhelm Haglund också önskade svar på. Ett aktieinnehav på 49% eller
55% från MoDos sida torde inte föranleda någon väsentlig skillnad vad gällde
värdet på Iggesunds aktier. Det väsentliga är att det i båda fallen finns risk för att det
blir för liten volym av aktier på marknaden för att skapa naturliga förutsättningar
för aktiehandeln (Jan Wallander).
SPIAF:s ordförande och arbetstagarrepresentant anslöt sig till Wilhelm Haglunds
resonemang. Han påpekade också att MoDo var en dålig "mamma" för Iggesund.
Iggesund bedömdes som ett starkt företag, som mycket väl skulle klara en
självständig tillvaro.
Enligt SPIAF:s ordförande hade inget förtroende skapats mellan MoDo och
Iggesund. Matts Carlgren hade inte avslöjat sina verkliga framtidsplaner. MoDos
ideer om Iggesunds framtida verksamhet hade aldrig deklarerats öppet (SPIAF:s
ordförande).
Iggesunds vice styrelseordförande Hans Stahle delgav stämman vissa reflektioner.
Stahle hade under sin 20-åriga verksamhet sett bolaget gå igenom en stark
utveckling men även perioder av problem. Stahle underströk att bolaget av egen
kraft hade tagit sig ur dessa problem och han förordade starkt att Iggesund skulle
fortsätta sin verksamhet som ett självständigt bolag. Bolaget måste av egen kraft
verka för att stärka sin ställning som fristående koncern. Ett självständigt Iggesund
skulle bl a vara till gagn för aktieägarna, de anställda och den stora kundkretsen
både inom och utanför Sveriges gränser.
Hans Stahle var känslomässigt engagerad i människor i Iggesund och i bygden.
Han kände sig som "Iggesundare" och trodde mycket starkt på Iggesunds
självständighet. Vänskapliga och nära relationer hade etablerats med Lars G.
Sundblad (Hans Stahle).
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På bolagsstämman beslutades att en ändring skulle ske i bolagsordningen. MoDoledningen hade i en skrivelse till Iggesunds styrelse föreslagit att gällande
rösträttsbegränsning skulle upphöra. Ingen fick rösta för mer än 25% av samtliga
utgivna aktier enligt dåvarande bolagsordning. Wilhelm Haglund, som efter
Tryggers död fÖlValtade den del av det Tryggerska innehavet, som var placerat i
forsknings stiftelsen, gav inte MoDo-ledningen sitt stöd för en ändring av
bolagsordningen.
Med majoritet för MoDo-ledningens förslag beslutades emellertid att
rösträttsbegränsningen skulle upphävas och varje röstberättigad kunde därmed
utöva rösträtt för hela sitt aktieinnehav. Efter registrering av ändringen hos Patentoch Registreringsverket skulle den nya regeln praktiskt kunna tillämpas. Iggesund
skulle dänned vara ett dotterbolag till MoDo. 102
Lars G. Sundblad förklarade på styrelsens konstituerande sammanträde direkt efter
bolagsstämman att han skulle avgå med pension till vårens bolagsstämma.
"Jag kom till Iggesund 1951 som direktörsassistent och har fungerat som
VD sedan 1956. Det är en lång och händelserik tid som förflutit fram till nu
och det är väl också riktigt att de tre senaste åren varit arbetssamma. Jag vill
emellertid inte ange ålder som skäl till beslutet, utan det ligger helt andra
överväganden bakom detta. Det har förekommit diskussioner om hur man
skulle lösa efterträdarfrågan i Iggesund och när man nu efter olika turer nått
fram till en uppfattning, där aktieägare, företagsledning och
personalorganisationer är eniga och man dessutom vet att den tilltänkta
efterträdaren har en lång och grundlig erfarenhet inom företaget, då fmns det
faktiskt ingen anledning att uppskjuta ett skifte" (Lars G. Sundblad,
Iggesundsnytt, nr 9, 1983, sid 2-3).
Jörgen Nordin skulle bli Sundblads efterträdare och invaldes i styrelsen vid extra
bolagsstämman och utsågs till verkställande direktör. Nordin, som började sin
verksamhet inom Iggesund år 1955, kände stor respekt för Iggesundsandan.
"Jag känner stor respekt för det arbete och de relationer som skapats i
företaget under den mer än 60-åriga Sundbladska ledarepoken i företagets
historia. Det blir dock ingen lätt uppgift att fylla ut den Sundbladska
102

"Om ett aktiebolag äger så många aktier i ett annat aktiebolag, att det har mer
än hälften av rösterna för samtliga aktier, så är det förstnämnda aktiebOlaget
moderbolag och det sistnämnda dotterbolag. Moderbolag och dotterbolag
utgör tillsammans en koncern" (ABL, 1 kap., 2$).
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kostymen vare sig rent fysiskt eller psykiskt" (Jörgen Nordin,
Iggesundsnytt, nr 9, 1983, sid 3).
Lars G. Sundblad avgick på bolagsstämman den 10 maj 1984 och Jörgen Nordin
utnämndes till koncernchef och verkställande direktör för Iggesund. Matts
Carlgren valdes fr o m stämman 1984 till styrelseordförande i Iggesund. Hans
Stahle lämnade sitt styrelseuppdrag (protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägare
i Iggesund den 10 maj 1984). Efter alla ägarförvecklingar förlorade Stahle sitt
engagemang för Iggesundsbolaget som en kugge i MoDo-koncernen (Hans Stahle).

4.4.6 Iggesunds självständighet
"MoDo har beslutat sälja 175.000 aktier eller drygt fem procent av den totala
aktiestocken i AB Iggesunds Bruk. Detta sker för att tillmötesgå önskemål
från anställda i Iggesund om att MoDos aktieinnehav skulle understiga 50
procent. - Att vi säljer dessa aktier påverkar inte vårt ansvar som
dominerande ägare. Vi har dock velat tillmötesgå dessa önskemål för att
underlätta det nuvarande och kommande samarbetet mellan Iggesund och
MoDo, förklarar Matts Carlgren, styrelseordförande i MoDo. Aktieposten
har sålts till investmentbolaget Rang Invest med återköpsrätt."
Så löd den korta komn1uniken i Iggesundsnytt Extra den 30 december 1983.
Iggesund hade nu tillförsäkrats en fortsatt verksamhet som fristående bolag.
MoDo reducerade sitt innehav till 49,8% genom att sälja 175.000 aktier med
återköpsrätt till Rang lnvest AB 103, som vid denna tid var ett investmentbolag
beläget i Borås i vilket Matts Carlgren var styrelseledamot (Iggesundsnytt Extra, 30
december, 1983).
MoDo dröjde med sitt slutgiltiga besked till den 29 december 1983. Beskedet om
en reduktion av innehavet var ett resultat av tidigare möten och detta möte mellan en
delegation från Iggesund och en delegation från MoDo (Iggesunds vice
verkställande direktör Jörgen Nordin).

103Rang Inves~ AB förvärvades av ett konsortium och avregistrerades från Stockholm
Fondbörs den 11 mars 1988 (Stockholms Fondbörs och aktiemarknad 1987).
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Iggesunds delegation bestod av Jörgen Nordin samt SIF:s och SPIAF:s
ordföranden. Dessa tre representanter för Iggesunds självständighetslinje besökte
MoDos huvudkontor i Örnsköldsvik den 29 december 1983. MoDos delegation
bestod av styrelseordförande, Matts Carlgren samt SIF:s och SPIAF:s ordföranden.
Iggesundsdelegationen argumenterade för ett upphävande av dotterbolagsförhållandet. Klarhet i aktieinnehavets storlek måste föreligga före den 1 januari
1984 med tanke på att räkenskapsåret sammanföll med kalenderåret.
Samarbetsprojekt och samordning av strategier kunde ske i öppen och positiv anda
under förutsättning att Iggesund verkade som fristående bolag. Detta skulle ge
styrka och kraft åt både Iggesund och MoDo. Iggesunds identitet måste bibehållas
och detta var viktigt för framtoningen på marknaden (arbetstagarrepresentanterna).
Jörgen Nordin framhöll motivationsaspekten. De anställda skulle motiveras till
ökad produktivitet och känna större stimulans i sitt arbete om den vi-anda, som
skapats sedan lång tid tillbaka, ej slogs sönder. Det var viktigt att slå vakt om
Iggesundsandan. Att bevara Iggesunds egen utvecklingspotential var av utomordentlig betydelse för att attrahera kompetenta människor till olika poster inom
koncernen (Jörgen Nordin).
Arbetstagarrepresentanterna i MoDo hade drivit den linjen att Iggesund skulle
förvärvas helt. Att familjen Carlgrens makt genom ett dominerande ägarinflytande i
Iggesund skulle befästas var ej det väsentliga (SPIAF:s ordförande). Här gällde det
att först och främst beakta produktions- och sysselsättningseffekter. Det primära var
att besvara frågan: Vad innebär en satsning på Iggesund i ett långsiktigt perspektiv
ur lönsamhetssynpunkt? Det var strategiskt riktigt att satsa på Iggesund (SPIAF:s
ordförande och arbetstagarrepresentant). SIF:s ordförande hävdade att en
konsolidering av Iggesund i MoDos kocemredovisning skulle innebära bättre
lönsamhet. SIF:s ordförande framförde:
"Den investering MoDo gjort i aktier i Iggesund AB är mycket
kapitalkrävande och enbart avkastning i form av utdelning kan icke
accepteras om icke den långsiktiga strategiska målsättningen genomföres. Vi
har objekt inom MoDo som ger avsevärt bättre lönsamhet än att ligga med
aktier i Iggesund. Vi är dock beredda att tillstyrka nedgång av innehavet till
strax under 50% under förutsättning att Iggesunds-facket accepterar den
strategiska iden att Iggesund på sikt ingår som helägt bolag i
MoDokoncernen. Om detta icke kan accepteras kommer vi att föreslå
försäljning av hela MoDos aktieinnehav i Iggesund."
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Den strategiska iden om det Tredje Blocket var viktig att realisera ur Matts
Carlgrens synvinkel. En ide som stöddes av arbetstagarrepresentanterna i MoDo
och skulle rorverkligas på lång sikt. Bildandet av ett tredje skogsblock skulle inte
innebära en inskränkning av Iggesunds självständiga verksamhet. Iggesundsledningen skulle ha ett stort operativt manöverutrymme. En viss aktieandel i
Iggesund var inte avgörande för oberoende eller ej. Matts Carlgren ansåg att det var
viktigt att vara huvudägare. Det långsiktiga perspektivet betonades. MoDo är inga
"börsklippare" utan söker det industriellt riktiga vid förvärv. Makt innebar för
Carlgren yttersta bestämmanderätt, vilket aktiebolagslagen stöder. Huvudägarskap i
kombination med ansvar och kompetens är betydelsefullt. Någon motsättning
mellan huvudaktieägarskap och självständighet existerar inte (Matts Carlgren).
Matts Carlgren insåg betydelsen av att i nuläget tillmötesgå de krav, som Jörgen
Nordin och de övriga i Iggesunds delegation framställt. Matts Carlgrens tidigare
löfte om att inte inskränka Iggesunds oberoende ställning hade betydelse för beslutet
att upphäva Iggesunds dotterbolagsförhållande. Oberoende innebar i Iggesundsledningens perspektiv att ett dotterbolagsförhållande till MoDo inte skulle föreligga.
Vi-andan och Iggesunds starka utveckling ur företagsekonomisk synvinkel hade
betonats i flera diskussioner med Matts Carlgren och i en massiv argumentation från
ledning och anställdas representanter (Lars G. Sundblad).
Lars G. Sundblad uppskattade Matts Carlgrens ställningstagande och pekade på
den utmaning, som ligger i att arbeta som självständigt bolag. Sammanhållningen är
större i ett oberoende bolag än i ett dotterbolag. Sundblad underströk att det var
väsentligt för Iggesund att fortsättningsvis ttspela med i första divisionen".
Iggesunds egna varumärke var känt internationellt. Ett självständigt Iggesund
innebar också att bolaget fortsättningsvis skulle finnas på börslistan (Lars G.
Sundblad).
Inför 1984 var Iggesunds dotterbolagsförhållande till MoDo upphävt; en seger
för ttIggesundare tt .

4.4.7 Epilog
Vad hände sedan? Endast en kortfattad och ytlig beskrivning av Iggesunds
ställning idag presenteras. Den fortsatta händelseutvecklingen ligger utanför ramen
för denna studie, som spänner över fyra år och omfattar tidsperioden 1980-1983.
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Nära bakomliggande förhållanden har kartlagts med utgångspunkt i Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars uppköpserbjudande. Konsekvenserna av
uppköpserbjudandet har på liknande sätt avgränsats inom ett framtida nära
tidsperspektiv. Iggesunds återvinnande av juridiskt oberoende, dvs upphävandet av
dotterbolagsförhållandet med MoDo innebär att en slutpunkt valts för
"Iggesundsaffären". MoDos förvärv av mer än hälften av rösterna för samtliga
aktier i Iggesund var endast ett tillfålligt förvärv i slutet av 1983.
Urvalskriterierna för denna studie uppställdes våren 1986. MoDos slutgiltiga
förvärv av Iggesund och skapandet av det Tredje Blocket var då inte ett faktum i
praktiken och kunde därför inte inkluderas i denna studie. Jag har valt att
tidsmässigt avgränsa fallstudien och ange en slutpunkt (även om en sådan punkt inte
kan bestämmas i praktiken då händelser och reaktioner på händelser skapar en
oändlig kedja) vid ett tydligt markerat 'bestående' icke-förvärv. Detta icke-förvärv
föregicks av ett kortvarigt förvärv. Iggesund var ett självständigt och juridiskt
oberoende bolag från l januari 1984 fram till slutet av juni 1988 då MoDo
meddelade att de nått över 90% av aktiekapitalet och dess röster. Det är alltså med
avseende på detta 'bestående oberoende' som jag valt att avgränsa fallstudien
prospektivt till januari 1984 och markerat en slutpunkt vid ett icke-förvärv.
Iggesund förvärvade aktier under 1985 och 1986 i Holmens bruk AB (Holmen)
motsvarande ca 15% av rösterna. Holmen är ett tidningspappersföretag beläget i
Norrköping. De två största ägarna i Holmen sedan 1940-talet var Förvaltnings AB
Ratos (Ratos) och Tidnings AB Marieberg (Marieberg). Dessa bolag disponerade
vardera aktier nlotsvarande 30% av rösterna (The New Group MoDo-HolmenIggesund, 1988). En kort tid efter Iggesunds förvärv av Holmenaktier köpte Ratos
aktier i Iggesund motsvarande 9,8 % av rösterna.
MoDo förvärvade Ratos aktieandel i Holmen i slutet av september 1987. En
"maktkamp" mellan finansfamiljerna Söderberg i Ratos, Bonnier i Marieberg och
Kempe/Carlgren i MoDo följdes i pressen. En intern uppgörelse mellan Bonnier och
Carlgren resulterade i att Söderberg sålde samtliga aktier i Holmen till MoDo.
Marieberg och Ratos hade värnat om Holmens självständighet och betonade vid
Holmens bolagsstämma den 7 maj 1987 att inga väsentliga samordningsfördelar
kunde uppnås tillsammans med Iggesund och MoDo. Holmen skulle vara ett
fristående bolag (Dagens Nyheter, 7 oktober, 1987).
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Holmen, MoDo, Ratos och Iggesund börsstoppades måndagen den 5 oktober
1987. MoDos köp av 15,3% av aktierna med 30% rösttalsandel i Holmen
offentliggjordes på eftermiddagen. Ratos var säljare (Holmens affärer, oktober,
1987). MoDo hade nu tillsammans med Iggesund 26% av aktierna och en
rösttalsandel på 46% i Holmen. Matts Carlgren tog en plats i Holmens styrelse.
Holmens verkställande direktör Christer Zetterberg lämnade bolaget kort därpå. I
november samma år förvärvades också Mariebergsposten i Holmen motsvarande
30% rösttalsandel (Dagens Nyheter, 19 november, 1987).
Styrelserna i MoDo beslöt den 11 mars 1987 att ett samgående skulle ske mellan
MoDo, Holmen och Iggesund. Matts Carlgrens vision om det Tredje Blocket skulle
bli en realitet. Samgåendet genomfördes genom en emission av konvertibla
vinstandelsbevis (KVB) 104. Kraftig kritik riktades mot detta finansieringsform.
KVB ger ingen rösträtt förrän konvertering sker. Annan kritik, som riktades 010t
MoDos bud, gällde dålig information och lågt pris. MoDo-ledningen presenterade
några dagar senare kompletterande information om budet (Folkesson, Jez och
Jönsson, 1989).
Kooperativa Förbundets Industri (KFI) disponerade 10% av aktiernas röster i
Holmen och kunde genom denna post förhindra affären. KFI tvekade att acceptera
budet men sålde den 14 april 1988 sina Holmenaktier till Lundbergs, som hade för
avsikt att byta dessa mot konvertibla vinstandelsbevis i MoDo. MoDo uppnådde så
småningom drygt 90% av aktiekapitalet och rösterna i både Holmen och Iggesund.
Detta offentliggjordes den 29 juni 1988. Tvångsinlösen av resterande utestående
aktier i Holmen och Iggesund begärdes den 11 juni 1988 (Folkesson, Jez och
Jönsson, 1989). Förhandstillträde beviljades i december 'samma år (MoDos
chefsjurist). MoDo blev den 27 december 1988 formellt ägare till samtliga aktier i
Holmen och Iggesund (MoDos årsredovisning 1989).
Tredje Blocket hade nu bildats. Matts Carlgrens vision hade realiserats i praktiken.
En mängd dramatiska händelser utspelades efter de inledande aktieköpen i Iggesund
104KVB är relativt nytt för den svenska marknaden. Likheten med en traditionell
konvertibel gäller rätten att byta till aktier i det bolag som emitterat konvertiblarna.
Räntan på KVB relateras till utdelningen på bakomliggande aktie. Löptiden kan göras
mycket lång. MoDos konvertibla vinstandelslån förfaller till betalning den 31 januari
2029. Lånet kan förtidsbetalas. KVB kan under vissa förutsättningar återköpas av det
emitterande bolaget (Erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibla
förlagsbevis i Holmen och Iggesund).
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sommaren 1980 fram till juli 1988. Ett slutgilitgt förvärv av Iggesund och Holmen
hade tagit sju år att genomföra.
En internationellt sett mycket slagkraftig skogsindustrikoncern bildades under
våren och sommaren 1988. Den nya koncernen blir en av världens största tillverkare
av tryckpapper, tidningspapper, kartong och massa. Samgåendet mellan de tre
bolagen innebär bredare produktbas och ökad finansiell styrka (Bernt Löf MoDos
nuvarande koncernchef och verkställande direktör).
"En breddad rörelse minskar beroendet av enskilda produkter,
med en stabilare utveckling av rörelseresultatet som följd.
Den nya koncernens finansiella resurser ger förutsättningar för
att även fortsättningsvis göra de stora investeringar som krävs för att
utvecklas inom den mycket kapitalintensiva skogsindustrin" (Bernt Löf,
1988, Erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla
förlagsbevis i Holmen och Iggesund, sid 11).
Skogsindustrin i Sverige måste försvara sina marknadsandelar i hård internationell
konkurrens. MoDo, Holmen och Iggesund är inom sina respektive områden stora
företag på den europeiska marknaden. MoDo är ett av de ledande finpappersföretagen och Holmen är näst störst på tidningspapper. Iggesund är efter förvärvet
av det engelska kartongföretaget Thames Board Ltd Europaledande inom högklassig
homogen kartong (Erbjudande till aktieägarna och innehavare av konvertibla
förlagsbevis i Holmen och Iggesund).
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KAPITEL 5 ANALYSER AV "IGGESUNDSAFF ÄREN" · En tvåstegsanalys och en granskning av
existerande förklaringar av förvärvbeteende

Av fallstudien i föregående kapitel framgår att flera aktörers perspektiv på
förvärvsstrategier konfronteras. Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
förvärvsstrategier är utgångspunkten för avgränsningen av fallstudien i tid och rum.
Därmed berörs även Iggesunds och MoDos ledningars planer på förvärv.
Fallstudiens avgränsning har till viss del också motiverats av kravet på kognitiv
hanterbarhet. En avgränsning av den färvärvsstrategiska verksamheten till
tidsperioden 1980-1983 ger en konkret analysram för de strategiska aktörernas
handlande. Jag är emellertid medveten om att start- och slutpunkterna för den
förvärvsstrategi~ka verksamheten omöjligen kan preciseras. Den kan betraktas som
öppen från alla håll. Den har ingen början och inget slut.
Detta kapitel består av två delar. Den första delen (5.1-5.2) innefattar en
tvåstegsanalys (se avsnitt 2.5) I det första steget görs en cirkulär processanalys (se
avsnitten 1.4.3 och 2.5) och i det andra steget appliceras den tolkningsteori jag
tidigare redovisat (se kapitel 3). I kapitlets andra del (5.3) granskas existerande
förklaringar av förvärvsbeteende (se avsnitt 1.2). Granskningen gäller då förvärvsoch antiförvärvstaktiker Gfr 1.2.1), förvärvsbeteende som förklaras med spelteoretiska ansatser Gfr 1.2.2) och motiv Gfr 1.2.3).

5.1 Cirkulär processanalys
Den cirkulära processanalysen, som bygger på Weicks (1979/1969) ESR-modell
(se avsnitt 1.4.3), tar avstamp i uppköpserbjudandet och dess bakgrund. Därefter
behandlas uppköpserbjudandets konsekvenser.
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Som framgått tidigare (1.4.3 och 2.5) är det viktigaste skälet till applicerandet av
den cirkulära processanalysen att strukturera de strategiska aktörernas handlingar
inklusive handlingarnas bakgrunder och konsekvenser. Processen ges därmed en
form, vilket möjliggör överblick. Dessutom underlättas identifikationen av
samband mellan de olika förhållanden, som påverkat aktörernas handlande. Min
avsikt är att tydligt visa på förhållanden sonl påverkat huvudmäns och exekutivs
strategiska handlingar. Analysen sammanfattas och begrundas sedan i kapitel 6.
I analysen utgår jag från aktiviteten 'problemformulering'. 'Handlande', 'tolkning'
och 'bevarande' är de övriga processaktiviteter som analyseras. Dessa aktiviteter
beskriver genom sina kausala kopplingar cirkulära processer. Det är inte bara en
process som beskrivs utan flera. Med avstamp i skilda aktörsperspektiv kan alltså
flera samtidiga processer redovisas.
En aktör uppmärksammar en händelse i ett rikt händelseflöde. Händelsen initierar
en problemformulering. För aktören i fråga är händelsen viktig, eftersom den
föranleder handling. I processanalysen redovisas detta handlande som vidtagande
av åtgärder. Handlandet ges en innebörd (tolkas) av aktören själv. Resultatet av
denna tolkning leder till att något bevaras. På detta sätt lagras erfarenheter sonl
ligger till grund för kommande problemforrnuleringar och handlingar. De olika
processaktiviteterna förbindes därmed cirkulärt. Tänke- och handlingssätt som
lagrats sedan lång tid tillbaka kan också påverka handlandet och detta framgår
tydligare i analysens andra steg där relationers karaktärer (5.2.l) och
handlingsbegränsningar (5.2.3) redovisas. Bevarande kan i analysen redovisas som
aktörers uppfattningar eller synsätt.!05
Aktörers nyvunna erfarenheter kan med tiden forma strukturer, som verkar
styrande på framtida bevarande, problemformulering, handling och tolkning. Ny
inkommande information tenderar att integreras med material (information och
erfarenheter) som redan bevarats. Det som redan existerar utövar ett slags inflytande
över ny information, som därmed i huvudsak sorteras med hjälp av befintliga
strukturer.

105 Genom de utgångspunkter, som här angivits för den cirkulära processanalysen har
jag då klargjort att analysen har sina rötter i Weicks processbeskrivning. Det är därför
inte nödvändigt att fortlöpande i analysen referera till Weick.
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Fientliga uppköpserbjudanden var i början av 1980-talet högst ovanliga i Sverige
(i den mening som angivits i avsnitt 1.1.1). Det fanns alltså inga 'gamla' strukturer,
som kunde fungera som 'sorteringsmekanismer'. För de strategiska aktörerna i
Iggesund och i MoDo fanns inga tidigare erfarenheter av fientliga bud. De problem
som formulerades och de åtgärder som vidtogs fick således till konsekvens att nya
erfarenheter lagrades.

5.1.1 Uppköpserbjudandet
Ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud registerade att MoDo successivt
ökade sin andel av Iggesunds aktiekapital. Matts Carlgren, MoDos verkställande
direktör, och Jan Wallander, Handelsbankens styrelseordförande och MoDos
styrelseledamot, skulle inväljas i Iggesunds styrelse (4.1.2). Dessa händelser har
isolerats genom s k "bracketing" för närmare granskning och därmed har ett
problem avgränsats och formulerats (1.5.3). Vissa händelser har på detta sätt
uppmärksammats i flödet av händelser i skogsbolagens omgivning och medfört att
åtgärder vidtagits. Det är bildligt talat som om en ostrukturerad textmassa
interpunkterats.
Händelserna ifråga kan också tolkas som producerade förändringar och
problemformuleringen påverkas av detta. MoDos och Iggesunds ledningars
agerande har indirekt medverkat till att styrelserna i Stora Kopparberg och Billerud
presenterat ett bud för Iggesunds aktieägare. Uppköpserbjudandet kan tolkas som
en oavsiktlig konsekvens av MoDos och Iggesunds ledningars handlande. Detta
illustrerar att vad en aktör bedömer som en strategisk möjlighet vid en viss tidpunkt
kan senare begränsa dennes handlande.
Hur ett problem formuleras påverkas av att omgivningen ofta snarare är en
organisations output istället för dess input. MoDos och Iggesunds ledningar har i
detta fall skapat sina egna strategiska förutsättningar på grundval av MoDos ökade
aktieandel och Matts Carlgrens och Jan Wallanders förestående inval i Iggesunds
styrelse. Ledningarna kan sägas ha 'dirigerat' (utan avsikt) händelseflödet i Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars uppfattade omvärldar. Dessa bolag, inom
samma bransch, reagerade på invalet av Carlgren och Wallander i Iggesunds
styrelse och detta hade vissa konsekvenser för Iggesunds och MoDos fortsatta
strategiska verksamhet (4.4.1). Iggesunds och MoDos ledningar kan då sägas ha,
syrrlboliskt uttryckt, höjt taktpinnen och omedvetet givit tecken för anslag av ett
klingande ackord på instrumentet, Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar. Det
klingande ackordet har återförts med förändrad tonstyrka och tonhöjd till Iggesunds
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och MoDos ledningar, som tvingats omarrangera delar av partituret. Iggesunds och
MoDos ledningar ses då både som producenter och produkter av sin omvärld.

Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars perspektiv
Matts Carlgren och Jan Wallander skulle väljas in i Iggesunds styrelse på
Iggesunds bolagsstämma den 5 maj 1981. Detta är exempel på händelser, som ur de
presumtiva förvärvarnas synvinklar, ledde till att problem fonnulerades.
Styrelserna i Stora Kopparberg och Billerud presenterade ett förslag till ett
uppköpserbjudande riktat tilll Iggesunds aktieägare några dagar innan Iggesunds
bolagsstämma skulle äga rum (4.1.2). Stora Kopparbergs ledning kontaktade
Billeruds verkställande direktör Gunnar Engman för att gemensamt utforma ett
förslag till ett uppköpserbjudande. Tiden var knapp och Engman fick snabbt fatta ett
beslut. Stora Kopparbergs ledning hade för avsikt att påskynda förvärvet för att
"hindra en medtävlare som MoDo" att bli huvudägare i Iggesund (S-E-Bankens och
Billeruds styrelseordförande Lars-Erik Thunholm).
De synergieffekter,som ett samgående av verksamheterna inom Stora Kopparberg,
Billerud och Iggesund skulle medföra var av stor betydelse och representerade
förvärvets företagsekonomiska motiv (Stora Kopparbergs styrelseordförande
Ingmar Eidem och ekonomidirektör Ingemar Haegerstrand) (4.1.2).
Uppköpserbjudandet var här det handlande som tolkades)dels mot bakgrund av
företagsekonomiska synergieffekter, dels som ett sätt att hindra "medtävlaren
MoDo" att bli huvudägare i Iggesund.
Gunnar Engman hade tidigare varit vice verkställande direktör i Stora Kopparberg.
Nära relationer hade etablerats mellan Marcus Wallenberg, Gunnar Engman, Stora
Kopparbergs verkställande direktör Erik Sundblad och Ingmar Eidem (4.4.3).
Relationsuppfattningar fanns bevarade och påverkade det fortsatta handlandet.
Gunnar Engmans strävan att demonstrera att Billerud var aktivt var också av
betydelse för vad som skedde. Förloppet influerades av synsättet att det var viktigt
för svensk skogsindustri att försvara sin ställning på exportmarknaderna (4.1.2).
Billeruds konkurrenskraft skulle stärkas genom förvärv av Iggesund.
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Uppköpserbjudandet fonnulerades generöst. Aktierna i Iggesund skulle delas
mellan Stora Kopparberg (80%) och Billerud (20%). Ett konsortium skulle bildas
för förvärvet (4.1). Stora Kopparberg inledde köp av Iggesundsaktier. Detta
handlande tolkades. Tolkningen innebar att den nya konstellationen, dvs Stora
Kopparberg, Billerud och Iggesund bedömdes ha potential att förstärka den
internationella konkurrenskraften. Den nya konstellationen avsågs också ge lägre
konjunkturkänslighet genom ökad förändlingsgrad (4.1.2). Denna tolkning
bevarades och påverkade senare problemfonnuleringar och handlingar.

Iggesundsledningens perspektiv
Uppköpserbjudandet den 29 april 1981 (4.1) ledde till att Iggersundsaktörerna
avgränsade ett problem och åtgärder vidtogs. Problemet var 'påtagligt'.
Uppköpserbjudandet slog ner som en "bomb" i Iggesund (4.1).
Budet tolkades som fientligt eftersom inga förhandskontakter hade tagits vare sig
med ledningen eller med större aktieägare (4.4.1). Iggesundsledningen såg en
hotbild i fonn av ett övertagande växa fram. Denna hotbild är en etikett som Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars handlande behäftas med. Iggesunds
styrelseledamot Hans Stahle bedömde budet som fientligt visavi MoDo. Marcus
Wallenberg hade enligt Stahle för avsikt att "mota Carlgren i grind" (4.4.1).
I Iggesund vidtogs en rad åtgärder med anledning av uppköpserbjudandet. En
första åtgärd var att trycka upp ett extra nummer av Iggesundsnytt. Lars G
Sundblad riktade där ett meddelande till alla anställda i syfte att dämpa den oro som
spreds. De anställda satte sin tillit till Sundblad (4.4.1). Detta kan tolkas som att
uppfattningar om en 'patriarkalisk' ledare fanns bevarade hos de anställda. Det
faktum att ett börsnoterat bolag bedrivit en framgångsrik: verksamhet under ledning
av endast två verkställande direktörer under en tidsperiod av 60 år (4.4.1) måste
anses som anmärkningsvärt särskilt i jämförelse med de betydligt mer frekventa
skiften, som registrerats på ledningsnivå inom börsbolagen under 1900-talet (se
Holmberg, 1986).
En patriarkalisk ledare är närmast att betrakta som en 'fadersgestalt', som visar
omtanke om sina anställda och medverkar till att skapa och bevara en 'vi-anda' inom
ett bolag. Omtanken om de anställda gällde i Iggesund sedan lång tid tillbaka både
under arbets- och fritid. Inte bara löneärenden och arbetsvillkor utan också sociala
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ärenden och utbildning var viktigt. Bolagets ledning kunde erbjuda såväl
möjligheter till arbete som möjligheter till rekreation och utbildning (4.4.1). För att
bevara vi-andan ('Iggesundsandan') skulle en inblandning av "främmande element"
- genom ett eventuellt förvärv förhindras. Det skulle vara svårt att acceptera nya
kapitalägare. I Iggesundsandan var känslor av närhet och tillhörighet till bygden och
300-åriga traditioner fundamentala. Iggesundsandan påverkade på ett kraftfullt sätt
aktörernas handlande och i denna anda identifierades bolaget och dess anställda. Att
ansvarsfullt verka för sammanhållning och stabilitet i Iggesund och handla på ett sätt
som var till gagn för de anställda var grundläggande för Lars G. Sundblads
'patriarkaliska' ledarskap. Detta var stärkande för ambitionerna att målmedvetet
driva en självständighetslinje (4.4.1).
Budet tolkades)dels mot bakgrund av de. tidigare slutsatser som bevarats angående
Iggesundsledningens planer på en fusion med Billerud under sommaren 1980, dels
mot bakgrund av MoDos aktieköp i Iggesund under samma tid. Lars G. Sundblad
ansåg vidare att information om Iggesund hade förts till kretsar inom S-E-Banken i
samband med fusionsförhandlingarna med Billerud (4.1.2).
Andra än de ovan beskrivna lagrade tänke- och handlingssätten påverkade också
förloppet. Bevarande är som nämnts inte bara en fråga om de senast lagrade
erfarenheterna. På grund av denna studies avgränsning till perioden 1980-1983
beaktar jag dock i framställningen huvudsakligen de 'lager' som ligger närmast i
tiden och mer indirekt äldre erfarenheter. Av analysens andra steg (5.2) framgår
emellertid både att historia och traditioner har betydelse för handlandet och i någon
mån hur.
Iggesundsledningen uppfattade sig inte ha någon möjlighet att hävda sin strategi
om de kom i Stora Kopparbergs och Billeruds "våld". En dominerande aktieägare
har den yttersta makten (Lars G. Sundblad). Arbetstagarrepresentanterna i Iggesund
betraktade pengar som 'makt' och makt kan därmed utövas av den store ägaren.
Fackliga företrädare har egentligen inget reellt inflytande. SIF:s ordförande
påpekade att paritet mellan arbete och kapital i denna mening sannolikt aldrig
kommer att uppnås (4.4.1). Dessa maktuppfauningar låg också till grund för
respektive aktörs problemformuleringar och handlingar.
Matts Carlgren och Jan Wallander invaldes i Iggesunds styrelse på bolagsstämman den 5 maj 1981. Lars G. Sundblads relationer till Jan Wallander kan
innehållsmässigt beskrivas som förtroendefulla. Sundblad hade erfarenheter av
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Wallanders arbete inom Sundsvallsbanken och hans medverkan vid Iggesunds köp
av del av Ström-Ljusne 1967 (4.4.1). Dessa erfarenheter fanns bevarade.
Vid bolagsstämman den 5 maj 1981 ställde Wilhelm Haglund, ordförande för Carl
Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning, krav på formulerandet aven strategisk
plan för Iggesund. Denna skulle vara till ledning när de strategiska aktörerna i
Iggesund skulle ta ställning till budet. Ett långsiktigt perspektiv och en noggrann
planering var viktiga ingredienser i Haglunds tänkesätt. Kortsiktighet och beslut
fattade utan noggrann planering kunde vara ödesdigra. Detta tänkesätt influerade
hans och andras handlande (4.4.1).
En annan åtgärd, som vidtogs med anledning av uppköpserbjudandet, avser
koncernreferensgruppens sammanträde. Företrädare för de anställda diskuterade
innebörden i uppköpserbjudandet. Flera möten hölls. Här var syftet att ge varandra
ömsesidigt stöd för att samla krafter och agera i den krissituation som uppstått med
anledning av budet. Den 12 och 13 maj diskuterade de fackliga företrädarna budets
konsekvenser. Tdigare bevarade erfarenheter av Stora Kopparbergs köp av Bergvik
och Ala innebar att farhågor om att bli "uppslukade" och sönderdelade förelåg.
Stora Kopparberg hade avyttrat vissa delar av Bergvik och Ala (4.1.2).
Rationaliseringar bedömdes som oundvikliga i samband med förvärv och främst
tjänstemannasidan skulle drabbas. Detta var också erfarenheter som bevarats. De
fackliga företrädarna enades om ett 'NEJ' till Stora Kopparberg och Billerud
(4.4.1).
Stora Kopparberg betraktades som en del i "Wallenbergsfären" (denna sfär kan
också beskrivas som en krets, se vidare avsnitt 5.2.3). Två intressegrupperingar
existerade och utgick i det ena fallet från Wallenbergsfåren och i det andra fallet från
S-E-Banken. Både S-E-Banks- och Wallenbergsfären stödde Stora Kopparbergs
och Billeruds ledningars bud på Iggesund (Lars G. Sundblad). Så länge Marcus
Wallenberg levde fanns mycket av persondominans (Hans Stahle). Personer i det
historiskt Wallenbergdominerade Stockholms Enskilda Bank fanns i ledningen av
den nya S-E-Banken. När det gällde MoDo betraktades Handelsbanken som
huvudbank (Lars G. Sundblad) (4.4.1). Handelsbanken och S-E-Banken var sedan
lång tid tillbaka konkurrenter (4.4.2) och man bevakade varandras intressen (Hans
Stahle) (4.4.1).
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Iggesund ansågs ej tillhöra någon av de ovan nämnda sfärerna. Av tradition fanns
starka förbindelser med Götabanken och Nordbanken (Lars G. Sundblad) (4.4.1).
Iggesundskoncernen var dock fram till 80-talets inledning oberoende av storbanker
som S-E-Banken och Handelsbanken och man önskade inte heller nu någon
inblandning av "främmande" element (4.4.1).
Iggesundsaktörernas uppfattningar om sfärer påverkade deras hävdande av
självständighetsmaximen. Ett konkret exempel på detta är, förutom de exempel 106
som redan nämnts, bildandet av aktiesparfonden.
Iggesunds aktiesparfond, som bildats på grundval av de fackliga företrädarnas
onda aningar, pumpade in medel varje månad från ca 20% av de anställda. I mitten
av maj steg börskursen så kraftigt att sparandet var otillräckligt. Fondstyreisen
förhöll sig nu avvaktande. Aktiesparfondens kravatt förvärva endast
Iggesundsaktier skulle inte uppfyllas om Iggesund köptes. Målet för fonden hade
varit att blockera ett övertagande. För arbetstagarkonsulten Sven Ekström var
pengar lika med makt (4.4.1). Denna uppfattning påverkade givetvis här Ekströms
handlande. Han ansåg att Iggesund var ett "lättfångat byte", eftersom ingen stark
ägarförankring fanns. Iggesund var ur aktieägarsynpunkt ett "flytande" bolag och
Ekström hyste "onda aningar". Ekströms ägarstrukturella syn kontrasterade mot
Lars G. Sundblads (4.4.1). Här förelåg således två motsatta uppfattningar, som
båda var vägledande för respektive aktörs handlingssätt.
MoDo hade successivt förvärvat Iggesundsaktier under 1980 (4.3.3). Lars G.
Sundblad vidtog inga specifika åtgärder med anledning av MoDos ökade
aktieinnehav. Det var i hans ögon inget anmärkningsvärt med att Iggesund vid
denna tid saknade en stark ägarförankring. Ett spritt ägande var vanligt i svenska
skogsbolag (4.4.1). När MoDo i augusti 1980 disponerade ca 10% av
Iggesundsaktierna bedömdes detta snarare som något positivt av Sundblad. En
sådan post innebar ingen större ägarförskjutning. Lars G. Sundblad talade om
stabilitet på ägarsidan och MoDos aktieägarintresse var i detta perspektiven positiv
händelse. Sundblad underförstod därmed att det låg i MoDos intresse att Iggesund
kunde behålla sin profil (4.3.3).

l06Lars G. Sundblads meddelande i Iggesundsnytt, Wilhelm Haglunds krav på
formulerande aven strategisk plan och koncernreferensgruppens möte.
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M oDo-ledningens perspektiv
Matts Carlgrens strategiska handlande påverkades av uppköpserbjudandet den 29
april 1981 (4.4.2). MoDo var vid denna tid den störste aktieägaren i Iggesund
(4.3.3). Uppköpserbjudandet kan sägas vara det problem som formulerades och
ledde till att vissa åtgärder vidtogs. Modo ökade sitt aktieinnehav i Iggesund
(4.4.2).
I Matts Carlgrens tolkning av budet kan spåras en känslomässig reaktion. Budet
tolkades som en "attack" på MoDo, som därmed måste försvara sin position. Budet
föreföll ha tillkommit snabbt. Matts Carlgren hade intrycket av att S-E-Banken ville
konkurrera med Handelsbanken, som disponerade aktier i MoDo och Iggesund.
Budet var generöst och skulle ur företagsekonomisk synvinkel innebära en stor
realisationsvinst för MoDo och ett visst aktieägarinflytande i Stora Kopparberg och
Billerud (4.4.2).
Matts Carlgren var emellertid inte intresserad av att sälja sin andel i Iggesund.
Minoritetsägande i Stora Kopparberg och Billerud skulle inte medföra några
synergieffekter. Denna uppfattning påverkade Carlgrens fortsatta handlande. MoDo
förvärvade ytterligare aktier i Iggesund. Börskursen steg och MoDos likviditet
ansträngdes. Den ökade skuldbördan skulle dock inte vara någon belastning i ett
långsiktigt perspektiv. Man kan tyvärr aldrig välja tidpunkt när det gäller affärer av
detta slag (Matts Carlgren). Samarbetet med Iggesund bedömdes som så positivt att
detta hade motiverat en skuldökning (4.4.2).
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar, som inte bara mött ett starkt motstånd
från ledningarna i Iggesund och MoDo utan också från Graningeverken (en stor
aktieägare i Stora Kopparberg), meddelade offentligt den 30 juni 1981 att
uppköpserbjudandet skulle dras tillbaka (4.4.3).

5.1.2 Uppköpserbjudandets konsekvenser
Iggesund hade nu två stora aktieägare, nämligen Stora Kopparberg och MoDo.
Iggesundsledningen tolkade denna ägarstruktur som mycket otillfredsställande för
den strategiska verksamheten. Flera lösningar diskuterades för att komma till rätta
med det skärpta motsatsförhållandet. En lösning som förespråkades innebar att
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institutioner skulle äga ca 25% och att resterande aktier skulle fördelas på ett flertal
mindre ägare. Under 1982 skedde inga ägarförändringar i Iggesund. Det skärpta
motsatsförhållandet mellan de två stora aktieägarna Stora Kopparberg och MoDo
kvarstod till våren 1983 (4.4.4).
Stora Kopparbergs och MoDos ledningar diskuterade en lösning på det
ägarstrukturella problemet. Lösningen innebar att Stora Kopparbergs ledning
lämnade en option på det 23%-iga innehavet av Iggesundsaktier den 20 maj 1983 till
MoDos ledning, som utnyttjade optionen den 17 oktober 1983. MoDo disponerade
därmed totalt drygt 55% av Iggesunds aktiekapital och detta innehav berättigade vid
denna tid till 25% av rösterna (4.4.4).

Iggesundsledningens perspektiv
Iggesundsledningen koncentrerade nu sin uppmärksamhet på MoDos aktieinnehav
(drygt 55%). Detta formulerades som ett problem. Iggesundsledningen försökte
göra något åt detta och demonstrerade sin syn på MoDos ökade aktieinnehav på den
extra bolagsstämma, som sammankalldes den 7 november 1983.
På den extra bolagsstämman genomdrev MoDo-ledningen en ändring i
bolagsordningen. Enligt dåvarande bolagsordning fick ingen rösta för mer än 25%
av samtliga aktier. Denna rösträttsbegränsning upphävdes och man kunde utöva
rösträtt för hela sitt aktieinnehav. MoDo disponerade nu inte bara 55% av
aktiekapitalet utan också 55% av rösterna i Iggesund, som därmed var ett
dotterbolag till MoDo. Flera aktörer i Iggesund uttryckte sin stora besvikelse över
att Matts Carlgren inte hållit sitt löfte om ett bevarande av Iggesunds självständighet
(4.4.5).
För Iggesundsledningen var självständighet något som först och främst grundades
i ett juridiskt oberoende. Ett dotterbolagsförhållande var inte förenligt med reell
autonomi. Denna självständighet ansåg de vara en grundläggande förutsättning för
att upprätthålla 'Iggesundsandan' som i sin tur rymde förutsättningar för de
anställdas engagemang och produktivitet. Att "spela med i första divisionen" och
försvara det egna varumärket (=ej dotterbolag) var av utomordentlig betydelse för
Iggesunds medarbetare (Lars G. Sundblad). Att fortsättningsvis vara ett börsnoterat
bolag medverkade också till en ökad effektivitet genom att rekrytering av kompetent
och motiverad personal underlättades (4.4.6). Denna syn på självständighet fanns
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lagrad hos Iggesunds strategiska aktörer och påverkade fortsättningsvis deras
handlande.
Iggesundsledningen sände en delegation till MoDos huvudkontor i Örnsköldsvik
(4.4.6). Detta var ett handlande som tolkades mot bakgrund av Iggesundsledningens förhoppningar om att åtelVinna sin självständighet.
Matts Carlgren uppfyllde inför det nya kalenderåret 1984 Iggesundsledningens
krav på avyttring av aktier för att komma under 50%-gränsen (4.4.6). Matts
Carlgrens beslut att avyttra Iggesundsaktier och upphäva moder-dotterbolagsförhållandet omsattes i handling och denna handling innebar att Iggesundsledningen
förlitade sig på att Iggesund även fortsättningsvis skulle fmnas på börslistan och det
egna varumärket skulle bestå (4.4.6). SPIAF.s ordförande och arbetstagarrepresentant var däremot en aktör, som inte helt förlitade sig på Matts Carlgrens
utsagor och handlande (4.4.5).

MoDo-ledningens perspektiv

Mats Carlgrens intresse för Iggesund demonstrerades under sommarmånaderna
1980 genom aktieköp. Börslistorna registerade en successivt ökad aktiehandel i
början av juni och tiden därefter. Börskursen steg, vilket lockade andra köpare.
MoDo var störst aktieägare i Iggesund i augusti 1980. Innehavet ökade ytterligare
under hösten samma år. Matts Carlgren ansåg att det var viktigt att bredda
produktprogrammet i MoDo (4.3.3).
De handlingar som beskrivits ovan tolkades mot bakgrund av Matts Carlgrens
vision om ett "Tredje Block". Aktieinnehavet i Iggesund betecknades som viktigt
för realiserandet av detta Block, som skulle konkurrera med de två stora svenska
skogsbolagen Stora Kopparberg och SCA. Matts Carlgrens strategiska plan i slutet
av 1970-talet innebar att Iggesund skulle förvärvas först och därefter Holmen.
MoDo, Iggesund och Holmen var det Tredje Blockets byggstenar (4.3.3).
En viktig uppfattning som låg till grund för Matts Carlgrens beslut om aktieköp i
Iggesund var Iggesunds avsaknad aven huvudägare. Carlgren noterade att
Iggesund saknade en dominerande aktieägare. Denna bedömning stärkte säkerligen
Carlgrens förhoppningar om att genom successiva förvärv av Iggesundsaktier
uppnå huvudägarskap. En stark ägarförankring kan utgöra ett hinder, då den
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yttersta makten enligt ABL ligger hos ägaren (Matts Carlgren). Den juridiska ramen
för handlandet är ABL (4.4.6). Vidare har ett bolags historia och traditioner stor
betydelse vid ett förvärv. Matts Carlgrens uppfattning var att ett bolags starka band
till sin historia gör det "kärvt vid förvärv". Det var därför viktigt att gå varligt fram.
"Dörrar öppnar sig" om man är tillräckligt uthållig (Matts Carlgren) (4.3.3).
Iggesund var en attraktiv förvärvskandidat. Matts Carlgren ansåg att ett starkt
ägande var mycket viktigt för ett företag som Iggesund. Det skulle vara en fördel för
ett företag om det fanns ett definierat ansvar på ägarsidan. Den senare tidens
händelser på börsen hade indikerat att bolag med splittrat ägande kunde löpa risk för
förändringar i ägarstrukturen och detta kunde enligt Matts Carlgren

störa

utvecklingen (4.4.4). MoDo var inga "börsklippare" utan sökte vid förvärvet av
Iggesund det industriellt riktiga (4.4.6).
Ett långsiktigt engagemang som huvudägare skulle enligt Matts Carlgren innebära
en yttersta beslutanderätt, som skulle balanseras mot ett ägaransvar. Ett
huvudägande stod inte i motsättning till ett bolags självständighet. Iggesund skulle
vara självständigt. MoDos absoluta ägarmajoritet skulle inte förhindra Iggesund att
arbeta efter sina linjer (4.4.6), ett synsätt som låg till grund för Matts Carlgrens
handlande.
MoDos historia och traditioner speglades också i Matts Carlgrens handlande och
påverkade de tolkningar, som fortsättningsvis låg till grund för bevarande av
erfarenheter. Familjerna Kempe och Carlgren hade satt sin prägel på MoDo (4.3.2).
Att Handelsbanken sedan lång tid tillbaka visat intresse för MoDos verksamhet var
också viktigt att ta hänsyn till (4.4.2) (se vidare avsnitt 5.2.3).
Aktörernas olika problemformuleringar, handlingar och tolkningar hade sin grund
i skilda föreställningar, som formats av deras tidigare erfarenheter, historiska
bakgrunder och den anda som präglade bolaget. Föreställningarna framträdde först
när handlandet blev synligt. Detta är ett tema i denna processanalys, som innebär att
handlandet varken kan förstås och tolkas av aktören sj älv eller av andra berörda
förrän det är genomfört. ID?
107 Det är som om en aktör skulle spela ett musikstycke utan förberedelser. Inte förrän
tonerna ljuder förstår aktören vad noterna representerar. Melodiken framträder o~h det
blir då möjligt för aktören att frasera och nyansera musiken.Tidigare musikerfarenheter
och livserfarenheter kan ges uttryck i exekveringen av stycket. Är musikstycket och
kompositören helt okända saknas dock tidigare erfarenheter att grunda sitt musicerande
på. Ny teknik kanske måste läras in och en ny rytmkänsla uppövas. Att lära känna
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MoDo förvärvade så småningom Iggesund och Holmen och det Tredje Blocket
bildades (4.4.7). Denna cirkulära processanalys kan fortsätta i 'oändlighet' och
aktörers aktiviteter kan fortsatt analyseras med avseende på problemfom1ulering,
handlande, tolkning och bevarande. Handlandet tolkas och tolkningen medför att
nya erfarenheter bevaras och influerar framtida problemformuleringar i en
oavbruten ström av cirkulära processer. En 'stabiliseringsfas' kan således aldrig nås
i praktiken. Ett 'bestående oberoende' (4.4.7), dvs ett tydligt markerat icke-förvärv

genom ett återvinnande av Iggesunds juridiska självständighet, innebär att en
teoretisk slutpunkt valts för denna processanalys. Icke-förvärvet är resultatet aven
händelsekedja, som under tiden 1980-1983 också innefattar ett misslyckat
förvärvsförsök - ur de presumtiva förvärvarnas synvinkel- och ett 'lyckat' förvärvur förvärvarens synvinkel. Ett förvärv som dock blev kortvarigt.
I och med ovanstående beskrivning har det första analyssteget avslutats. Ett
resultat från denna etapp av analysarbetet är att de i historien lagrade rationaliteterna
spelar roll. Förvärv sker alltså uttalat i historiska perspektiv och detta har inte
tidigare betonats i förvärvsforskningen (1.2.). Vidare har andra rationaliteter än den
strikt ekonomiska blivit synliga i processanalysen, genom att de olika aktiviteterna
kopplats cirkulärt kausalt. Den cirkulära processbeskrivningen demonstrerar vidare
att gränser mellan olika aktiviteter är diffusa. Några distinkta faser kan inte anges. I
vatje aktivitet som beskrivs innefattas historiskt lagrade erfarenheter. 108

kompositören kan också vara av värde.
Musikstyckets upphovsman har naturligtvis vissa intentioner med sin komposition
men en originalversion kan med tiden ges varierande tolkningar. Hela processanalysen
kan ses som ett exekverande av ett musikstycke och olika aktörer spelar på olika
instrument och tolkar stycket på olika sätt beroende på intresse, kunskap och
färdigheter. När stycket tonar ut har endast ett tillfälligt uppehåll gjorts. Flera satser
kan följa.
Precis som orkestermedlemmar är var och en av det strategiska aktörerna beroende
av vad den andre gör. Handlandet tolkas av andra och tolkningar kan innebära att nya
problem formuleras utan att det varit de agerandes avsikt. Vad en aktör bedömer som
en strategisk möjlighet kan i ett senare skede innebära en begränsning för det fortsatta
handlandet. I interaktioner med andra utvecklas då förvärvsprocessen.
108 Processbeskrivningar som är fasorienterade bygger istället på att aktiviteter
avgränsas och förbinds successivt med andra aktiviteter längs tidsaxeln och att det
förflutna ej innefattas i vaIje enskild aktivitet.
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När jag går vidare och analyserar de förhållanden, som påverkar de strategiska
aktörernas handlingar, appliceras den tidigare redovisade tolkningsteorin (kapitel 3).
De begrepp tolkningsteorin är uppbyggd av utgör de analysverktyg, som gör det
möjligt att fånga annars ofta svåråtkomliga kvalitativa dimensioner av ett strategiskt
förspel. Begreppen relationers karaktärer, dissonans, makt och normer är de
kvalitativa dimensioner som lyfts fram. Dissonans och makt behandlas inom ramen
för aktörers handlingsmöjligheter och normer inom ramen för aktörers handlingsbegränsningar.
Jag vill understryka att de kvalitativa dimensionerna naturligtvis också finns i de
cirkulära processerna (5.1) men de har inte där lyfts fram. Avsikten med den
cirkulära processanalysen var - i första hand - att ge en viss form åt
förvärvsförloppet. Nästa analyssteg kan då betraktas som ett sätt att fylla denna
form med ett innehåll, som då rör interaktioners karaktärer men även dissonanser. I
varje interaktionssammanhang kan det finnas såväl möjligheter som begränsningar
för handlingar och handlingsutbyten. Handlingsmöjligheter och normer blir därvid
också viktiga.

5.2 Analys av relationers karaktärer, handlingsmöjligheter
och handlingsbegränsningar 109
5.2.1 Relationers karaktärer
Stora Kopparbergs verksamhet har sedan 1940-talet präglats av bröderna Jacob
och Marcus Wallenberg. I början av 1900-talet verkade också fadern,
häradshövdingen Marcus Wallenberg, som styrelseordförande (4.1.1). Familjen
Wallenberg representerar den teoretiska företeelsen tklan t (se avsnitt 3.1). Två
generationer är representerade i Stora Kopparberg och detta släktmönster rymmer då
klanens (teoretiska) rationaliteter, bl a då att att tidigare generation dominerar över
senare. I faderns spår följde således både Jacob och Marcus Wallenberg.

109 En viss begränsad rekapitulering av tidigare presenterat analysinnehåll kommer att
ske fortsättningsvis och några avsnitt överlappar varandra. Detta är emellertid
oundvikligt eftersom fokus i båda analyserna är riktat mot de strategiska aktörernas
handlande.
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Flera skogsbolag än Stora Kopparberg var av intresse för Wallenbergklanen.
Marcus Wallenberg genomförde flera omstruktureringar i södra Sverige och hade
sedan för avsikt att omstrukturera skogsindustrin i mellersta och norra Sverige
(4.1 ). Wallenbergklanen har tydligt påverkat den skogsindustriella verksamheten.
Genuina, vänskapsbaserade relationer hade etablerats mellan bröderna Wallenberg,
Stora Kopparbergs verkställande direktör Erik Sundblad och Stora Kopparbergs
styrelseordförande Ingmar Eidem, som för övrigt också var god vän med Iggesunds
verkställande direktör Lars G. Sundblad. En krets hade på så sätt över tiden
formats. Här bör också nämnas de nära relationer som etablerats mellan Marcus
Wallenberg och Iggesunds vice styrelseordförande Hans Stahle. Stahle tillhörde
därmed också samma krets (4.4.3).
Hans Stahle var genom sina engagemang som styrelseledamot i Investor och
Providentia en naturlig samtalspartner vad gällde meddelandet till Iggesunds
verkställande direktör rörande Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
uppköpserbjudande (4.4.1). Stahle hade också mycket nära relationer till Iggesunds
verkställande direktör Lars G. Sundblad. Stahle kände sig även sonl "Iggesundare"
(4.4.5). Stahle ingick således både i kretsen av Stora Kopparbergsaktörer och i
kretsen av Iggesundsaktörer.
Iggesunds styrelseordförande Arne Henriksson hade nära relationer till S-EBankens och Billeruds styrelseordförande Lars-Erik Thunholm (4.4.1). Billeruds
verkställande direktör Gunnar Engman hade varit vice verkställande direktör i Stora
Kopparberg. Erik Sundblad, Gunnar Engman och Marcus Wallenberg hade
etablerat genuina relationer. Marcus Wallenberg, som påverkat Gunnar Engmans
karriär inom skogsbranschen, hade stort förtroende för denne (4.1.2).
Genom att låta det Wallenberggrundade företaget Papyrus köpa drygt 2% av
Billeruds aktiekapital hade Wallenberg markerat ett ägarintresse i Billerud (4.1.1).
Stora Kopparbergs ledning valde att samarbeta med Billeruds ledning. Man kan här
tala om en krets, som omsluter ett begränsat antal individer inom Stora Kopparberg
och Billerud.
Den nära relationen mellan Iggesunds verkställarlde direktör Lars G. Sundblad och
Erik Sundblad, som var verkställande direktör-i Stora Kopparberg, hade sin grund i
släktskap. Att dessa biologiska band skulle influera interaktionerna mellan bröderna
i Iggesundsfallet är svårt att uttala sig om (begränsad empiri). Relationen mellan
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Lars och Erik Sundblad förefaller dock närmast kunna beskrivas som neutral.
Empirin antyder att professionalismen - inte släktskapet - var styrande för bröderna
Sundblads handlande, även om det fanns en viss tveksamhet hos Erik Sundblad om
riktigheten i att rikta uppköpserbjudandet till

Iggesund, där brodern var

verkställande direktör (Hans Stahle). Men att så skedde bidrog till en "infekterad
process,,110 (Lars G. Sundblad) (4.4.1).
Biologiska band inrymmer oftast en närhet och information av olika slag delges
släktmedlemmama relativt öppet. Såväl handlandet som reaktionerna i samband med
uppköpserbjudandet demonstrerade emellertid en distans mellan bröderna
Sundblad. I företagarvärlden måste vissa operationer göras snabbt. Erik Sundblad
kunde inte avkrävas någon informationsskyldighet om vad som hände inom Stora
Kopparberg (Lars G. Sundblad) (4.4.1). Erik Sundblad kunde knappast ringa till
-sin bror och redogöra för det förslag om ett uppköpserbjudande som Stora
Kopparbergs styrelse tillsammans med Billeruds styrelse utarbetat. Sekretesskrav i
samband med ett förvärv är viktiga att uppfylla och insiderinformation är inte
tilltåten (3.4.1).
Matts Carlgren och Jan Wallander invaldes i Iggesunds styrelse på bolagsstämman
den 5 maj 1981. Lars G. Sundblad bedömde invalet av Jan Wallander som
tillvaratagande av viktig kompetens. Invalet innebar mer en kompetensbreddning av
styrelsen än inval aven ägarrepresentant. Tidigare erfarenheter av Jan Wallanders
arbete inom Sundsvallsbanken och hans medverkan vid Iggesunds köp av del av
Ström-Ljusne 1967 påverkade Sundblads uppfattning. Relationen mellan Sundblad
och Wallander kan innehållsmässigt beskrivas som förtroendefylld. Jan Wallander
hade också nära relationer till Erik Sundblad (4.4.1).
Både Lars G. Sundblad och Matts Carlgren hade nära och vänskapliga relationer
till Wilhelm Haglund. Haglund hade knutit flera band med svenska skogsbolagschefer genom sitt ordförandeskap i Svenska Cellulosa- och Pappersföreningen
(4.4.1). De direkta kommunikationskanaler, som upprättades mellan Matts Carlgren
och arbetstagarrepresentanterna i Iggesund och mellan Matts Carlgren och
Iggesunds arbetstagarkonsult Sven Ekström, innebar att diskussioner som rörde
Iggesunds och MoDos angelägenheter fördes i vänskaplig anda (4.4.1). Tidigare
110 Människor som är förenade genom blodsband gör varandra ofta mer "orätt" än
människor som är helt och hållet främlingar för varandra. Motsättningar som uttrycks
får en helt annan relativ betydelse (Simmel 1970).
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gemensamma enarenheter av ungdomsverksamhet inom idrottsrörelsen var också
av viss betydelse för relationen mellan Carlgren och Ekström (4.4.3). Relationen
mellan Carlgren och Ekström kan därvid också betecknas som idealpräglad (3.1).
De relationer son1 i detta avsnitt beskrivits som förtroendefulla kan karaktäriseras
som genuina. Genuina relationer identifieras med utgångspunkt i vänskap eller
släktskap (3.1). En idealpräglad relation har också beskrivits. ÖVriga relationer,
som här inte berörts, karaktäriseras av större avstånd mellan aktörer. Dessa avstånd
indikerar skilda enarenheter och ofta olikheter vad gäller sätt att tänka, handla och
leva.

5.2.2 HandlingsmöjIigheter

Dissonanser och makt
Flera dissonanser kan identifieras i "Iggesundsaffären". Iggesunds ledning
presenterade under sommaren 1980 planer på en fusion med Billerud.
Fusionsplanerna hade olika innebörd för de strategiska aktörerna i Iggesund och
Billerud.
Fusionsplanerna innebar i Iggesundsledningens perspektiv att

den nya

konstellationen skulle få ökad internationell konkurrenskraft. Marknadspositionema
inom högklassig kartong, trävaror och kemi skulle stärkas. Lågkonjunkturer skulle
lättare överbryggas. Iggesund skulle ha möjligheter att satsa på en tredje
kartongmaskin. Vinstnivån skulle höjas genom förbättrad kartongkvalitet och höjda
priser. Ett av de starkaste och mest utvecklingsbara skogsindustribolagen i
Skandinavien skulle skapas (Iggesunds verkställande direktör Lars G. Sundblad)
(4.3.1).
Sammanfattningsvis kan sägas att ett genomförande av fusionsplanen sågs mot
bakgrund av främst företagsekonomiska motiv. Förbättrad vinstkapacitet och höjd
aktieägaravkastning, utveckling av kartong- och kemisektorerna betonades i det
underlag, som togs fram under ledning av Iggesunds ekonomidirektör Lennart
Svensson (4.3.1).
En fusion med Iggesund var emellertid inte i Billeruds perspektiv ett villkor för
överlevnad. Börskursen på Billerudsaktien beräknades stiga. Billeruds
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styrelseordförande Lars-Erik Thunholm och Billeruds verkställande direktör
Gunnar Engman tolkade Iggesunds strukturplaner som alltför optimistiska och hade
svårigheter att se storheten i den struktur som Iggesundsledningen uppdrog.
Engman ifrågasatte värdet av att vara så dominerande anslutet till
finkanongmarknaden och var ej intresserad aven ombyggnad av kartongmaskinen i
Skoghall för att satsa på produktion av finkartong. Marknaderna för Billeruds egen
tillverkning av säckpapper och vätskekartong bedömdes som expansiva (4.3.1).
Andra skäl som anfördes mot en fusion med Iggesund rörde Billeruds verksamhet
i ett historiskt perspektiv. Billerud skulle fIra l00-årsjubileum 1983 och önskade
göra det som ett fristående bolag. Lokalpatriotismen var stark i Värmland. Att
Billerud dessutom varit involverade i flera strukturomvandlingar inom ett
närliggande tidsperspektiv skapade olust inför ytterligare strukturella förändringar.
Synergieffekter, som uppstod under senare delen av 198Q-talet, skulle inte ha någon
betydelse för lågkonjunkturåren 1981 och 1982. De företagsekonomiska motiv,
som Iggesundsledningen baserat sin fusionsplan på, var inte i Billerudsledningens
perspektiv motiverande (4.3.1).
Fusionsplanerna realiserades ej eftersom ingen samstämmighet uppnåddes mellan
ledningarna i Iggesund och Billerud. Alla var heller inte samstämmiga inom
Iggesund. Iggesunds styrelseordförande Arne Henriksson var emot fusionen
(4.3.1). Aktörer argumenterade för och emot en fusion och i dessa sammanhang
fanns dissonanser.
Dissonanser behöver inte innebära skarpa motsättningar som medför stridigheter
mellan aktörer. Dissonans har sin grund i skilda värderingar och synsätt och innebär
att samstämmighet inom ett visst område inte uppnås.
Interaktionerna mellan de involverade strategiska aktörerna inom Iggesund och
Billerud resulterade i att Iggesunds aktörer inte kunde övertyga Billeruds ledning
om betydelsen av att förverkliga fusionsplanen. Detta kan också uttryckas så att
Iggesundsledningen inte lyckades utöka sitt handlingsutrymme, vilket också hade
att göra med att Iggesunds styrelseordförande var emot fusionen. Billerudsledningens inflytande manifesterades genom att Iggesundsledningen förhindrades
att genomdriva sin fusionsplan.
En annan viktig dissonans uppkom genom det förslag om ett uppköpserbjudande,
som Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar riktade till Iggesunds aktieägare
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den 29 april 1981 (4.1). Denna dissonans varade under lång tid framåt. Inte förrän
Stora Kopparbergs styrelse offentliggjorde tillbakadragandet av budet den 30 junI
1981 kan dissonansen anses ha upphört. Men även efter denna tidpunkt förelåg en
dissonans om än inte lika spektakulär som den jag ovan pekat på. Stora
Kopparbergs styrelse hade intresse av ett framtida samarbete med Iggesund (4.4.3).
Stora Kopparberg, Erik Sundblad och S-E-Bankens förvaltarregisterade aktier
uppgick i juni 1981 till ca 23%. Detta aktieinnehav behölls till 1983 (4.4.3 och
4.4.4) och detta innehav resulterade i en besvärande ägarsplittring, som jag
återkommer till.
Aktörer inom S-E-Banks- och Wallenbergsfåren betraktade Handelsbanken som
en medtävlare om Iggesund (4.4.1). Fler aktörer än Stora Kopparbergs, Billeruds,
Iggesunds och MoDos konfronterades alltså. Aktörer inom både skogsbolag och
banker bidrog till uppkomsten av dissonanser, eftersom uppköpserbjudandet inte
enbart var riktat till Iggesund utan även indirekt till MoDo (4.4.1 och 4.4.2).
Både Iggesunds och MoDos ledningar hade intrycket av att S-E-Banken ville
konkurrera med Handelsbanken. Marcus Wallenberg hade sannolikt som syfte att
fasa in Iggesund i S-E-banksfären (MoDos chefsjurist Johan Flodström) (4.4.2).
S-E-banks- och Wallenbergsfären hade i detta sammanhang ett gemensamt intresse
av Iggesund (Lars G. Sundblad) (4.4.1). De båda sfärerna hade nära kontakter,
eftersom familjen Wallenberg genom investmentbolagen Providentia och Investor
hade betydande aktieinnehav i S-E-Banken (Investors verkställande direktör Claes
Dahlbäck) (4.1.1).
Handelsbanken betraktades som huvudbank för MoDo. S-E-Banken betraktades
som huvudbank för Stora Kopparberg. Intressen grupperades i ena fallet med
utgångspunkt i Handelsbanken och i andra fallet med utgångspunkt i S-E-Banken
(4.4.1). Dessa intressegrupperingar hade historiska rötter. I slutet av 1800-talet
uppstod en schism inom dåvarande Stockholms Enskilda Bank, som grundats av A
O Wallenberg. Schismen ledde till att några styrelseledamöter bröt sig ut och bildade
Stockholms Handelsbank (Svenska Handelsbanken), som fick en ställning som
norrlandsbank och bl a blev huvudbank för MoDo (4.4.2). Konkurrensen mellan
de båda bankerna har allt sedan dess varit stark.
Uppköpserbjudandet slog ner som en "bomb" i Iggesund. Budet tolkades som
fientligt, eftersom inga förhandskontakter hade tagits med ledningen eller större
aktieägare. Lars G. Sundblad hade överraskande fått budet i samband med att han
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deltog i ett styrelsemöte vid Holmens Bruk i Norrköping den 29 april 1981. På
uppdrag av Marcus Wallenberg hade muntligt besked lämnats av Iggesunds vice
styrelseordförande Hans Stahle. Platsen där Sundblad och Stahle möttes var
Norrköpings flygplats. Iggesunds anställda informerades dagen därpå. Budet var
"sockrat" och innebar en väsentlig substansvärdehöjning per aktie (4.4.1).
Något prospekt angående förvärvsvillkoren distribuerades ej till de anställda och
Iggesundsledningen kunde inte få klarhet i motiven bakom budet. Budet föreföll ha
formulerats under stor brådska. En hotbild växte fram som innehöll ett "uppslukat"
Iggesund. Iggesund skulle ej kunna hävda sin självständighet inom en koncern,
som sträckte sig från norska gränsen i väster till Bottenhavet i öster. Lokala enheters
intressen och utveckling skulle kunna åsidosättas i en koncern aven sådan
omfattning (Sven Ekström) (4.4.1).
Som motiv för budet framfördes senare (4.4.1) att svensk skogsindustri måste
försvara sin ställning på exportmarknaderna och koncentrera verksamheten till
områden där en vinstpotential förelåg. Att skapa stora bolag skulle öka
möjligheterna att överleva i den hårdnande konkurrensen (4.1.2) Detta var något
som också varit viktigt i Iggesundsledningens fusionsplaner. Råvaruförsörjning
hade bedömts som ett stort och växande problem. En koncentration till andra
områden måste ske på grund av höga råvaru- och kapitalkostnader (4.3.1) De
synergier som Iggesundsledningen bedömde skulle föreligga vid en fusion med
Billerud motarbetades dock. Det är då anmärkningsvärt att Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningar vid ett eventuellt övertagande av Iggesund utpekade synergier av
liknande slag. Det föreligger här en inkonsistens som möjligen mer kan förklaras av
skillnader som rör relationers karaktärer (se vidare avsnitt 5.2.3) än av skillnader i
kalkyler.
Integration framåt var Stora Kopparbergs lednings strategi för att minska
konjunkturkänsligheten (Stora Kopparbergs ekonomidirektör Ingemar
Haegerstrand). Stora Koppparberg, Billerud och Iggesund uppvisade strukturella
likheter och hade produktprogram som kompletterade varandra. Synergier skulle
därmed vara realiserbara (4.1.2).
Olika föreställningar om strukturella förändringar konfonterades mot varandra.
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars planerade förvärv av Iggesund skulle
få helt andra strukturella effekter än MoDos samarbete med Iggesund. Lars G.
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Sundblad ansåg inte att det förelåg någon risk för att Iggesund skulle bli uppköpt
av Modo. Ett samarbete med MoDo-ledningen välkomnades, eftersom det var
viktigt för skogsindustrin att hitta nya vägar till ökad konkurrenskraft (4.3.3).
MoDo-ledningen upplevde ett hot med anledning av budet. MoDo var den störste
aktieägaren i Iggesund. Det var nödvändigt att gå till motattack och försvara de
samarbetsmöjligheter som förelåg mellan MoDo och Iggesund (Matts Carlgren)
(4.4.2).
På grund av den hotbild som i både Iggesund och MoDo målades upp inför Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars presumtiva köp av Iggesund skapades
tillstånd av dissonans och känslor väcktes. "Fientligt" och "attack" är här - med
dennna nya ägarbild - språkliga uttryck, som indikerar ett känsloengagemang. Matts
Carlgrens vision om det Tredje Blocket skulle inte få förverkligas.
En krissituation uppstod i Iggesund, eftersom företagets självständighet var i
farozonen. En känsla av meningslöshet spreds bland de anställda. Detta förhållande
medverkade samtidigt till att banden stärktes mellan de anställda på alla nivåer inom
bolaget. Att den fortsatta verksamheten inte skulle påverkas i någon negativ
riktning av händelseförloppet var viktigt. Lars G. Sundblad försökte dämpa alla
tendenser till oro och osäkerhet och betonade värdet av sammanhållning (4.4.1).
S-E-Banken, Stora Kopparberg och Billerud mer än MoDo medverkade vid denna
tid till att skapa en hotfull bild av dominerande aktieägare och potentiella makthavare
med möjlighet att uppnå yttersta bestämmanderätt över Iggesunds verksamhet och
framtid. Ett starkt motstånd mobiliserades genom de åtgärder som vidtogs för att
förhindra Stora Kopparbergs och Billeruds förvärv (4.4.1).
De anställda i Iggesund svetsades samman i den krissituation som nu utmålades.
De förenade sina krafter med syfte att verka för ett självständigt och oberoende
Iggesund. Iggesunds strategiska aktörers vilja att handla tog sig många konkreta
uttryck och självständighetsmaximen hävdades i alla sammanhang. Ett extra
nummer av Iggesundsnytt trycktes upp den 30 april 1981. Lars G. Sundblad riktade
där ett viktigt meddelande till de anställda angående Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningars bud. Sundblad klargjorde spelreglerna för ett förvärv av
Iggesund i syfte att dämpa den oro, som spreds bland de anställda. De anställda
satte sin tillit till Sundblad (4.4.1).
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Matts Carlgren och Jan Wallander invaldes i Iggesunds styrelse på
bolagsstämman den 5 maj 1981. Wilhelm Haglund, ordföranden för Carl Tryggers
stiftelse för vetenskaplig forskning, ställde vid bolagsstämman krav på
formulerandet aven strategisk plan, som skulle vara till ledning för
ställningstagandet till budet. En resultatfördubbling, räknad i fast penningvärde,
framfördes i planen som mål för koncemen~ verksamhet och ett räntabilitetskrav på
15% uppställdes (4.4.1).
De fackliga företrädarna diskuterade vid flera tillfällen innebörden i och
konsekvenserna av uppköpserbjudandet. De enades om ett 'NEJ' och meddelade
detta den 13 maj till de fackliga företrädarna i Stora Kopparberg och Billerud
(4.4.1). En aktiesparfond, som bildats i januari 1981 på grundval av de fackliga
företrädarnas onda aningar, hade som syfte att söka blockera ett eventuellt
övertagande. Iggesund betraktades av de fackliga företrädarna som ett "lättfångat
byte". Iggesund var en synnerligen attraktiv uppköpskandidat och beskrevs som ett
"guldägg" av SPIAF:s ordförande och arbetstagarrepresentant (4.4.1).
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar eftersträvade att legitimera sin
strategiska handlingslinje genom försök att vinna Iggesunds och MoDos ledningars
förtroende. Det är alltid viktigt att "frälsa" ledningen och sälja ideer om en bra affär
(Stora Kopparbergs ekonomidirektör, Ingemar Haegerstrand) (4.1.2).
Stora Kopparberg och Billerud lyckades inte förvärva Iggesund. Deras
handlingsutrymme hade successivt minskat. Viktiga orsaker till detta var ett starkt
motstånd från Iggesunds och MoDos ledningar. Stora Kopparbergs styrelse
offentliggjorde uppköpserbjudandets tillbakadragande den 30 juni 1981 (4.4.3).
Detta kan tolkas som ett resultat av Iggesunds och MoDos ledningars fönnåga att
utöva inflytande.
Senare, vid bolagsstämman i Iggesund den 11 maj, uppfattades Marcus Wallenberg ge uttryck för en "vanmäktig ilska" över det misslyckade försöket att förvärva
Iggesund (4.4.3). Även i detta sammanhang indikeras att känslor engagerats.
Graningeverken var .en stor aktieägare i Stora Kopparberg. Graningeverkens
ledning hade motsatt" sig Stora Kopparbergs planerade övertagande av Iggesund,
eftersom dettta s-kulle innebära en alltför stor utspädning av aktierna i Stora
Kopparberg (Graningeverkens verkställande direktör Göran Veerstegh och
Graningeverkens styrelseledamot Göran Atmer). Vinsten skulle reduceras och
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nyttan av samordningsfördelar mellan Stora Kopparberg, Billerud och Iggesund
ifrågasattes. Göran Atmer underströk att höga räntekostnader för Stora Kopparberg
i samband med kontantbetalning av Iggesundsaktier skulle eliminera ett vinsttillskott
(4.4.3).
Iggesund hade nu två stora ägare nämligen Stora Kopparberg och MoDo. En
dissonans blev tydlig. .Denna dissonans kan betraktas som relaterad till den
dissonans som tidigare beskrivits och som hade uppkommit med anledning av
uppköpserbjudandets offentliggörande. Iggesunds ledning bedömde ägarstrukturerna som mycket otillfredsställande för den strategiska verksamheten och
diskuterade lösningar för att komma till rätta med den ägarpolarisationen.
Institutioner med ett delägarskap på ca 25% aktieandel och resterande aktier
fördelade på ett flertal mindre ägare skulle vara ett fördelaktigt alternativ (Lars G.
Sundblad) (4.4.4).
Problemet med två stora ägare löstes under 1983 men inte på det sätt Iggesunds
ledning önskat. Stora Kopparbergs och MoDos ledningar diskuterade också en
lösning på problemet med ägarsplittringen i Iggesund. Det var inga svårigheter för
MoDo att överta aktieposten (Matts Carlgren). Dissonansen upplöstes genom att
Stora Kopparbergs ledning lämnade en option till MoDo-ledningen den 20 maj 1983
avseende ett odelat aktieinnehav på ca 23%. MoDo-ledningen utnyttjade optionen
den 17 oktober 1983. MoDo disponerade nu totalt drygt 55% av Iggesunds
aktiekapital, vilket berättigade till 25% av rösterna (4.4.4).
MoDos ökade aktieinnehav i Iggesund medförde en ny dissonans, vilket tydligt
demonstrerades under den extra bolagsstämma, som sammankallades den 7
november 1983. Matts Carlgren genomdrev en förändring av bolagsordningen så att
ägarna fortsättningsvis fick rösta för fulla antalet av ägda eller företrädda aktier
(4.4.5). Denna förändring skulle få till följd att ett moder-dotterbolagsförhållande
etablerades mellan MoDo och Iggesund.
Wilhelm Haglund, ordföranden för Tryggers vetenskapliga stiftelse, hävdade med
emfas självständighetsmaximen och försökte påverka Matts Carlgren att avyttra en
del av aktierna. Wilhelm Haglund uttryckte förvåning och missnöje. Han
engagerade sig starkt för ett bevarande av Iggesunds oberoende ställning och det
engagerade utspelet var enligt Lars G. Sundblad med stor sannolikhet orsak till
Haglunds hjärtattack strax efter bolagsstämmans slut. Flera än Haglund uttryckte
sin stora besvikelse över att Matts Carlgren inte uppfyllde Iggesunds krav på
självständighet (4.4.5).
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Iggesunds styrelseledamot Hans Stahle hävdade att Iggesund skulle kunna överleva
framgångsrikt som ett självständigt bolag. Stahle hade under en 20-årig verksamhet
sett bolaget av egen kraft ta sig ur problemperioder. Ett självständigt Iggesund
skulle vara till gagn för aktieägarna, de anställda och Iggesunds omfattande
kundkrets (4.4.5).
Inget förtroende hade skapats mellan Iggesunds och MoDos ledningar (SPIAF:s
ordförande och arbetstagarrepresentant). Matts Carlgren hade aldrig avslöjat sina
verkliga framtidsplaner. Iggesunds självständighet skulle ju enligt tidigare
uttalanden bevaras (4.4.5). Ett aktieinnehav på mindre än 50% garanterade ett
självständigt och oberoende Iggesund.
I MoDo-ledningens perspektiv hade beteckningen ett självständigt bolag en annan
innebörd. Matts Carlgren handlade i enlighet med sin syn på begreppet
självständighet. Denna syn innebar att ett dominerande ägarinflytande inte stod i
motsats till självständighet. Ett bolag som Iggesund skulle i dotterbolagsform kunna
verka självständigt och utan påverkan från ett "moderbolag som MoDo. Matts
Carlgren underströk att självständigheten inte skulle bli inskränkt genom ett
huvudägarskap från MoDos sida. Huvudägande och självständighet hos ett bolag
innebär ingen motsättning. Iggesund skulle utnyttja ett stort operativt
handlingsutrymme (4.4.6).
Ett starkt ägande var mycket viktigt för MoDo-ledningen, som inte såg sig som
några "börsklippare" utan som aktörer som söker det industriellt riktiga vid ett
förvärv. Enligt Carlgren innebär ett långsiktigt engagemang som huvudägare en
yttersta beslutanderätt, som måste balanseras av ett ägaransvar (4.4.6).
För Iggesundsledningen hade begreppet självständighet en annan innebörd. Två
olika tolkningar av innebörden i begreppet självständighet förelåg således. Dessa
oförenliga föreställningar om självständighet skapade dissonans. Det starka
motstånd Carlgren mötte från olika aktörer i Iggesund hade naturligtvis betydelse
för beslutet att senare tillmötesgå kraven på att sälja aktier i Iggesund.
Ett möte hölls den 29 december 1983 på MoDos huvudkontor i Örnsköldsvik.
Iggesunds verkställande direktör Jörgen Nordin samt Iggesunds arbetstagarrepresentanter sammanträffade med Matts Carlgren och MoDos arbetstagarrepresentanter. Detta möte och även tidigare diskussioner medverkade till att MoDo
sålde ett antalIggesundsaktier. Försäljningen resulterade i att dotterbolags-
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förhållandet upphävdes. Matts Carlgren garderade sig emellertid genom att placera
aktierna i dåvarande investmentbolaget Rang Invest AB i Borås och förse dem med
ett förbehåll om återköpsrätt. Matts Carlgren var styrelseordförande i Rang Invest

(4.4.6).
Matts Carlgrens val att tillmötesgå Iggesundsledningens krav gjorde att en
långvarig dissonans upplöstes. Dissonansen hade varat ända sedan MoDo förväIvat
Stora Kopparbergs aktiepost hösten 1983.
Iggesund skulle nu fortsättningsvis vara ett börsnoterat skogsbolag och "spela i
första divisionen". Iggesunds varumärke hade försvarats vid flera tillfällen. Vid fler
än ett tillfälle hade Matts Carlgren försökt att hävda sin strategiska handlingslinje
men Iggesunds aktörer hade mobiliserat ett starkt motstånd. Resultatet av detta
motstånd var nu en kontraktion av Matts Carlgrens handlingsutrymme. Iggesunds
aktörer hade expanderat sitt handlingsutrymme och detta kan tolkas som att makt
och inflytande utövats. Den makt som realiserades i det vidgade handlingsutrymmet
emanerade från aktörernas möten - ansikte mot ansikte. Vad som hände vid den
direkta konfrontationen kan tolkas som en konsekvens av ett 'sanningens
ögonblick'. Aktörerna var helt utelämnade till varandra och resultatet av detta möte
påverkade den fortsatta processriktningen. Vad som hände i kommunikationen
mellan aktörerna var beroende av den relation, son1 etablerats och huruvida
inflytande var dess innehåll. De aktörer som konfronterades med varandra tolkade
situationen på olika sätt. Till grund för denna tolkning låg tidigare diskussioner om
Iggesunds självständighet. Uppfattade resultat av dessa diskussioner fanns
'bevarade' hos aktörerna och påverkade också 'sanningens ögonblick'. Därtill
spelade uppfattningar om aktörernas respektive tillgång till resurser av olika slag
och relationernas karaktärer stor roll.
Fokuseringen på dissonanser i analysen ovan innebär att handlandets inslag av
makt blivit speciellt tydligt. De dissonanta aktörerna representerade oförenliga
perspektiv, som var grundade på uppfattningar om andra aktörers skilda
resurskombinationer. Beroende på olika aktörers resurskombinationer och
uppfattningar om resurskombinationer framträder asymmetrier. Asymmetrier är en
förutsättning för maktens manifestation (3.3).
Asymmetrierna mellan de strategiska aktörerna i Iggesundsaffåren kan sägas vara
baserade på en uppfattad, ojämlik resurskombination. Aktörer som uppfattar makt

211
enbart i koppling till ett dominerande ägarinflytande ser inte möjligheter att utöva
makt genom själva utbytet av handlingar. Aktörens kognitioner av makt förmedlas
således i interaktionen. En stark ägare kan betraktas som en makthavare. En sådan
maktsyn kan då innebära att 'hinder' uppställs innan olika handlingsmöjligheter
prövats. En maktsyn som istället innebär att makt är en kvalitet hos en relation (3.3)
gör att makt inte tillskrivs en viss aktieägare och detta skulle kunna medföra ökade
handlingsmöjligheter.
Aktörers maktuppfattningar per se kan utgöra handlingsbegränsningar. I
ovanstående analys har redovisats strategiska aktörers uppfattningar om makt och
att dessa uppfattningar påverkat deras handlingar. Uppfattningar att "makt är
pengar", vissa aktörer är "makthavare" och att organisationer och sfärer har makt
kan begränsa handlandet. Aktörer motiveras då inte till att försöka expandera ett
handlingsutrymme. Hotet om att bli "uppslukade" var påtagligt för Iggesundsaktörerna vid tidpunkten för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
uppköpserbjudande (4.4.1). En sådan upplevelse kan då begränsa potentiella
handlingsmöjligheter. Maktuppfattningar av ovannämnda slag kan vara ett slags
skenbarriärer för handlandet. Genom att i praktiken pröva om handlingsbegränsningarna ifråga verkligen föreligger, kan sådana skenbarriärer forceras 111.
Makt representerar då en handlingsmöjlighet eller ett 'transportmedel' för att uppnå
vissa mål och kan då enligt Cohen (1980) tillförsäkra individen en känsla av att
bemästra situationer. Likaväl som makt kan utövas av "makthavare", organisationer
och sfärer kan det också utövas av de "dominerade"

Gfr Daudi, 1984).

Ett begränsat eller utökat handlingsutrymme skapar förutsättningar för olika
handlingar. Normer markerar gränser för handlingar och inskränker därmed
aktörers möjligheter att utöva makt. Normer kan avse lagar och traditioner (3.4.1).
Handlingsbegränsningar kan också skapas av situationsspecifika förutsättningar.
Handlingsbegränsningar behandlas i nästa avsnitt och där framkommer att
relationers karaktärer är viktiga vid etablerandet av normer. Av detta skäl sker
smärre överlappningar av tidigare redovisade delar i avsnittet "Relationers
karaktärer" (5.2.1).

111Jfr "avoided tests" (se avsnitt 1.4.3).
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5.2.3 Handlingsbegränsningar
Att vissa individer och släkter spelat stor roll i ett bolags utveckling behöver inte
enbart ha sin grund i koncentrerat ägande utan kan också kopplas till personligheten
och kompetensen. Flera familjers engagemang i skogsindustrielI verksamhet
framstår som betydelsefullt i ett historiskt perspektiv. I detta förlopp framträder inte
enbart familjen Wallenberg (se avsnitt 5.2.1) utan också familjerna Sundblad och
Kempe-Carlgren. Dessa släkters tänkande och ideal har blivit normerande för
handlandet i bolagen ifråga. Alla dessa släkten kan teoretiskt beskrivas som klaner.
Familjen Sundblad medverkade till att skapa och vidmakthålla ideal
('Iggesundsandan'). Denna anda kom här till uttryck bl a i att de anställda kämpade
för bolagets självständighet såväl vid tidpunkten för Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningars uppköpserbjudande som vid tidpunkten för MoDos förvärv av
mer än 50% av aktiekapitalet. Denna anda låg till grund för ambitionen hos de
anställda att i det 'utsatta' läget prestera mer och uppnå en högre produktionsnivå
allt i syfte attt "navigera hela fartyget Iggesund på rätt kurs" (4.4.1). Bibehållandet
av Iggesunds självständighet och förväntningar om en ljus framtid var också två
faktorer, som verkade i motivationshöjande riktning. Strategiska aktörer som
Wilhelm Haglund och Hans Stahle, båda med genuina relationer till Lars G.
Sundblad (4.4.1, 4.4.5 och 4.4.6), påverkades i sitt agerande av denna
Iggesundsanda.
Wilhelm Haglunds tillit till strikt planering och uppställande av mål satte normer
för hur de andra strategiska aktörerna handlade. Målet för Iggesunds verksamhet
måste explicit formuleras och vägen att nå detta mål måste väljas omsorgsfullt för att
förhindra ett 'ödesdigert' resultat (4.4.1). Med det senare avsågs här att bli
"uppslukade".
En höjd produktivitetsnivå var mot denna bakgrund ett viktigt medel för att uppnå
Iggesundsledningens mål att fortsätta som självständigt bolag. Alla anställda måste
därför stimuleras till att "lägga på ett extra kol". Denna förbättring av produktiviteten
innehöll då både en ökning av den maskinella utnyttjandegraden och av individernas
insatseffektivitet (Lars G. Sundblad) (4.4.1). De anställda skulle således rätta sig
efter en prestationsnorm, som huvudsakligen refererade till mentala kvaliteter.
MoDo var ända sedan tillblivelsen intimt förbundet med två dominerande ägare,
nämligen familjerna Kempe och Carlgren (4.3.2). Matts Carlgren var vid tidpunkten
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för uppköpserbjudandet verkställande direktör och huvudägare i MoDo. I detta fall
förenades de kontrollerande (huvudmannen) och operativa funktionerna
(VD/exekutivet) i en och samma person.
Det dominerande ägandet i Iggesund innebar inte någon dirigering av verksamheten (Matts Carlgren). Iggesunds självständighet garanterades oavsett om
MoDos ägande under- eller överskred 50%-gränsen. Självständigheten skulle inte
inskränkas genom MoDos huvudägarskap (4.4.6). Huvudägarskapet var dock
väsentligt för att realisera synergieffekter. Minoritetsinnehav var därför ej av
intresse för Matts Carlgren (4.4.2).
Detta tänkesätt influerade starkt Matts Carlgrens handlande. Huvudägarskap har
traditionellt spelat en stor roll i MoDo-ledningens strategiska verksamhet. Matts
Carlgrens handlingslinje kan betraktas som en konsekvens av denna tradition. Det
som befästs och lagrats i handlingar sedan årtionden tillbaka var väsentligt.
"Nyckeln till framtiden finns i det förgångna" (Matts Carlgren).
En viktig bas för formandet av normer är den tradition och anda ett bolag verkar i.
Försök att bryta dessa etablerade ideal och därmed förändra ett bolags 'anda' är
vanligen förenat med stora komplikationer. Såväl de uttalade som de outtalade
normer, som under lång tid internaliserats i ett bolag och reglerat dess sociala liv,
har format ideal, som med svårighet kan brytas ner, omformas och ersättas av
andra.
I fusionsdiskussionerna med Iggesundsledningen vägde historiska och sociala
aspekter tungt för Billerudsledningen. De kalkylerbara företagsekonomiska fördelar
som ledningen i Iggesund pekade på övertygade inte Billeruds ledning om det
långsiktiga värdet av att fusionera med Iggesund (4.3.1).
Ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud offentliggjorde ett
uppköpserbjudande, som riktades till Iggesunds aktieägare. En viktig anledning till
detta var MoDo-ledningens ökade intresse för Iggesund och det förestående invalet
av Jan Wallander och Matts Carlgren i Iggesunds styrelse. Kretsen skulle utökas
och MoDo och Handelsbanken uppfattades som hinder för en vidgning av denna
krets. MoDo betraktades som Stora Kopparbergs medtävlare. Strategiska ,*törer
inom Stora Kopparberg tillhörde familjen Wallenbergs krets och konkurrerade med
MoDo om Iggesund. På grund av familjen Wallenbergs förankring i S-E-Banken
utmanades indirekt även Handelsbanken. S-E-Banken - i konkurrens med
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Handelsbanken - önskade knyta ytterligare ett bolag (Iggesund) till sin krets
(4.4.2). Det var ett attraktivt bolag de riktade sin uppmärksamhet mot. Målbolaget
Iggesund hade beskrivits som ett "guldägg" (4.4.1).
Stora Kopparbergs positiva referens var klanen Wallenberg och S-E-Banken.
Billeruds positiva referens var S-E-Banken men att det också var klanen Wallenberg
var inte självklart på grund av avståndet i relationen mellan S-E-Bankens och
Billeruds styrelseordförande, Lars-Erik Thunholm, och Marcus Wallenberg
(5.2.1). MoDos positiva referens var Handelsbanken. Två block skapades, dels av
Stora Kopparberg, Billerud och S-E-Banken, dels av MoDo och Handelsbanken.
Denna bildning hade sin grund i de gemensamheter som sedan låg tid tillbaka
förelåg mellan de olika blockens ingående enheter. De båda blocken konkurrerade
om Iggesund. Genom denna konkurrens framstod det ena blocket som det andra
blockets 'negativa referens' (3.4.2).
MoDo-ledningen försvarade sin position genom att öka sina aktieköp i Iggesund.
MoDos ställning som dominerande ägare befästes därmed. Iggesund hade bjudit
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar ett starkt motstånd och hävdat sin
självständighet. Iggesundsledningen tog dock inte lika starkt avstånd från MoDo
(och Handelsbanken) som från Stora Kopparberg och Billerud (och S-E-Banken).
Det uppfattades nämligen föreligga störst likheter mellan MoDo och Iggesund.
Utöver vad som ovan redovisats kan tillfogas att båda var norrländska skogsbolag.
Det provokativa sätt på vilket Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar
presenterade budet var också av stor betydelse för Iggesundsledningens
ställningstagande. Trots att budet i praktiken skulle innebära en avsevärd
substansvärdehöjning förkastades det av de strategiska aktörerna i Iggesund
(4.4.1).

5.3 Existerande förklaringar av förvärvsbeteende granskas
Vissa brister i befintlig teoribildning på förvärvsområdet påtalades i avsnitt 1.2.
Den efterföljande presentationen av existerande förklaringar till förvärvsbeteende
reste vissa tvivel. En viktig uppgift blir då att kritiskt granska befintlig teori rörande
förvärvs- och antiförvärvstaktiker då i ljuset av Iggesundsaffären (5.3.1). Det är
också rimligt att redovisa en spe1teoretisk modell och försöka besvara frågan om
utfallet i Iggesundsaffären kan förklaras med utgångspunkt i en sådan modell
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(5.3.2).112 Slutligen ställs frågan: Vilka motiv är då egentligen viktiga vid förvärv
med fientliga inslag? För att besvara denna fråga granskas såväl vinstmotiv som de
andra motiv, som behandlats inom tidigare förvärvs- och fusionsforskning (se
avsnitt 1.2.3).

5.3.1 'Angripare' och målföretag
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars uppköpserbjudande den 29 april 1981
kan ur Iggesundsledningens synvinkel betecknas som fientligt (4.4.1). Iggesund
var målföretaget och de presumtiva förvärvarna kan beskrivas som "angripare"
Eftersom ett pris erbjöds överraskande och utan förvarning kan angreppet ur
målföretagets synvinkel betecknas som "hear hug" (Ehrbar, 1978).
Det fanns emellertid olika tolkningar av uppköpserbjudandet. Detta visar på en viss
tvetydighet gällande vilket bolag det "fientliga" inslaget i budet egentligen riktades
mot - Iggesund eller MoDo. Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud
tolkades av Hans Stahle som fientligt visavi MoDo (4.4.1). Matts Carlgren
upplevde att MoDo blivit attackerade (4.4.2). Avsikten med budet var enligt Gunnar
Engman att erbjuda Iggesund ett alternativ till samarbete med MoDo och enligt Stora
Kopparbergs styrelseordförande Ingmar Eidem var budet ett fullföljande av tidigare
kontakter mellan Stora Kopparberg och Iggesund (bolagen hade sedan en tid
tillbaka etablerat samarbete vad gällde virkesförsörjning) (4.1.2). Det blir då rent av
möjligt att utpeka två 'målföretag', även om uppköpserbjudandet officiellt endast
var riktat till Iggesunds aktieägare och det inte var fråga om att köpa MoDo.
Applicering av förvärvs- och antiförvärvstaktiker förutsätter att angripare och
målföretag kan utpekas. Att angreppet också riktas mot ett annat målföretag fångas
inte i denna teoribildning. Det är därför svårt att inom ramen för dessa taktiker
hantera eventuella tvetydigheter i tolkningen av ett bud och förklara ett enda
målföretags agerande, när ett annat företag samtidigt känner sig attackerade.
Med anledning av Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud vidtog
Iggesundsledningen en rad åtgärder, som kan insorteras i den åtgärdskategori, som
enligt Olve (1988) innebär att ett målföretag försöker presentera goda prognoser och
112 Jag vill i detta sammanhang betona att det enbart är fråga om den slags spelteori,
som utgör en bas för den förvärvsmodel1, som beskrivits i avsnitt 1.2.2.

216
därigenom hävda en framtida självständighet. Iggesundsledningens strategiska plan
är ett exempel på detta, där optimism och tro på en förbättrad vinst- och

räntabilitetsutveckling var viktiga inslag och en viktig grund för att hävda
självständighetsmaximen (4.4.1).
MoDo-ledningens roll vid tidpunkten för uppköpserbjudandet kan möjligen ges
beteckningen "white knigtht" eller också kan man uttrycka det så att
"riddarutrustningen" blänkte för ett ögonblick. MoDo-ledningen konkurrerade med
ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud och betalade ett högt pris för aktier i
Iggesund men hade vid denna tidpunkt inte för avsikt att köpa Iggesund.
Aktieinnehavet var begränsat och avsikten samarbete underströks. Det var alltså då
inte fråga om ett övertagande, något som vanligen ligger i "white knight"resonemangen (1.2.1).
En "white knight" handlar vanligtvis snabbt efter det att den ursprunglige
angriparen erbjudit ett pris och har därför mycket begränsade möjligheter att
informera sig om målföretaget och dess verksamhet (1.2.1). I detta fall hade MoDo
påbörjat köpen av Iggesundsaktier redan sommaren 1980 och kan därför antas ha
genererat en stor mängd information om Iggesund vid tidpunkten för Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars bud i april 1981. Matts Carlgrens aktieköp
var planerade och ett led i att realisera hans vision om ett tredje skogsblock (4.3.3).
Den studerade förvärvsprocessen Iggesundsaffären rymmer inte bara
uppköpserbjudandet som sådant utan också de presumtiva köparnas förberedelser
inför budet och de händelser som inträffar i samband med och efter budet.
Händelser som är viktiga att ta hänsyn till, eftersom det fortfarande fanns en
intresserad köpare.
Vid tidpunkten för uppköpserbjudandet markerade de strategiska aktörerna i
Iggesund att bolaget skulle fortsätta att verka självständigt (ett övertagande
förhindrades) men Iggesundsaffåren avslutades inte i och med detta. Den fortsatta
händelsekedjan, efter Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars återtagande av
budet i juni 1981, visar att MoDo-ledningen var angelägen om att fortsättningsvis
san1arbeta med Iggesund. MoDo ökade sitt aktieinnehav i Iggesund successivt och
efter förvärvet av ett odelat aktieinnehav i oktober 1983 och efter en förändring i
bolagsordningen efter bolagsstämman den 7 november 1983 var Iggesund ett
dotterbolag till MoDo (4.4.2, 4.4.4. och 4.4.5).
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Som framgår ovan rymmer begreppsbildningen om förvärvs- och
antiförvärvstaktiker sådana begränsningar att de inte passar när man försöker
förklara den studerade förvärvsprocessen. Applicerandet av dessa taktiker resulterar
i en alltför smal bild av ett förvärv och en sådan bild har ett mycket begränsat
förklaringsvärde, eftersom bakgrund till och konsekvenser av budet lämnas utanför
analysområdet. Taktikerna kan då snarare betraktas som beskrivningsredskap för en
begränsad del av processen.
För att förklara förvärvsprocessens utveckling och utfall är det viktigt att teckna en
bakgrundbild till uppköpserbjudandet och även ta hänsyn till konsekvenserna av
detsamma och detta utifrån involverade strategiska aktörers utsagor. Förutom att
tidsdimensionen då beaktas kan också tvetydigheter ges utrymme.

5.3.2 En spelteoretisk ansats
Spelteori är ett komplext område och endast den del som inom detta område rör
förvärvsbeteende (1.2.2) ligger till grund för diskussionen i detta avsnitt. Detta gör
naturligtvis att det är mycket begränsade slutsatser som dras.
En utgångspunkt i en spelteoretisk analysmodell av förvärvsbeteende är att
involverade företag endast har en beslutsfattare, som agerar i enlighet med de
representerade aktieägarenas intresse att uppnå maximal välfärd (1.2.2). Detta
antagande blir problematiskt i Iggesundsfallet.
Ett hänsynstagande till flera aktörer och även till att aktörsnivåer existerar medför
att olika intressen och divergerande åsikter uppträder. Flera exempel på detta
föreligger i Iggesundsaffären och en begränsning av studien till en enda aktör och
en enda aktörsnivå resulterar då i en alltför grov approximation av handlandet. I
analysen ges utrymme för aktörernas skilda perspektiv. De strategiska aktörerna i
Iggesund uppvisade inte samstämmighet på väsentliga områden och några exempel
på detta ges fortsättningsvis.
Under 1980 engagerade sig Iggesundsledningen starkt i arbetet med
fusionsplanerna. En fusion mellan Iggesund och Billerud skulle enligt Lars G.
Sundblad resultera i ett skogsindustrielIt bolag med potential att bli ett av de
starkaste och mest utvecklingsbara i Skandinavien. Iggesunds styrelseordförande
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(Arne Henriksson) var emellertid mot en fusion med Billerud (4.3.1).
Den 5 maj 1981 invaldes Matts Carlgren och Jan Wa1lander i Iggesunds styrelse.
Iggesunds verkställande direktör agerade inte i enlighet med Matts Carlgrens
intressen. Att skilda intressen t o m hävdades inom den egna styrelsen framkom
särskilt tydligt på bolagsstämman den 7 november 1983. Då gav några styrelseledamöter och arbetstagarrepresentanter i Iggesund tydligt uttryck för ett missnöje
som var direkt riktat mot styrelseledamoten och huvudaktieägaren i Iggesund, Matts
Carlgren (4.4.5).
I Stora Kopparberg ifrågasatte de stora aktierägarrepresentanterna Arend Veerstegh
och Göran Atmer den egna styrelsens och verkställande ledningens beslut att
förvärva Iggesund (4.4.3).
Arbetstagarrepresentanterna i MoDo företrädde den linjen att hela Iggesund skulle
förvärvas. Matts Carlgren däremot argumenterade för successiva köp av
Iggesundsaktier. Den strategiska planen avseende bildandet av ett tredje skogsblock
skulle enligt Carlgren realiseras stegvis (4.4.6).
De olikheter som här givits exempel på drev fram handlingar, som påverkade
händelseförloppet och dessa olikheter framträder ej om aktörer förenklat sätts lika
med 'företaget' eller en enstaka person.
En viktigt antagande i den spelteoretiska analysmodellen är att beslutsfattare
försöker agera som rationella värdemaximerare (1.2.2). Det är osäkert om detta
antagande gäller i Iggesundsaffären. Detta bl a då Stora Kopparbergs och Billeruds
ledningars bud motarbetades i Iggesund, trots att budet yar "sockrat" och innebar en
avsevärd substansvärdehöjning (4.4.1 ) Avståndstagandet berodde inte på att
Iggesundsledningen förväntade sig ett högre bud från en "white knight".113

113 Den spelteoretiska modellen förutsätter nämligen vidare att flera budgivare med
olika infonnationsinnehav konkurrerar om målföretaget. En icke-infonnerad budgivare
i egenskap av "white knight" inträder på spelplanen och tävlar o1ed den infonnerade
budgivaren. Målföretaget ifråga förkastar det första budet och accepterar det andra om
detta leder till en högre "payoff,. En kombination av de båda målföretagen ökar
aktieägarnas välfärd utöver värdet före budet, som sätts lika med noll.
Förmögenhetsbildningen skall alltså vara större än noll om positiva synergier skall
föreligga (1.2.2).
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Vid tidpunkten för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars uppköpserbjudande var det andra faktorer än enbart kalkylerbara ekonomiska fördelar, som
var betydelsefulla för Iggeundsledningens handlande. Iggesunds arbetstagarkonsult
och arbetstagarrepresentanter befarade att rationaliseringsåtgärder (=förbättrad
ekonomi!) skulle bli ett resultat av ett övertagande. Administrationen inom de skilda
enheterna skulle då sammankopplas och en enhetlig försäljningsorganisation skapas
och detta skulle leda till att flera tjänstemän avskedades. De nya ägarna skulle inte
känna ett socialt ansvar (4.4.1).
Komplikationer förväntades också uppstå i samspelet som följd av fundamentala
olikheter i idealbildningen och normer för verksamheten. Samarbetet skulle
försvAras på grund av att Iggesund var marknadsorienterat medan Stora Kopparberg
och Billerud var mer volym- respektive produktionsorienterat (Lars G. Sundblad)
(4.4.1). Vidare förväntades den 'vi-anda' som etablerats internt i Iggesund slås
sönder. Denna 'Iggesundsanda' (ömsesidighetsnorm) uttryckte att Iggesund och
bygden historiskt var nära sammanflätade. De ideal som präglat detta bruksområde
med 300-Ariga traditioner kunde förändras aven inblandning av "främmande"
element (Sven Ekström, Iggesunds arbetstagarkonsult) (4.4.1).
Vad som hände efter budet visade att Iggesundsledningen också hävdat sin
självständighetslinje gentemot MoDo-ledningen (4.4.5 och 4.4.6). Följande
slutsater kan då formuleras avseende Iggesunds aktörers handlande vid tidpunkten
för budet.
Iggesundsaktörernas motstånd, riktat mot Stora Kopparbergs och Billeruds
ledningar, var inte en taktik för att erbjudet pris skulle höjas i ett efterföljande bud.
Iggesundsledningen förväntade sig inte ett högre bud från en "white knight". Det
motstånd som bjöds Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar var inte avsett att ge
tidsrun1 för att ge presumtiva budgivare möjlighet till inträde på förvärvsmarknaden.
Iggesunds självständighet hade ett väsentligt värde i ett långsiktigt perspektiv
åtminstone för exekutiv och anställda.
Sett i Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars perspektiv var inte motivet
bakom budet i första hand att öka aktieägarnas välfärd. Ett viktigt motiv var enligt
Lars-Erik Thunholm att förhindra en medtävlare som MoDo att förvärva Iggesund
(4.1.2) och enligt Hans Stahle att "mota Carlgren i grind" (4.4.1). Långsiktigt kan
detta dock tolkas som att värna on1 aktieägarnas välfård (även om detta endast är en
spekulativ tolkning). Kontroll kan ha ett värde ' isig'.
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MoDos successiva köp av Iggesundsaktier under 1980 kan betraktas som signaler
om att Iggesund var attraktivt, även om det inte var fråga om något bud vid denna
tid. Förloppet uppvisar en viss överensstämmelse med spelrnodellen 114.
Aktiekursen steg på ett anmärkningsvärt sätt efter det att Matts Carlgren offentligt
deklarerat att satsningar på Iggesundsaktien innebar en god kapitalplacering. Fler än
MoDo intresserade sig för Iggesundsaktier (4.3.3). Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningar var då speciellt intresserade och erbjöd Iggesunds aktieägare ett
högt pris. Spelmodellens informerade budgivare antas ha studerat
förvärvskandidaten och identifierat ett sätt på vilket en kombination mellan de båda
företagen ökar aktieägarnas välfärd utöver värdet före budet, som sätts lika med
noll. Förmögenhetsbildningen skall alltså vara större än noll om positiva synergier
skall föreligga (1.2.2).
MoDo förvärvade aktier i Iggesund trots hög skuldsättningsgrad. Ledningen
handlade vid den tidpunkten inte i enlighet med aktieägarnas fönnodade intresse att
maximera välfärden. Matts Carlgrens vision om det tredje skogsblocket skulle
materialiseras. Att förverkliga en personlig eller släktimpregnerad vision är inte i ett
publikt företag detsamma som att eftersträva maximering av aktieägarvälfärd. Ett
samarbete med Iggesundsledningen bedömdes som något positivt för MoDo i ett
långsiktigt tidsperspektiv och detta motiverade en skuldökning (4.4.2). En
förbättring av aktieägarnas välfärd kunde då antas ske längre fram. Detta har dock
åtminstone ännu inte skett (1990).115
114 Spelmodellen antar att det första budet ger signaler om att synergier föreligger och
detta lockar då andra budgivare att konkurrera om målföretaget ifråga (1.2.2).
115 MoDo förvärvade både Iggesund och Holmen i mars 1988 och det tredje
skogsblocket var en realitet. Resultaten fram till 1990 visar emellertid att
förväntningarna om de positiva synergieffekterna ej förverkligats.

En granskning av de ekonomiska effekterna av bildandet av det tredje blocket faller
egentligen utanför ramen för denna studie, som avser tidsperioden 1980-1983, men
det kan ändå vara av intresse att referera till Folkessons, Jez' och Jönssons (1989)
studie som behandlar just detta. Studien, som utgår från antagandet att
aktiemarknadens aktörer handlar ekonomiskt rationellt, visar att synergivinster ej
realiserades vid bildandet av det tredje skogsblocket.
Synergier - främst kopplade till skalfördelar - förklarar således inte förvärvet. För
att synergi skall föreligga erfordras att den totala förmögenhetsförändringen för
MoDo, Iggesund och Holmen är större än noll. Vid bildandet av det tredje blocket
'förstördes' istället kapital på sammanlagt 300 Mkr ·och MoDos aktieägare
missgynnades. De förlorade drygt 600 Mkr. Holmens aktieägare tjänade däremot
drygt 400 Mkr medan Iggesunds aktieägare förlorade nära 100 Mkr. En positiv
avkastning på Iggesundsaktien noterades den första börsdagen men efter slutbudet
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Mot bakgrund av vad som framkommit ovan är det svårt att någorlunda
fullständigt förklara Iggesundsaffärens händelseförlopp i spelteoretiska termer.
Vissa ingredienser i spelteorin har dock uppenbara meriter och teoribildningen vore
måhända värd en vidareutveckling, något som dock ligger utanför detta arbete (se
kapitel 6).
Beslutsfattande kan inte alltid vägledas av fasta principer och beslutsresultat kan
inte alltid förklaras med kalkyler, vilket ofta spelteori föreskriver (se t ex Blom,
1961). Som framgår av tvåstegsanalysen var i skilda strategiska aktörers perspektiv
också andra faktorer än medveten (maximering av) aktieägares välfärd viktiga för
förvärvet. Historien, traditioner, maktuppfattningar och relationers karaktärer
spelade en stor" roll i förloppets utfall (5.1 och 5.2). Dessa faktorer kan svårligen
sannolikhetsberälmas.

5.3.3 Vilka motiv är viktiga?
Enligt Stora Kopparbergs ledning baserades ett förvärv av Iggesund på ett
företagsekonomiskt motiv. På olika områden skulle samordningsvinster uppnås.
Synergieffekter skulle realiseras och dessa kunde ej förverkligas om inte aktier
motsvarande mer än 90% av röstetalet förvärvades, annars nlåste hänsyn tas till
minoritetsintressen (Stora Kopparbergs chefsjurist Nils Grafström). Så snart 90%gränsen passerats kunde tvångsinlösen påkallas för att få in samtliga utestående
aktier. Ett bolags ledning har då större handlingsfrihet bl a vid strukturella
förändringar (4.1). Förutom det ekonomiska motivet framträder här också ett ickeföretagsekonomiskt motiv för förvärvet. Budet hade också sonl syfte att hindra en
medtävlare som MoDo att bli huvudägare i Iggesund (4.1.2).
Billeruds ledning kontaktades en kort tid före offentliggörandet av
uppköpserbjudandet den 29 april 1981. Arbetstagarrepresentanterna informerades
samma dag. Det fanns inte tid för förhandlingar. Gunnar Engman beslöt att stödja
Stora Kopparbergs lednings förslag därför att Billerud då skulle ha möjligheter att
spela en aktiv roll vid de strukturförändringar som avsågs. Det förelåg också
blev alltså resultatet en 'kapitalförstöring'.
Det är emellertid vanligt att förvärv och fusioner leder till misslyckanden.
Förväntade synergier realiseras ej ( se avsnitt 1.1).
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potentiella samverkansfördelar mellan Iggesund och Billerud främst vad gällde
kemisidan (4.1.2). Gunnar Engman och arbetstagarrepresentanterna godkände
Stora Kopparbergs lednings motiv bakom det planerade budet (4.4.3).
För Billerudsledningen var det inte bara ett ekonomiskt motiv som var drivande
vid budgivningen på Iggesundsaktierna utan också ett motiv som rörde ledningens
förväntningar on1 att tillfredsställa ett slags "aktiveringsbehov" i Billerud. Att spela
en aktiv roll vid avsedda struktutförändringar var i sig betydelsefullt.
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud var riktat mot Iggesunds
aktieägare. Det är då också viktigt att uppmärksamma motiv bakom
förvärvskandidatens handlande. Köpannotiv är bara den ena sidan av förvärvet. Ett
företagsförvärv kan enligt Johansson (1962) och Hagstedt et al (1979) ses som en
dubbelsidig transaktion. Därvid blir det viktigt att ta hänsyn till både köparens
(köparnas) och säljarens (säljarnas) motiv.
Iggesundsledningen negligerade i stort de företagsekonomiska motiv som Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningar betonade. Den substansvärdehöjning det
"sockrade" budet skulle medföra var inte heller särskilt viktigt för
Iggesundsledningen. Det sociala ansvaret, Iggeundsandan, oberoende av sfärer och
krav på att ha kapitalägarna nära är exempel på primärt icke-ekonomiska
faktorer 116, som motverkade de företagsekonomiska fördelar, som förespråkades
av ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud (4.4.1).
Sommaren 1980 var Iggesundsledningens önskan att satsa på en tredje
kartongmaskin ett viktigt motiv för de fusionsplaner som presenterades för
Billerudsledningen. Iggesund skulle utveckla en produkt för höga trycktekniska
anspråk. Ett större produktionsunderlag erfordrades då för att uppfylla krav på
kvalitet och service och för att en högre prisnivå skulle kunna hållas. Att inrikta
Billeruds kartongproduktion i Skoghall mot ett högre kvalitetsregister och i en högre
prisklass skulle medföra behov av ökad produktionskapacitet (4.3.1). Detta var
viktigt för Iggeundsledningen och resultatet för 1980 bekräftade att förändringar var
nödvändiga. Räntabiliteten uppgick endast till 8% och likviditeten var försämrad
(4.2.2).

116Dessa kan givetvis tolkas i mer eller mindre grovt tillyxade ekonomiska
kategorier. Till syvende och sist är de svårkalkylerade och ersätts då ytterst av
trosföreställningar eller ideal.
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Den ökade internationella konkurrensen påverkade resultatet och drabbade främst
stål- och skogsindustrin. Iggesund drabbades av den internationella konjunkturförsvagningen på skogsområdet i slutet av 1980. Lågt virkesutbud och ökade
råvarupriser inom skogssektorn skulle sannolikt resultera i nedläggningar (4.2.2).
Iggesundsledningen hade således starka företagsekonomiska skäl för en fusion
med Billerud.
Dessa motiv motverkades av de motiv som Billerudsledningen framförde. Det
skulle troligen föreligga goda möjligheter att uppnå finansiella synergier men detta
var inte tillräckligt motiverande för Billerudsledningen för att de skulle acceptera
Iggesundsledningens planer. Billerudsledningen tvivlade på ljusa framtidsutsikter
för kartongproduktion. Dessutom framfördes att negativa reaktioner från fackligt
håll kanske kunde förväntas och stora grupper av aktieägare skulle kunna känna sig
missnöjda om Iggesund och Billerud sammanslogs (4.3.1). Lokalpatriotismen i
Värmland talade också mot en fusion. En annan viktig faktor som talade mot en
fusion var att Bil1elud skulle fira 1oo-års jubileum och önskade göra det som ett
självständigt bolag (4.3.1). Billerud hade genomgått flera ägarstrukturella
förändringar sedan 1978 och detta innebar vid varje tillfälle att "företaget stampade
vatten i 11/2 år och förlorade i kampen om marknader" (4.1.1).
MoDo-ledningens motiv för samarbete med Iggesund var baserat på en önskan att
utjämna konjunktursvängningarnas effekter. Inom skogsindustrin är konjunktursvängningarna stora och det skulle vara en stor fördel om dessa inte var samtidiga
för alla verksamhetsområden. Matts Carlgren hävdade att 90-talet skulle kräva
något helt annat av den svenska skogsindustrin. Det var av stor betydelse att skapa
mer diversifierade skogsindustriella enheter (koncerner) var och en med ett
omfattande skogsindustriprogram "på sin palett" (4.3.3).
Vid sidan om detta var huvudägarskap ett grundläggande krav för Matts Carlgren.
Minoritetsinnehav kunde innebära att synergieffektema inte uppnåddes (4.4.2).
Matts Carlgren underströk, i samband med att Iggesund blev dotterbolag till MoDo,
att en absolut ägarmajoritet inte skulle förhindra Iggesund att arbeta efter sina
riktlinjer. Ett samarbete, som baserades på att bolagens produktområden och
kompetenser kompletterade varandra, skulle på sikt resultera i synergieffekter
(4.4.5). Huvudägarskap var därvid grundläggande och innebar en samling av den
yttersta beslutanderätten men detta behövde inte stå i något motsatsförhållande till
självständighet (4.4.6).
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Det förefaller som om Matts Carlgrens motiv för förvärvet av Iggesund till en
början tecknats diffust för att med tiden framträda allt klarare. Iggesundsledningen
reagerade därför till en början enbart med kommentarer gällande samarbete med
MoDo-ledningen. Stabiliteten på ägarsidan ökade som en följd av MoDos aktieköp.
Lars G. Sundblad bedömde inte att det förelåg någon risk för att Iggesund skulle bli
uppköpt (4.3.3). Iggesunds själständighet betonades i alla sammanhang och
speciellt i de senare skeden, då ägarbilden förändrades.
Vinst- och rlllväxtmotiv är exempel på motiv som inom tidigare förvärvsforskning
framställts som viktiga drivkrafter vid förvärvsplaner (1.2.3). Av redovisad empiri
framgår att alla dessa motiv är viktiga Gag återkommer till dolda motiv i nästa
kapitel). Det finns således stöd för den forskning som betonat vinstn10tiv bakom
förvärv och samtidigt finns det också stöd för den forskning som ifrågasatt och till
och med åsidosatt vinstmotiv. Av redovisad empiri framgår emellertid att det inte är
fråga om att i en slags 'seriekoppling' av motiv nå fram till ett motiv som har bäst
förklaringsvärde. Det gäller därför inte att substituera motiv och exempelvis peka ut
tillväxt eller andra motiv som bättre förklaringar till förvärv. Det gäller snarare
istället att försöka 'parallellkoppla' flera olika motiv och beakta samtidigt dessa vid.
försök att förklara förvärvs och fusioners förlopp och utfall. En mer sammansatt
förklaringsbild erfordras alltså.
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KAPITEL 6 STUDIENS VETENSKAPLIGA
BIDRAG

I detta kapitel redovisas studiens deskriptiva och teoriutvecklande bidrag och jag
knyter därvid an till avhandlingens syften (se avsnitt 1.3). Det deskriptiva syftet har
uppfyllts genom den redovisade fallstudien av "Iggesundsaffåren" (kapitel 4). Det
teoriutvecklande syftet försöker jag uppfylla i detta kapitel genom att redovisa
'upptäckter' i fallstudien och relatera dessa 'upptäckter' till i huvudsak den
befintliga teoribildningens förklaringar av förvärvsbeteende (6.1). I enlighet med
det teoriutvecklande syftet visar jag också vad den cirkulära processbeskrivningen
tillfört (6.3). I avsnitt 6.4 summeras forskningsresultaten som helhet och
avslutningsvis redovisas några tankar om trovärdighet (6.5) men först några ord om
det deskriptiva bidraget.
Det deskriptiva bidraget rör beskrivningen av "Iggesundsaffären" per se (kapitel
4) och grundas på att en sådan beskrivning aven strategisk förvärvsprocess ej
tidigare presenterats. Jag har fått access till ett material, som ej tidigare varit
tillgängligt för forskning. Trots förloppets känsliga karaktär har aktörer med
(förvånansvärd) öppenhet berättat om olika händelser (vissa begränsningar finns
emellertid och dessa har redovisats i avsnitt 2.3.1). Jag har haft möjlighet att
beskriva en kontinuerlig, tät händelsekedja och generera data om såväl objektiverade
förhållanden som mer personliga och emotionella till grund för en cirkulär
processanalys. Intervjuade aktörer har inte ställt krav på anonymitet. Aktörerna har
framträtt med namn och därigenom blir de 'synligare' än om de maskerades och
behäftades med koder. Fallet blir därmed mer 'levande' och de dramatiska skeenden
som utmålas blir mer pregnanta. 'Agerande kodbeteckningar' i ett anonymiserat fall
torde ha motsatt effekt.
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6.1 Den befintliga teoribildningens 'räckvidd'
Detta avsnitt innefattar fem delar. I 6.1.1 'utvecklas' fallstudiens komplexitet i
termer av beslutsvärden och erfarenhetsvärden. I 6.1.2 ställs frågan om
"Iggesundsaffären" kan beskrivas som ett rationellt spel. En 'social' rationalitet
'utvecklas' i 6.1.3 och i 6.1.4 'motivbilder'. En summering sker sedan i 6.1.5.

6.1.1 Komplexitet
erfarenhetsvärden 117

termer

av

beslutsvärden

och

Av fallstudien (kapitel 4) och efterföljande analyser (kapitel 5) framgår att Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars uppköpserbjudande inte bara hade en
bakgrund utan flera, eftersom flera bolag än just de presumtiva förvärvarna och
förvärvskandidaten inbegreps. Budet fick därmed konsekvenser för mer än det
bolag det direkt riktades mot. Genom budets kopplingar till det förflutna och till det
framtida tydliggörs att "Iggesundsaffären" rymde flera förvärvsstrategier och
omfattade en mängd beslutssituationer, som var lågt strukturerade, dvs svåra att
överblicka och förutsäga konsekvenserna av. Den studerade förvärvsprocessen är
komplex. Jag redogör fortsättningsvis för vad detta innebär i termer av
beslutsvärden och erfarenhetsvärden.
MoDos verkställande direktörs vision om det Tredje Blocket materialiserades i ett
långsiktigt perspektiv (4.4.7). Matts Carlgren vände sig först till Iggesund - en
viktig 'byggsten' i det Tredje Blocket. Det var säkerligen omöjligt att förutsäga vid
den tidpunkten att beslutet att förvärva aktier i Iggesund under 1980 (4.3.3) skulle
få till konsekvens att ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud utarbetade ett
förslag till ett uppköpserbjudande, som riktades till aktieägarna i Iggesund (4.4.2).
Uppköpserbjudandet kan tolkas som en konsekvens av MoDos och Iggesunds
ledningars handlande. Ett handlande som medförde ett oavsiktligt resultat. Vad en
aktör bedömer som en strategisk möjlighet vid en viss tidpunkt kan senare begränsa
dennes handlande. Detta är en form av "enacted environment", som betyder att
omgivningen är en organisations output istället för dess input (Weick, 1979/1969).
MoDos och Iggesunds ledningar har i detta fall medverkat till att skapa sina egna
förvärvsstrategiska förutsättningar på grundval av MoDos ökade aktieandel och
117Besluts- och erfarenhetsvärden har med referens till Kahneman och Tversky
(1983) givits en teoretisk bakgrund i avsnitt 1.2.3.
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Matts Carlgrens och Jan Wallanders förestående inval i Iggesunds styrelse. De
konsekvenser detta skulle medföra kunde inte förutses.
Den beskrivna situationen kan förklaras aven bristande överensstämmelse mellan
Matts Carlgrens beslutsvärde och erfarenhetsvärde. Matts Carlgren reagerade med
otillfredsställelse på uppköpserbjudandet (4.4.2). Otillfredsställelse refererar här till
erfarenhetsvärde. Beslutsvärde berör förväntningarna om att genomförandet av
samarbetsplanerna med Iggesundsledningen skulle resultera i positiva synergier.
Beslutsvärde avser således det förväntade bidraget av ett visst handlingsalternativ.
Uppköpserbjudandet uppfattades som ett störningsmoment och medförde osäkerhet
vad gällde den fortsatta utvecklingen av initierade planer. Förväntningar och utfall i
praktiken (erfarenheter) överensstämde inte vid denna tid. Här förelåg alltså en
påtaglig diskrepans mellan besluts- och erfarenhetsvärde Ufr Kahneman och
Tversky, 1983).
Andra exempel på att skillnader uppstått mellan besluts- och erfarenhetsvärden är
förvärvsstrategier utarbetade av ledningarna i Iggesund, Stora Kopparberg och
Billerud. Iggesundsledningens strategi att fusionera med Billerud förhindrades
(4.3.1). De förväntningar Iggesundsledningen hade om att via en fusion med
Billerud forma ett skogsindustribolag med potential att bli ett av de starkaste och
mest utvecklingsbara i Skandinavien (4.3.1) infriades ej. Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningar riktade ett uppköpserbjudande till Iggesunds aktieägare. Dessa
ledningar hade förväntningar om att affären skulle fullföljas, eftersom erbjudandet
var "sockrat" och innebar flera möjliga samordningsvinster (4.1.2) Trots att budet i
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars perspektiv var förmånligt för både
aktieägarna och företagets utveckling förkastades det (4.4.1). Att skilda
förvärvsstrategier inte fullföljdes planenligt demonstrerar då en bristande
överensstämmelse mellan olika aktörers besluts- och erfarenhetsvärden. Osäkerhet
är en viktig ingrediens i de föränderliga och oförutsägbara förvärvssituationer som
beskrivits. En möjlighet att förutsäga andra aktörers handlande och handlandets
resultat skulle reducera osäkerhet. Fullständig säkerhet skulle uppnås och aktörers
besluts- och erfarenhetsvärden skulle vara kongruenta. Teoretiska och praktiska
bidrag skulle därmed vara likvärdiga.
Till den beskrivna föränderligheten och oförutsägbarheten bidrar också att de
strategiska aktörerna i Iggesund och MoDo saknade tidigare erfarenheter av
'fientliga' förvärv. Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud var i
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Iggesundsledningens perspektiven "bomb" och i MoDo-ledningens perspektiven
"attack" (4.4.1 och 4.4.2). De handlingssituationer som uppstod var extraordinära.
Varken i Iggesund eller MoDo fanns någon tidigare beteenderepertoar att
återanvända i syfte att hantera denna "bomb" och "attack" och inte heller kunde
följderna av dessa 'obehagliga överraskningar' förutsägas. Att följa några på
förhand uppställda beslutssteg i syfte att uppnå ett givet mål var i de beskrivna
situationerna omöjligt. Rationell strategisk planering var alltså svår att praktisera. De
'brott' i förvärvsstrategierna (divergenta besluts- och erfarenhetsvärden) jag visat på
ovan demonstrerar också denna svårighet. Rationell planering förutsätter
välstrukturerade beslutssituationer och en möjlighet att identifiera och konsekvent
rangordna handlingsalternativ i tid och rum i syfte att uppnå ett givet mål (1.4.2).
För att kunna göra detta erfordras omfattande information om olika
handlingsalternativ och därtill måste ett visst tidsutrymme finnas för rangordning av
alternativen. Tidspressen och den begränsade informationen, speciellt vid
tidpunkten för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud, gjorde att
handlingsalternativ inte kunde värderas i enlighet med en 'rationell' planering.
Budet hade tillkommit i stor brådska och först i efterhand informerades
Iggesundsledningen om fördelar med det planerade förvärvet. När budet
meddelades ledningen i Iggesund - en eftermiddag dagen före Valborgsmässohelgen
- var det ont om tid för information till de anställda (4.4.1). MoDo-ledningen
agerade också under tidspress. Det var viktigt för Matts Carlgren att bevara sitt
'försprång' i 'kapplöpningen' om Iggesundsaktierna. MoDo köpte aktier trots en
allt tyngre skuldbörda (och något annat alternativ övervägdes inte) för att försvara
sig mot "attacken" från Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar (4.4.2)
En rationalitet, som baseras på en strävan att följa en utstakad plan mot ett givet
mål kan alltså ifrågasättas som fundament. Med andra ord: klassisk ekonomisk
teoris rationalitetspostulat förlorar en betydande del av sin dominans. Istället för en
rationell plan beskrivs den strategiska verksamheten av att en slingrig väg fylld av
överraskningar leder mot ett övergripande mål, som eventuellt kan vara nödvändigt
att omformulera. En ombyggnad av vägen kan också erfordras om inte
framkomsten underlättas av annat vägval. Någon form av inkrementalism kan här
vara en mer empiriskt relevant beskrivning av den strategiska förvärvsverksamheten
Gfr Quinn, 1980).
Ledningarna i Stora Kopparberg och Billerud erbjöd den 29 april 1981 Iggesunds
aktieägare ett pris, som skulle innebära en avsevärd substansvärdehöjning per aktie.
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Redan de två nyemitterade aktierna i Stora Kopparberg skulle ge högre
substansvärde. En nyemitterad Billerudsaktie samt ett kontantbelopp var priserbjudandets extra påslag (4.1). Dessa fördelar beaktades emellertid inte. Hotet om
att bli "uppslukade" aven stor koncern, som sträckte sig från norska gränsen i
väster till Bottenhavet i öster innebar i Iggesundsledningens perspektiven mängd
nackdelar (4.4.1).
Iggesundsledningen valde att samarbeta med MoDo-ledningen utan att väga
företagsekonomiska för- och nackdelar mot varandra. Detta kan tolkas på basis av
marginalism (jfr Lindblom, 1959, m fl). Det huvudsakliga kriteriet för detta
handlingsval representeras av det som beskrevs av Iggesunds arbetstagarkonsult
och arbetstagarrepresentanterna som en väsentlig, om än en marginell skillnad,
mellan de olika skogsbolagen. Vad samarbetet med MoDo-ledningen egentligen
innebar synergimässigt kunde ännu inte värderas. Företagsekonomiska kalkyler
med utvärderade resultat var inte avgörande för Iggesundsledningens
handlingsval 118. Vid tidpunkten för detta 'val' (maj 1981) var Iggesundsledningen
upptagen av diskussioner med Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar om
företagsekonomiska effekter av ett förvärv av Iggesund. De övriga
företagsekonomiska beräkningar Iggesundsledningen utförde vid denna tid gällde
en jämförelse mellan Stora Kopparbergs, Bi1leruds, MoDos och Iggesunds
substansvärde, soliditet, likviditet och framtida förutsättningar. Denna jämförelse
hade sin grund i frågan om Iggesund kunde verka självständigt i framtiden. Det som
var viktigt vid denna tidpunkt var att tydligt demonstrera att Iggesund kunde klara
sig utan stöd från andra bolag, men om en förändring som ingrep i Iggesunds
självständighet måste ske var MoDo den lämpligare samarbetspartnern
(4.4.1).Gemensamma ideal rörande personalpolitik och lokal delaktighet mellan
Iggesund och MoDo framfördes som ett viktigt argument för Iggesund att samarbeta
med MoDo (4.4.1). Etablerade positiva relationer mellan aktörer som Matts
Carlgren och Iggesunds arbetstagarkonsult Sven Ekström (5.2.1) hade också viss
betydelse för handlingsvalet ifråga.
Att olustkänslor förknippades med ett realiserande av Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningars förvärvsstrategi var också ett viktigt skäl till att
Iggesundsledningen valde att samarbeta med MoDo. Att Iggesunds och MoDos
118Att Iggesundsledningen inte upprättade företagsekonomiska kalkyler varken för ett

samgående med Stora Kopparberg och Billerud eller för ett samarbete/samgående
med MoDo har skriftligen verifierats av MoDos finansdirektör, f.d.
ekonomidirektören i Iggesund. Noggranna kalkyler låg dären10t till grund för
Iggesundsledningens planer på en fusion med Billerud. I det fallet var
Iggesundsledningen initiativtagare (se också avsnitt 4.3.1).
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angelägenheter kommunicerades direkt och i vänskaplig anda mellan Matts Carlgren
och Sven Ekström och arbetstagarrepresentantema i Iggesund spelade en viktig roll
(4.4.3). Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar hade närmat sig
Iggesundsledningen på ett sätt som av flera strategiska aktörer i Iggesund
betecknades som fientligt. Iggesunds styrelseledamot Hans Stahle betraktade dock
budet som fientligt gentemot MoDo (4.4.1). Budet uppfattades även i MoDoledningens perspektiv som fientligt (4.4.2). Iggesundsledningen (och även MoDoledningen) försökte motverka ett 'angrepp'. Detta indikerar att känslor påverkade
Iggesundsledningens handlingsval, vilket ytterligare understryker marginalism.
Förutom föränderlighet och oförutsägbarhet framträder i den studerade
förvärvsprocessen också flertydighet med avseende på en förvärvsstrategis
historiska bakgrund. Bakgrundsbilden blir diffust tecknad på grund av svårigheter
för aktörer att entydigt besvara frågor som: Vad hände? och Varför? Gfr t ex March
och Olsen, 1976). Det är viktigt att inplacera förvärvsstrategier i ett historiskt
kontext. Denna inplacering bidrar till att förklara aktörers förvärvs strategiska
handlingar. Den historiska flertydigheten måste således på något sätt fran1ställas.
Vad hände? och Varför? är frågor, som här besvaras med utgångspunkt i flera
aktörsperspektiv. Den historiska flertydigheten har här beaktats med hjälp av den
cirkulära processanalysen (se avsnitt 5.1).
Flertydigheten i "Iggesundsaffåren" kommer till uttryck genom att de enskilda
strategiska aktörernas subjektiva beskrivningar av bakgrunden till
uppköpserbjudandet redovisas. Iggesundsledningens fusionsplaner och MoDoledningens beslut att förvärva aktier i Iggesund har angivits som väsentliga
bakgrundselement liksom konkurrensen mellan Handelsbanken och S-E-Banken
(4.3). Denna konkurrens, som grundlagts sedan lång tid tillbaka, är ett viktigt
förhållande att beakta i bakgrundsbilden.
Flertydighet, med hänvisning till oklarheter i aktörers preferenser, avser
svårigheter att klargöra avsikter (March och Olsen, 1976). Matts Carlgrens avsikter
med förvärvet av Iggesundsaktier föreföll i Iggesundsledningens perspektiv dunkla.
Iggesundsledningen försäkrades nämligen samtidigt en framtida 'självständig'
verksamhet. Flertydighet uppstod på grund av aktörernas skilda uppfattningar om
innebörden i begreppet 'självständighet' (4.4.5).
En flertydighet som refererar till oklara avsikter framträder också i samband med
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars presentation av uppköpserbjudandet
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den 29 april 1981 (4.1). Motiven bakom budet föreföll i Iggesundsledningens
perspektiv dunkla. Förvärvsstrategin föreföll ha tillkommit i stor brådska utan att
vara grundad på en genomtänkt företagsekonomisk värdering av synergier (4.4.1).
Studien omfattar en tidsperiod på fyra år och under denna relativt långa tid fanns
då en mängd situationer, som demonstrerade de olika strategiska aktörernas
variationsrika handlande och inslagen av osäkerhet blev därvid påtagliga. Den
långdragna förvärvsprocessen gav stort utrymme för komplexitet, vilket minskade
sannolikheten för att förvärvet skulle genomföras. Komplexiteten i termer av
divergerande besluts- och erfarenhetsvärden gjorde att förvärvsprocessen
utvecklade sin egen logik. Att a priori bestämma den strategiska färdriktningen var
dätför förenat med svårigheter. Ett hänsynstagande till detta gör det mindre fruktbart
att exklusivt behandla aktörerna som rationella värdemaximerare.
Flera forskare har pekat på problemet att behandla komplexitet i samband med
förvärv och fusioner. Komplexiteten har vanligen förklarats av att det studerade
fallet varit 'unikt'. Att utförligare förklaringar inte presenterats ser jag som en brist.
Det har därför varit viktigt i denna studie att visa på förhållanden, som medverkat till
att göra förvärvsprocessen komplex, för att klargöra varför existerande förklaringar
av förvärvsbeteende är otillräckliga.
Komplexitet har också av ett annat skäl varit viktigt att belysa i denna studie. Det
strategiska förspelet har stor betydelse för vad som händer vid själva
sammanslagningen av företag (1.1). Den komplexitet som finns i detta 'förspel'
måste granskas för att förklaringar skall kunna sökas till misslyckanden vid förvärv.
Det räcker då inte n1ed att konstatera att en process är komplex.

6.1.2 Iggesundsaffären • ett rationellt spel?
I beskrivningen av förvärvsprocessen har särskilt uppmärksamhet gIVIts
interaktioner. Iden om den interaktiva människan har därvid blivit viktig. Med
uteslutande ett kommunikativt perspektiv på interaktionerna blir själva vinsten eller
förlusten i ett 'spel' av underordnad betydelse. Utbytet i sig är då betydelsefullt och
detta är något utöver vad som utbyts (Sjöstrand, 1987). Utbytet i sig refererar till
interaktionernas karaktärer och som framkommit i analysen (5.2.1 och 5.2.3) har de
genuina relationer som ligger till grund för krets- och klanbildningar påtaglig
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betydelse för hur de enskilda aktörerna agerar.
Det strategiska handlandet har således inte enbart sin grund i kalkylerande
intressen, något som i stort sett utan undantag förutsätts i den spelteoretiska
modellen, utan också i relationer baserade på vänskap, släktskap och gemensamma
ideal. Allt handlande är således inte målinriktat och fokuserat på vad som utbyts
utan också bestämt av själva utbytet och utbytets karaktär (Sjöstrand, 1985 och
1987). Beskrivningen (kapitel 4) och analyserna (5.2.1 och 5.2.3) indikerar att den
ekonomiska rationaliteten inte är en tillräcklig förklaring utan att det behövs en
reviderad syn innehållande mer sammansatta mänskliga rationaliteter.
De strategiska aktörer som involverades i Iggesundsaffären kan då inte självklart
betraktas som spelare i ett spel där den ene vinner vad den andre förlorar (5.3.2).
Det är också svårt att avgränsa handlingssituationer där vinnare och förlorare
utpekas. Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars uppköpserbjudande hade
komplexa kopplingar till det förflutna och det framtida (kapitel 4). I den studerade
förvärvsprocessen rymdes inte bara en klart avgränsad förvärvsstrategi utan flera.
Den redovisade komplexiteten (6.1.1) gör att förenklingar, av de slag spelmodellen
förutsätter, är svåra att åstadkomma. Att entydigt ange vad den ene vinner och vad
den andre förlorar är då också svårt. Det som aktörer konkurrerar om har
möjligheter att växa och förändras. "Kakan" kan bli större om aktörer kan komma
överens och omvänt kan aktörers agerande vara destruktivt för alla inblandade
(Olve, 1985). Det behöver alltså inte bli fråga om att dela en given "kaka". Att den
ene vinner vad den andre förlorar är således inte givet.
Den granskning som skett av den spelteoretiska förvärvsmodellen (se avsnitt
5.3.2) visar att en viss överensstämmelse med spelmodellen föreligger och detta på
grund av att MoDos aktieköp i Iggesund under 1980 signalerade att Iggesund var en
attraktiv förvärvskandidat, även om det vid den tiden inte var fråga om att förvärva
Iggesund. MoDo kan i enlighet med spelmodellen utpekas som den informerade
budgivaren. Stora Kopparberg och Billerud är då den konkurrerande efterföljande
budgivaren. Iggesundsledningen förkastade emellertid Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningars "sockrade" bud och förväntade sig inte heller ett högre bud från
en "white knight". Detta visar då på en bristande överensstämmelse med
spelmodellen. Det var andra faktorer än enbart kalkylerbara ekonomiska fördelar
som påverkade handlandet (4.4.1). Historien, traditioner, maktuppfattningar och
relationers karaktärer spelade stor roll i det studerade förloppet (5.1. och 5.2).

233
I avsnitt 5.3.2 framkommer att det är svårt att applicera spelmodellen på
"Iggesundsaffären" också av andra skäl än de som angivits ovan. I
"Iggesundsafffären" involverades flera aktörer både på exekutiv- och
huvudmannnivå. Olikheter existerade mellan aktörerna och också mellan
aktörsnivåerna. Aktörerna kan då inte reduceras till en beslutsfattare (person eller
företag), som agerar i enlighet med de representerade aktieägarna, vilket
spelmodellen förutsätter (1.2.2).
I realiteten tar heller aldrig 'spelet' slut, vilket också förutsätts i spelmodellen
(1.2.2). Händelser kopplas cirkulärt i långa processer. IIggesundsfallet innehåller
processen såväl ett förvärvsförsök, ett förvärv som ett förvärvat företags
återvinnande av sin självständighet. Det är m a o inte i detta fall en fråga om attsom i spelteoretiska modeller - studera konkurrensen mellan olika informerade
budgivare och avsluta spelet i en tänkt 'jämviktspunkt', när målföretaget accepterat
ett bud. Den spelteoretiska ansatsen kan därmed ifrågasättas. Den empiriska studien
antyder åtminstone att den kan behöva kompletteras.

6.1.3 En 'social' rationalitet
Denna studie indikerar att den ekonomiska rationaliteten behöver kompletteras
med en slags 'social' rationalitet, som grundas i upparbetade relationer mellan
aktörer. Av tvåstegsanalysen (5.2.1 och 5.2.3) framgår att klaner och kretsar satte
vissa normer för det förvärvsstrategiska handlandet. Den klassiska ekonomiska
rationalitetsnormen var inte självklart den dominerande - än mindre exklusivt
verksamma. I stället för att enbart eftersträva en slags 'objektiv' värdering av
handlingsalternativ för att maximera det ekonomiska utfallet inom en överblickbar
tidshorisont (t ex via synergier), eftersträvade de strategiska aktörerna också vissa
klan- och kretspräglade värden, ofta kvalitativa och svårpreciserade nyttor med
oklara tidshorisonter. Strategiska handlingsval skedde således också på basis av
dessa senare 'nyttor', som inte sällan representerade tidsavlagringar och resultat av
den historia klanen eller kretsen reproducerade. Det blev fråga om att i handling
tillgodo~e vissa särintressen. Att benämningen (social) 'rationalitet' väljs beror på
att en klan- eller kretsmedlem anses handla rationellt om dennes ambitioner och
intressen eftersträvas.
En 'social rationalitet' lagrades och återskapades (delvis i förändrad form) över
tiden inom klanen (Wallenberg-, Sundblad- och Kempe-Carlgrenklanen, se avsnitt

234
5.2.1) respektive kretsen (t ex Stora Kopparbergsaktörerna) och i interaktioner
också med utanför stående uttrycktes denna rationalitet. Genom klan- och
kretsbildningar markerades gränser gentemot andra klaner och kretsar. Dessa
gränser eller olikheter skapade svårigheter vid försök till samarbete t ex vid försök
att förvärva andra företag. Den sociala rationaliteten blir därigenom klanrespektive kretsspecifik. Ett tydligt exempel på detta är 'blockbildningen' vid
tidpunkten för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars uppköpserbjudande
riktat till Iggesunds aktieägare. Två 'block' bildades. Det ena blocket bestod av
Stora Kopparberg, Billerud och S-E-banken och det andra av MoDo och
Handelsbanken och dessa block konkurrerade om Iggesund (5.2.3). Strategiska
aktörer inom Stora Kopparberg tillhörde familjen Wallenbergs krets och på grund
av familjen Wallenbergs förankring i S-E Banken utmanades indirekt
Handelsbanken (dessa banker var ju sedan lång tid tillbaka konkurrenter, 4.4.2).
Det var då inte enbart fråga om att förverkliga vissa synergier vid det planerade
förvärvet av Iggesund utan också fråga om att försvara de 'historiska
avlagringarna'. På grund av likheter mellan aktörerna hade en slags inkapsling
skett, som avgränsade klanen och kretsen. 'Inkapslingen' skapade då för det ena
'blocket' ovillighet att samarbeta med det andra 'blocket' och vice versa. De likheter
som förelåg sedan lång tid tillbaka mellan klan- respektive kretsmedlemmarna
(5.2.1 och 5.2.3) var en grund för framväxten av den sociala rationalitetsnormen.
Det klan- respektive kretsspecifika blev tydligt i handlandet när gemenskapen
befästes och detta också visades utåt. Styrande för det förvärvsstrategiska
handlandet var således också en social rationalitet. Den sociala rationaliteten ser jag
som bindande inåt och på något sätt 'bakåtriktad' på grund av att den utvecklats i ett
historiskt perspektiv. Den ekonomiska rationaliteten ser jag som mer 'utåt- och
framåtriktad' då den ligger till grund för det framtida mål aktörer försöker uppnå
utan hänsynstagande till historiska aspekter och relationsaspekter.
Denna studie ger många indikationer på den sociala rationalitetens betydelse för det
strategiska förloppet. Av fallet framgår att expansion aven krets kan utgöra en väl
så viktig grund för ett förvärvsbeslut som en strävan att maxin1era aktieägares
välfärd. Det kan således ligga i en kretsrnedlems, precis som i en klanmedlems
intresse, att värna om den historia och de traditioner aktören själv är en del av.
Företagsekonomiska kalkyler kan därvid åtminstone periodvis och i väsentlig
utsträckning åsidosättas i förvärvs- och fusionsdiskussioner. Andra, ickeföretagsekonomiska aspekter, kan väga tungt ( 4.4.1 och 5.2.3).

235
Av analysen i avsnitt 5.2.3 framgår att framväxt av normer skedde genom ett
nära samarbete mellan de strategiska aktörerna inom de olika bolagen. Detta
samarbete grundades i genuina relationer som rotats, dels i släktskap, dels i vänskap.
Detta hade skett under mycket lång tid och passerat olika normbildningssteg l19
(3.4).
Klanernas och kretsarnas formande bidrog till framväxt av normer. De uttalade
och outtalade normer som under lång tid internaliserats i de studerade bolagen
skapade bindningar till det förflutna. Avlagringar som skedde i bolagens historiska
utveckling påverkade de strategiska aktörernas föreställningar och handlingar. Det
sociala utbytet mellan aktörerna ledde till att gemensamma föreställningar formades
och dessa låg till grund för etablerandet av gemensamma normer (5.2.1 och 5.2.3).
I studien finns dock exempel på att gemensamma föreställningar inte medförde att
normer var gemensamma i handling. Hans Stahle tillhörde kretsen av familjen
Wallenberg och Stora Kopparbergsaktörer men verkade inte för att Iggesund skulle
förvärvas av Stora Kopparberg och Billerud. Stahle, sonl var styrelseledamot i
Iggesund, kände sig också som 'Iggesundare' och verkade för att Iggesund skulle
fortsätta sin verksamhet som ett självständigt bolag (4.4.5).
Flera rationaliteter har således varit styrande för de strategiska aktörernas
handlingar. De har handlat som interaktiva, sammansatta människor. Den
interaktiva människosynen och det därmed förenade perspektivet på mänskligt
handlande utgör uppenbarligen i detta fall ett fruktbart fundament vid beskrivning
och förklaring av förvärvsbeteende. Detta fundament har tidigare beaktats inom
den mer processorienterade forskningen (1.2) men inte givits teoretiskt preciserat
innehåll som här i termer aven klan- och kretsspecifik 'social' rationalitet. Detta är
då ett viktigt komplement i denna studie.
119Det sociala utbytet mellan aktörer kan leda till att gemensamma föreställningar
fonnas. Detta förhållande demonstrerar kongruens - det första normbildande steget.
Kongruens följs av kohesion som betyder att en gemenskap befästes och efter en tid
etableras en norm. När kongruens blivit bestående är det möjligt att tala om
kohesion. Individer har då intresse aven fortsatt gemenskap. Den sociala
rationaliteten kan då sägas binda inåt samtidigt som den avgränsar klanen respektive
kretsen utåt.
Att aktörer handlar i enlighet med den norm som etablerats (det behöver dock inte
alltid vara så, jfr Collin, 1990) demonstrerar att deras föreställningar är konsistenta.
Detta förhållande kan ges beteckningen konformitet, som enligt Blake och Mouton
(1981) är det tredje och sista normbildningssteget.
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6.1.4 'Motivbilder'
I tvåstegsanalysen (5.1-5.2) betonades både kvalitativa förhållanden men också
strikt företagsekonomiska data som viktiga vid aktörers argumentering och
legitimering av skilda förvärvsstrategiska handlingslinjer. Av redovisad empiri
(kapitel 4) och av motivanalysen (5.3.3) framgår att företagsekonomiska motiv
spelade roll. Motiv för förvärv framträder emellertid i Iggesundsaffären som· mer
sammansatta och har inte enbart strikt företagsekonomisk grund.
Den empiriska studien indikerar att nära relationer mellan vissa strategiska aktörer
hade betydelse för handlingsvalen. Inte bara existensen av vänskapliga och
förtroendefulla relationer människor emellan utan också idealpräglade relationer
svetsade aktörer samman. Iggesundsledningen mobiliserade energi och åtgärder
vidtogs för att hindra 'angriparna', Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar, att
förvärva Iggesund i april 1981 (4.4.1) och detta trots att det bud SOOl erbjöds skulle
innebära en avsevärd substansvärdehöjning per aktie (4.4.1). 'Angriparna'
befarades förändra vad som upparbetats i bolaget sedan lång tid tillbaka.
'Iggesundsandan' kunde förstöras om "främmande element" gavs möjlighet att
påverka. I samband med Iggesundsledningens planer på en fusion med Billerud
(sommaren 1980) var, i Billerudsledningens perspektiv, lokalpatriotismen och ett
förväntat missnöje från fackligt håll och från stora grupper av aktieägare exempel på
motiv som talade mot en fusion med Iggesund (4.3.1). Notabelt i detta
sammanhang är att Billerudsledningen inte då kalkylerade med några
samordningsvinster. Finansiella synergier skulle troligtvis föreligga men för övrigt
tvivlade man på de potentiella samordningsfördelar beträffande produktionssidan
som Iggesundsledningen påvisade i sina kalkyler. Vid tidpunkten för försöket att
förvärva Iggesund (i april 1981) framhöll emellertid Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningar att uppköpserbjudandet var grundat i att samordningsvinster på
olika områden var realiserbara. Vad som också framgår av fallstudien är att Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningar dessutom (vid tidpunkten för
förvärvsförsöket) hade som syfte att förhindra en medtä~lare som MoDo att bli
huvudägare i Iggesund (4.1.2). Detta framfördes dock inte som motiv i
diskussionerna mellan ledningarna (4.4.1). Här framkommer då att inte enbart
företagsekonomiska motiv spelade roll (och fler exempel på detta har givits i avsnitt
5.3.3). Som framgått ovan kan också företagsekonomiska motiv motarbetas och
även 'döljas', dvs inte öppet redovisas.
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Motiv tycks ha en 'utsida' och en 'insida'. De strategiska aktörerna framhöll i de
olika förvärvssituationer, som granskats i studien, att företagsekonomiska synergier
var drivkrafter bakom expansion genom förvärv och fusioner (4.1.2, 4.3.3 och
4.4.1). I sådana sammanhang framträdde en kalkylerande logik:, eftersom de
framtidsinriktade skattningarna av exempelvis råvarubasen, produktionskapaciteten, de marknadsmässiga tillväxtmöjligheterna, lönsamheten, rörelsekapitalbindingen och den internationella konkurrensförmågan låg till grund för
beräkningarna av synergier (4.1.2 och 4.3.1) och exkluderade t ex historiska
aspekter och relationsaspekter. Matts Carlgren beaktade dock att ett bolags starka
bindningar till sin historia "gör det kärvt vid förvärv" (4.3.3). I huvudsak var det
den kalkylerbara, företagsekonomiska nyttan som 'utåt' eftersträvades. Den ickemätbara, icke-ekonomiska nyttan (som också beskrivits som krets - och
klanpräglade värden, se avsnitt 6.1.3) utgjorde inte ett motiv som demonstrerades
externt. Denna nytta svarar istället mot 'insidan' av motivet och är alltså det 'motiv'
som förelåg internt inom kretsen eller klanen. Motiv har således också färgats aven
'social' rationalitet.
Att de förvärvsstrategiska handlingarna motiverades externt av enbart
företagsekonomiska synergier kan ha att göra med att sådana motiv då legitimerades
gentemot en omgivning, som betraktade vinstöverväganden som viktiga liksom
önskan om tillväxt och förbättrad internationell konkurrensfönnåga. 'Utsidan'
svarar alltså mot officiella motiv och 'insidan' mot motiv, som kan vara mer eller
mindre dolda Ufr WesterIund och Sjöstrand, 1975; Goldberg, 1983).
Förutom den tvåsidighet jag refererat till ovan existerar en 'två-sidighet' av annat
slag. Som framgår av granskningen av motiv i avsnitt 5.3.3 är det viktigt att också
beakta både köpare- och säljannotiv i en samtidighet. Olikheter mellan köpares och
säljares motiv har varit särskilt påtagliga i denna studie och dessa olikheter har
analyserats i termer av dissonanser och maktasymmetrier (5.2.2). Hur
dissonanserna utvecklades och vad resultatet blev av aktörernas utövande av makt
påverkade förvärvsprocessens fortsatta riktning och innehåll. Det har således varit
viktigt att i denna studie granska både köpare- och säljannotiv för att förklara
förvärvsförloppet.
Inom tidigare forskning har huvudsakligen köparens motiv bakom förvärv och
fusioner beaktats (1.2.3). Ett hänsynstagande till endast köparmotiv ger inte uttryck
för att en förvärvssituation är en interaktionssituation och hänsyn tas då inte heller
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till existensen av beroenden (jfr 3.1). Motiv gäller inte enbart köparens
förväntningar att uppnå vissa mål. Det är viktigt att även förstå förvärvskandidatens
motiv.
Motiv är alltså sammansatta. Den redovisade tvåsidigheten gäller inte enbart
'insidan' och 'utsidan' av ett motiv utan också det självklara förhållandet att både ett
köpare- och ett säljannotiv existerar i varje f6rvärvssituation. För att beakta denna
sammansatthet väljer jag beteckningen 'motivbild'.
Föreställningen om motivbilder står i överensstämmelse med den interaktiva
människosynen. Den interaktiva människan agerar med utgångspunkt i flera
rationaliteter (1.4.1), vilka då kan uttryckas i en motivbild. Som visats i
motivanalysen (5.3.3) uppvisar köpare och säljare blandade rationaliteter. En
motivbild har alltså ha sin grund i både en ekonomisk rationalitet och en 'social'
rationalitet (jfr avsnitt 6.1.3). Såväl vinst- som tillväxtmotiv och andra ickeofficiella motiv har i en samtidighet varit drivkrafter bakom aktörernas förvärvsstrategiska handlande (4.1.2, 4.3.1, 4.4.1 och 4.4.2 ). Det finns alltså stöd för den
forskning som betonat vinstmotiv men även stöd för den forskning som ifrågasatt
och till och med åsidosatt vinstmotiv (jfr 1.2.3). Det gäller dock inte att utpeka ett
enda motiv med bästa förklaringsvärde utan som jag tidigare angivit (5.3.3) gäller
det att 'parallellkoppla' flera olika motiv och beakta både 'insidan' och 'utsidan' hos
dessa.

6.1.5 Summering
Den befintliga teoribildningen på förvärvsområdet är otillräcklig vid försök att
förklara det studerade 'strategiska förspelet' (jfr 5.3.1 - 5.3.3). Dess otillräcklighet
tydliggörs i ovanstående redovisning, dvs i beskrivningen av komplexiteten
(6.1.1), den sociala rationaliteten (6.1.3) och motivbilderna (6.1.4).
Denna studie rör flera samtidiga förvärvsstrategier, som då tidvis tangerar och
överlappar varandra. Dessa strategier har olika inriktningar beroende på de skilda
aktörsperspektiven och motsättningar uppkommer. Ju längre tid som som förloppet
drar ut desto fler motsättningar ges utrymme och desto större är diskrepansen
mellan aktörers besluts- och erfarenhetsvärden (se avsnitt 6.1.1).
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Förvärvsprocessen har i detta fall karaktäriserats av föränderlighet, oförutsägbarhet
och flertydighet, vilket ytterst kan sägas ha haft sin grund i det mänskliga
samspelet. Det mänskliga samspelet kan vara av mycket skiftande karaktär (5.2) och
innebära att oavsiktliga handlingsresultat uppkommer. Detta bidrar till divergerande
erfarenhetsvärden och beslutsvärden (se avsnitt 6.1.1).
Inslaget av marginalism kan, som visats i avsnitt 6.1.1, leda till att
företagsekonomiska kalkyler åsidosätts. Andra faktorer än rent företagsekonomiska
har spelat en påtaglig roll i den studerade processen. Ideal, olustkänslor, begränsad
tillgång till information och tidspress bidrog till att endast ofullständiga beräkningar
kunde användas i flera beslutssituationer. De strategiska aktörernas handlande
påverkades påtagligt men dominerades således inte exklusivt aven
företagsekonomisk, kalkylerande rationalitet. I handlandet gavs uttryck även för
andra 'rationaliteter'. I interaktionerna framträdde en social rationalitet (6.1.3).
Denna rationalitet påverkade parallellt med den ekonomiska rationaliteten det
förvärvsstrategiska handlandet och detta har tydliggjorts i 'motivbilder' (6.1.4).
Vad som här betecknas som Iggesundsaffärens aktörer kan beskrivas som
begränsat, men sammansatt rationella individer, där interaktiva kvaliteter framträder
(6.1.2).

6.2 Är det viktigt att rikta analyser mot aktörsnivån?
Existensen aven sammansatt rationalitet hos aktörerna i Iggesundsaffåren riktar
intressefokus mot aktörsnivån för att öppna för alternativa eller kompletterande
tolkningar och förklaringar av förvärvsprocessen. Detta arbete reser en tveksamhet
till om analyser som exklusivt fokuserar bransch-, sfär- och företagsnivåer kan
bidra till att förklara förvärvsprocessens utfall.
I detta avsnitt berörs annan teori än främst förvärvsteori. Diskussioner SOOl rör
val av analysnivå är av mer allmän karaktär och behöver inte strikt avgränsas till
forskningsområdet för förvärv. Diskussionerna kan vidgas också till andra fålt, som
mer explicit behandlar olika nivåer. Teori om bransch, sfärer och strategiskt
beslutsfattande är därvid relevant för att diskutera huruvida en viss nivå är viktig att
utgå ifrån för att förklara den studerade förvärvsprocessens förlopp och utfall.
Avsnittet består av sex delar. Branschnivå som utgångspunkt för en analys av
Iggesundsaffåren diskuteras i 6.2.1.Tankar om sfärernas strategi redovisas i 6.2.2.
I 6.2.3 - 6.2.5 utgår jag ifrån Allisons (1971) tre olika förklaringsmodeller för
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strategiskt beslutsfattande Strategiska aktörer - en monolitisk grupp (6.2.3) är det
o

avsnitt som bygger på "The Rational Actor Model" (Model I). Osäkerhetsreduktion
genom policies (6.2.4) behandlas utifrån "The Organizational Process Model"
(Model II) och politiskt handlande (6.2.5) granskas med avstamp i "The
Bureaucratric Model" även benämd "Politics Model" (Model ID). En suowering av
varför det är viktigt att rikta intressefokus mot aktörsnivån sker i avsnitt 6.2.6.

6.2.1 Branschnivå - en utgångspunkt för förvärvsanalys?
Gemensamt för de studerade skogsbolagen var behovet av strukturförändringar på
grund av exempelvis den ökade internationella konkurrensen, råvarubrist, höga
råvaru- och investeringskostnader (se kapitel 4). Alla bolag drevs emellertid inte i
samma riktning utan flera drevs istället på kollisionskurs. Den studerade
förvärvsprocessen illustrerar att variationer uppkom i aktörernas handlingsmönster
bl a på grund av skilda erfarenheter och synsätt. Dissonanser uppstod (5.2.2) och
detta gör då att en branschlogik ifrågasättes. Att bolagens aktörer och även aktörer
inom ett och samma bolag hamnade på kollisionskurs motverkade att bolagen inom
- i detta fall - skogsbranschen homogeniserades Gfr Bakka och Fivelsdal, 1988).
Vid tidpunkter då olika aktörer hamnat på kollisionskurs har resultatet av agerandet
och maktutövandet i de identifierade dissonanssituationerna (se avsnitt 5.2.2)
påverkat den fortsatta processriktningen. Vid upplösningen av dissonanserna har
den fortsatta fårdriktningen indikerats Gfr Normann (1982/1975).

Ä ven om branschens struktur har ett starkt inflytande på de konkurrerande bolagen
ä{ också enligt Porter (1980) en analys på branschnivå otillräcklig. Inom branschen

finns bolag som valt olika konkurrensstrategier. En branschanalys bör då gå mer på
djupet och även ta hänsyn till en företagslednings bakgrund, konkurrensmeriter,
personliga framgångar och misslyckanden. Detta är enligt Porter en nyckelindikation på en konkurrents mål, föreställningar och sannolika framtida åtgärder.
Normann (1989) hävdade i motsats till Porter (op cit) att branschbegreppet tillhör
en svunnen tid.
"Själva branschbegreppet tillhör en svunnen tid, en tid då statistiker och
nationalekonomer, arbetsgivare och fackföreningsfolk hade behov av att
ordna upp världen på ett då förståeligt sätt. Framtiden tillhör dem som kan
omdefiniera dessa 'bransch'-gränser och på så sätt upptäcka nya marknader.
I stället för konkurrens inom varje 'bransch' gäller konkurrensen framför allt
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vem som mest kreativt kan definiera de nya konkurrenssystemen och ur
dessa definitioner skapa nya affärer" (op cit, sid 11).
Uppmärksamheten riktas alltså istället mot konkurrenssystem. Dessa system kan
påverkas av enskilda aktörers expertkunskap. Innovationer kan göra att system
omdefinieras. Den ekonomisk-tekniska logiken, som beskriver relationer mellan
produktionsfaktorer vid en viss tidpunkt, kan tolkas på olika sätt av nya individer
och organisationer och nya system kan så småningom skapas.
"Den ekonomisk-tekniska logiken kan ändras - antingen gradvis eller i
plötsliga, stora steg - genom nya upptäckter och uppfinningar. Den baserar
sig alltid på en viss kunskaps- och teknologinivå. Den kan sägas vara
'given' för vissa aktörer i ett konkurrenssystem, medan andra aktörer kan ha
kunskap och resurser att genom egna insatser förändra logiken" (op eit, sid
30).
Det finns alltså, hos både Porter (1980) och Normann (1989), stöd för att det
mänskliga ingreppet i en 'bransch' eller i ett 'konkurrenssystem' har betydelse och
att enskilda aktörer kan påverka företags strategier. Som framgår av denna studie
har enskilda strategiska aktörer påverkat utformandet av förvärvsstrategier. Exempel
på detta är Matts Carlgrens självständiga agerande för att fÖtverkliga sin vision om
det Tredje Blocket. Det var för Carlgren viktigt att befästa familjen KempeCarlgrens makt genom huvudägarskap i Iggesund ( 4.4.5). Ett annat exempel är den
roll som Marcus Wallenberg spelade vid Stora Kopparbergs och Billeruds
ledningars uppkösperbjudande riktat till Iggesunds aktieägare. Budgivningen var
enligt Hans Stahle Marcus Wallenbergs försök att 'mota Carlgren i grind' och
förhindra att MoDo ökade sitt aktieinnehav i Iggesund (4.4.1).
Vad som framkommit ovan ger en viss indikation på att branschnivån i denna
studie är en alltför grov approximation av handlandet. Den empiriska studien är
dock alltför begränsad för att det skall vara möjligt att redovisa mer än ytliga
slutsatser i detta sammanhang. Frågan är då om 'sfärnivån' är en bättre
utgångspunkt. I min diskussion nedan utgår jag ifrån den sfärbeskrivning som
Sundqvist (1991) producerat (se bilaga V) och som svarar mot den officiella bilden
av sfär.
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6.2.2 Förloppet - en sfärernas strategi?
I den bakgrundsbild, som tecknats för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
uppköpserbjudande i april 1981 är Iggesundsledningens planerade fusion med
Billerud (4.3.1) och MoDos successiva aktieköp under 1980 (4.3.3) viktiga bitar.
Iggesundsledningens fusionsplaner initierades inte mot bakgrund av ett behov att
integrera Billerud i någon sfär. Enligt Lars G. Sundblad var sfärtänkandet inte
utbrett inom skogsindustrin. Iggesund ansågs ej tillhöra någon sfär. Iggesundskoncernen var vid denna tid oberoende av storbanker som S-E-Banken och
Handelsbanken (4.4.1).
Fusionsplanen var ett resultat av strategiska aktörers bedötpningar av vad som
var viktigt för bolaget Iggesunds framtida verksarrlhetsinriktning. Styrelseordföranden i Iggesund, Arne Henriksson, var mot den planerade fusionen (4.3.1).
Billerudsledningen ville av flera skäl inte fusionera med Iggesund. Bland de skäl
som framfördes av Lars-Erik Thunholm och Gunnar Engman kan följande
rekapituleras, för att demonstrera att det inte heller i detta fall gällde att integrera ett
bolag i en sfär (Wallenbergsfåren).
Trots att mycket var tilltalande i Iggesundsledningens fusionsplan ville inte
styrelseledamöter, företagsledning och anställda i Billerud börja om på nytt, då
strukturella förändringar nyligen skett. Resultatet antogs då bli handlingsförlamning
och produktivitetsförsämring. Ett samgående med Iggesund skulle inte medföra
några gynnsamma struktureffekter. Lokalpatriotism var dessutom stark i Värmland
och Billerudsledningen önskade fortsätta sin verksamhet som ett självständigt bolag
(4.3.1).
Att det inte gällde att integrera Billerud i Wallenbergsfären visar också de
diskussioner, som fördes mellan Hans Stahle, Lars G. Sundblad och Marcus
Wallenberg. Marcus Wallenberg var bestämd över att det var viktigt med strukturförändringar och det var inte fråga om att motverka Iggesundsledningens
fusionsplaner (4.3.1).
Relationen mellan styrelseordföranden i Billerud (Lars-Erik Thunholm) och
Marcus Wallenberg kännetecknades av ett stort avstånd (5.2.1). Detta bidrog också
till att det inte blev aktuellt vid denna tid att integrera Billerud i Wallenbergsfåren.
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MoDos successiva köp av Iggesundsaktier är, som nämnts ovan, också en viktig
del i uppköpserbjudandets bakgrund. Aktieköpen skedde mot bakgrund av Matts
Carlgrens önskan att materialisera visionen om ett tredje skogsblock (4.3.3).
Handelsbanksaktörer var inte involverade i dessa planer. Det var således en enskild
strategisk aktörs handlande, som fick till konsekvens att Stora Kopparbergs ledning
agerade tillsammans med Billeruds ledning, för att förhindra en medtävlare som
MoDo att bli huvudägare i Iggesund. Handelsbanken kan betraktas som huvudbank
för MoDo. MoDos ökade aktieinnehav i Iggesund förknippades då av aktörer inom
Stora Kopparberg med ett ökat inflytande också från Handelsbankens sida (4.1.2)
trots att Handelsbanken under samma tid ej köpte Iggesundsaktier (4.4.3).
S-E-Banken kan betraktas som huvudbank för Stora Kopparberg. Konkurrensen
sedan lång tid tillbaka mellan S-E-Banken och Handelsbanken medverkade till
uppkomsten av intressegrupperingar, som då i ena fallet utgick från S-E-Banken
och i andra fallet från Handelsbanken (4.4.1). Att aktörer i Stora Kopparberg
uppfattade Matts Carlgrens aktieköp sonl ett led i att integrera Iggesund i
Handelsbanksfären kan ses sonl en viktig orsak till att dessa intressegrupperingar
drevs på kollisionskurs.
Vid tidpunkten för Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud på Iggesund
tydliggörs delvis sfärernas strategi, på grund av den konkurrenssituation som då
uppstod. S-E-Banksfären, som i detta fall delade intresset för Iggesund med
Wallenbergsfären, konkurrerade med Handelsbanksfåren om "guldägget" Iggesund
(4.4.1). Iggesund tillhörde ingen sfär och ville fortsättningsvis verka självständigt
och detta gjorde att en rad åtgärder vidtogs för att förhindra ett övertagande (4.4.1).
Att Hans Stahle som representant för Wallenbergsfären arbetade för att Iggesund
skulle verka självständigt (4.4.5) kan däremot inte förklaras av sfärernas strategi.
Det är också viktigt att notera att Handelsbanksfären inte lade något bud på
Iggesund och av detta skäl kan det bara delvis vara fråga om sfärernas strategi. Det
hade varit helt i linje med sfärernas strategi om Handelsbanksfären hade lagt ett
motbud, vilket också förväntades inom Wallenbergsfären (4.4.3). Matts Carlgren
fortsatte att köpa Iggesundsaktier med viss hjälp av Handelsbanken (4.4.3).
Visionen om det tredje skogsblocket skulle realiseras stegvis (4.3.3)
Iggesundsaktörerna motarbetade Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
planerade övertagande och valde att samarbeta med MoDo-ledningen. Detta kan inte
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heller förklaras med utgångspunkt endast i sfärernas strategi. Andra förhållanden
förefaller vara avgörande nämligen historisk bakgrund, idealpräglade relationer,
personalpolitiska likheter och förankring i bygden (se tvåstegsanalysen 5.1-5.2).
Det sätt på vilket Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar lagt ett bud
medverkade också till att Iggesundsaktörer föredrog MoDo-ledningen som
samarbetspartner (4.4.1). Något hot om övertagande förelåg inte från MoDoledningens sida. Matts Carlgren hade vid flera tillfällen betonat att det var fråga om
samarbete och att Iggesund skulle verka självständigt (4.3.3). Det var först i slutet
av 1983 som Iggesunds aktörer ifrågasatte Matts Carlgrens budskap om samarbete.
Iggesund var då ett dotterbolag till MoDo. Matts Carlgren hade däremot inte kopplat
innebörden av samarbetet till ett visst aktieinnehav utan hävdat att Iggesund skulle
verka självständigt oberoende av om MoDo disponerade ett visst antal aktier. Om
detta antal över- eller understeg 50%-gränsen hade inte så stor betydelse (4.4.5).
Som framkommit i detta avsnitt handlar det inte enbart om sfärernas strategier utan
också om enskilda strategiska aktörers handlande och deras föreställningar om
sfärer. Existensen av relationer grundade i annat än traditionella sfärgränser, gör att
enskilda aktörers handlande ibland uppenbarligen kan riktas mot den 'egna' sfärens
strategi. Hans Stahle, som hade genuina relationer till Lars G Sundblad och kände
sig som "Iggesundare" (4.4.5) är som tidigare nämts ett exempel på detta. Flera
exeolpel på etablerande av genuina relationer oberoende av sfärer utgör Stora
Kopparbergs styrelseordförande Ingmar Eidems vänskap med Lars G. Sundblad,
Handelsbankens ordförande Jan Wallanders nära relationer till både Erik Sundblad
och Lars G. Sundblad, ordföranden för Tryggers vetenskapliga stiftelse Wilhelm
Haglunds nära vänskap med både Lars G. Sundblad och Matts Carlgren, Lars-Erik
Thunholms nära relation till Iggesunds styrelseordförande Arne Henriksson,
Gunnar Engmans vänskapliga relation till Lars G. Sundblad samt Matts Carlgrens
idealpräglade relation till Iggesunds arbetstagarkonsult (5.2.1 och 5.2.3)
Genuina och idealpräglade relationer som etablerats tvärs över traditionella
sfärgränser, gör det här svårt att identifiera och prioritera sfärernas strategier.
Genom att fokusera aktörsnivån blir det tydligt att utbyten mellan aktörerna och
utbytenas karaktärer är viktiga för att förklara utfallet i förvärvsprocessen. Kretsar
och klaner, som formas på basis av genuina relationer, kan då avgränsas (5.2.1 och
5.2.3) och dessa avgränsas delvis oberoende av sfärer. Begreppen klan och krets
förefaller på basis av detta fall vara en fruktbar och nödvändig komplettering till
sfärbegreppet och genom att fokusera dessa samverkansformer blir sfårers gränser
mindre problematiska.
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De avgränsade klanerna i "Iggesundsaffären" - Wallenberg-, Sundblad- och
Kempe-Carlgrenklanerna - präglade starkt verksamheten i sina respektive bolag
(5.2.1). De hade under mycket lång tid på grund av stabiliteten i släktmönstren
påverkat verksamheten. I Stora Kopparberg räknas Wallenbergklanens inflytande
sedan 1900-talets början (4.1.1). I Iggesund hade Sundbladklanen lett verksamheten i drygt 60 år (4.4.1). Kempe-Carlgrenklanen hade i drygt 150 år utövat
inflytande över verksamheten i MoDo (4.3.2). Klanerna i denna studie har tydligare
och i ett längre tidsperspektiv än de avgränsade kretsarna påverkat verksamheten.
Som redovisats ovan innefattade kretsarna aktörer som verkade inom olika bolag
(genuina relationer etablerades oberoende av sfärerna). På grund av spridningen av
kretsmedlemmarna mellan olika bolag avsatte de, inte lika tydligt som klanerna, spår
i ett och samma bolags historia. Den betydelse klanerna haft befästes genom att
människor i deras närhet uttryckte beundran t o m tillgivenhet för vissa av
klanmedlemmarna (se avsnitt 4.4.3).
Att skilja på klaner och kretsar blir då viktigt på grund av de kvalitativa skillnader
som visats ovan. De blodsband som är förenande mellan klanmedlemmarna
förefaller att ha en annan innebörd än de vänskapliga och förtroendefulla relationer
som här etablerats utan att aktörer är släkt med varandra Gfr Sjöstrand, 1987). I
Collins (1990) beskrivning av sfårer innefattas ett 'brödraskap'120, som bygger på
förtroendefulla relationer eller snarare att egenskapen hos 'bröderna' är förtroende.
På grund av ideologisk likhet (gemensamma värderingar och normer) sker en
inkapsling, som avgränsar detta 'brödraskap', som kan vara liktydigt med en 'sfär'.
Ingen åtskillnad görs i Collins beskrivning av 'bröder' som är släkt och inte släkt
med varandra. Jag ser det emellertid som viktigt att göra en sådan åtskillnad av de
skäl som framkommit ovan.
Analysen i avsnitt 5.2.3 visar att klan- och kretsbildningar är viktiga att
uppmärksamma för att förstå förvärvs strategiska handlingar och av analysen i detta
120Detta är den kvalitativa beskrivningen. Collin presenterar också en kvantitativ
beskrivning av sfär, som motsvarar den officiella bilden av sfär och som min
diskussion av 'sfärernas strategi' tagit avstamp i. Kvantitativt sett består sfärer av
bolag och personer i nätverk av länkar vanligen via gemensamma styrelseledamöter.
Beständigheten i dessa grupperingar och personuppsättningar anförs då som ett
kriterium på en sfärs 'existens'. I sin jämförelse mellan Wallenberg- och
Handelsbanksfärema visar Collin att den förra är mer koncentrerad (på grund av att
den har fler länkar och fler positioner) än den senare (som har en större spridning i
sina länkar.
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avsnitt framgår att klaner och kretsar är viktiga för att klargöra en 'sfärernas
strategi'. Kanske är t o m krets- och klanbegreppen mer fundamentala vid
förklaringar och prediktioner än sfårbegreppet? Sfårbegreppet är alltf6r grovt för att
förklara och förutsäga förloppen. Klan- och kretsmedlemmars handlingar utrycker
de föreställningar som formats inom klanen och kretsen. Existensen av den dänned
sammanhängande sociala rationaliteten ( 6.1.3) gör att det är viktigt att rikta analyser
mot aktörsnivån för att också denna rationalitet skall synliggöras. Det bör dock
påminnas om att ekonomiska band och kalkylerande intressen verkar utöver dessa
icke-ekonomiska intressen (se t ex avsnitt 5.3.3).

6.2.3 Strategiska aktörer - en monolitisk grupp? 121
För att då också pröva om företagsnivån är lämplig som utgångspunkt för att
förklara den studerade förvärvsprocessen och dess utfall tar jag avstamp i Allison
(1971).
Utgångspunkten i den rationella modellen122 (The Rationai Aetor Model/Model
I) är enligt Allison (1971)123 att strategiska aktörer utgör en monolitisk grupp.
Hänsyn tas då ej till olikheter mellan de enskilda aktörerna. Kalkyler är instrument
för osäkerhetsreduktion och handlingar är ett resultat av kalkylerade lösningar på
problem. Handlingar förklaras av de mål organisationen söker uppnå och grundas i
en värdemaximerande rationalitet.

Rationality re/ers to consistent, valuemaximizing choice within specijied
constraints" (op cit, sid 30).
Med hänsynstagande till de strategiska aktörernas olikheter, som tydligt givits
uttryck i de analyserade dissonanserna (5.2.2), kan inte monolitiska grupper
121 En monolitisk grupp är aktörer som dominerar övriga organisationsmedlemmars
handlande. De förutsättes handla enhetligt och olikheter mellan dem förekommer ej. De
utgör ett slags 'block'.
122Den rationella modellen innefattas i ett strategiskt-analytiskt paradigm (se bilaga IV).
123Allison beskrev tre modeller för analyser av handlingssituationer gällande hur USA
under tretton dramatiska dagar i oktober 1962 skulle hantera den plötsliga upptäckten av
att Sovjetunionen byggde raketbaser på Kuba.
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utpekas. Eftersom den fortsatta processriktningen också indikeras i dissonansernas
upplösning är det viktigt att beakta agerandet på aktörsnivå. Som visats i studien
utvecklade förvärvsprocessen sin egen logik, då aktörers beslutsvärden och
erfarenhetsvärden divergerade. Detta hade sin grund i att aktörerna handlade som
interaktiva och sammansatta människor och inte enbart eftersträvade att handla som
rationella nyttomaximerare (6.1.1). De förvärvsstrategiska handlingarna var inte
alltid huvudsakligen baserade på kalkyler utan påverkades också i betydande mått av
andra aktörers handlande, relationers karaktärer, maktuppfauningar och normer
(5.2) och detta har tydliggjorts i ett historiskt perspektiv (se den cirkulära
processanalysen, 5.1).
Att endast förklara de förvärvsstrategiska handlingarna i tenner av de mål ett
företag söker uppnå skulle i denna studie innebära att jag försummade den
sammansatthet som de enskilda aktörerna gav uttryck för i sitt handlande (5.2 och
6.1.3). 'Insidorna' av de motiv, som förelegat i olika beskrivna förvärvssituationer
(6.1.4), skulle då inte beaktas. De icke-ekonomiska fördelar som också var viktiga
vid initieringen av förvärvsstrategierna har ju blivit tydliga genom att aktiviteten
'bevarande' har inkluderats i processanalysen (5.1). 'Bevarande' rymmer
aktörernas tidigare erfarenheter av såväl människor som förvärv och dessa
erfarenheter påverkade det förvärvsstrategiska handlandet. Det är alltså viktigt att se
handlandet också i ett historiskt perspektiv.
I en rationell modell är ett historiskt perspektiv inte relevant. Handlandet är
sekventiellt och framåtriktat och orsak-verkan samband kan uppställas.
Komplexiteten i förvärvsprocessen (6.1.1) gör det svårt att förklara Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars förvärvsförsök med utgångspunkt i den
rationella modellen. Förvärvsförsöket kan inte sättas in i ett enkelt orsak-verkan
samband utan måste snarare sättas in i en cirkulär sambandsbeskrivning för att
förvärvsförsökets komplexa bakgrundsbild skall kunna tecknas. Flera bakgrunder
existerade och detta fick till följd att budet hade konsekvenser för mer än det bolag
det riktades mot (kapitel 4 och 5.1).
Att förklara Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars handlande givet ett visst
mål är också svårt på grund av att Iggesundsledningen (vid tidpunkten för
fötvärvsförsöket) inte infonnerades om målet med det planerade förvärvet. Drygt en
vecka efter budgivningen sammanträffade ledningarna i berörda bolag och först då
framfördes de fördelar ett förvärv av Iggesund skulle innebära. (4.4.1)
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Som framkommit ovan kan inte den rationella modellen - i det tidsperspektiv som
valts - i denna studie förklara förvärvsprocessen och dess utfall. Det är möjligt att
modellen är tillänlpbar i ett längre tidsperspektiv. Då många tidigare studier av
förvärv och fusioner visat på misslyckanden (1.1) är det emellertid tveksamt om
företagets handlande är rationellt ens i ett längre tidsperspektiv.
I detta avsnitt refererar jag också till den prövning som skett av förvärvs- och
antiförvärvstaktiker i avsnitt 5.3.1. Där har det också visat sig vara svårt att utpeka
de agerande 'företagen' (monolitiska aktörsgrupper) - 'angriparen' och
målföretaget. Inom ramen för dessa taktiker kan inte tvetydigheterna i tolkningen av
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud hanteras. Budet tolkades på olika
sätt (4.1.2, 4.4.1 och 4.4.2) och budet uppfattades också som riktat inte bara mot
Iggesundsledningen utan också mot MoDo-ledningen (4.4.1 och 4.4.2). I detta
sammanhang existerade då två 'målföretag'.
Förvärvs- och antiförvärvstaktiker kan sägas utgöra sammanfattningar av
individuella handlingsmönster. Genom sin expressiva karaktär är de lätta att
avgränsa och de kan utan svårigheter appliceras på empiriska situationer. Det är
enkelt att skilja mellan exempelvis "teddy-bear pat" och "bear hug". Förvärvs- och
antiförvärvstaktikerna blir därvid snarare kommunikativa förenklingar än
analysverktyg, som kan bidra till att förklara förvärvsprocessen.

6.2.4 Osäkerhetsreduktion genom policies
I "The Organizational Process Model" (Model II) är enligt Allison (1971)
historiska resultat vägledande för handlingsval. Med tiden har policies, procedurer
och regler vuxit fram och dessa påverkar hur beslut fattas. De strategiska besluten
kan då betraktas som konsekvenser av policies, procedurer och regler. Händelser
förklaras som resultat av organisatoriska processer. Individuella aktörer kan i viss
mån i ett nuläge - och i större omfattning i ett långsiktigt tidsperspektiv - påverka
dessa resultat men det mesta bestäms av etablerade organisatoriska procedurer.
"Over the longer ron, leaders can create new organizations. Occasionally,
they may even effect deliberate change in organizations by manipulating the
factors that support existing organizational tendencies. Even in making these
various choices, leaders rely for the most part on infonnation provided by,
estimates generated by, and alternatives specified by organizational
programs" (op cit, sid 87).
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Frågan är om "The Organizational Process Model" bättre förklarar utfallet i
förvärvsprocessen än den rationella modellen.
I Iggesundsaffåren var det svårt att förlita sig på existerande policies, procedurer
och regler. Strategiska förspel med inslag av fientlighet är speciellt problematiska
(1.4). Det fientliga budet innebär ett beräknat överraskningsmoment. Den
presumtive köparen har därvid för avsikt att begränsa uppköpskandidatens
bedömning och värdering. Det är ont om tid att förhandla och detta bidrar till
osäkerhet. Varje företagsförvärv är därtill relativt unikt, vilket ytterligare bidrar till
osäkerhet. Det är då en komplicerad uppgift att utveckla procedurer. För detta krävs
en välstrukturerad beslutssituation och ett igenkännande och återupprepande av
situationen.
Eftersom många strategiska aktörer i Iggesundsaffären saknade erfarenheter av
fientliga förvärv 124 existerade ingen tidigare beteenderepertoar att utnyttja. Det
fanns inga policies utformade för att hantera den osäkerhet, som alltså dels
förknippades med inslaget av fientlighet, dels med den lågt strukturerade strategiska
beslutssituationen. På det strategiska planet beaktades ett långsiktigt tidsperspektiv
och i ett sådant perspektiv inrymdes föränderlighet, oförutsägbarhet och flenydighet
(se avsnitt 6.1.1). Det är då svårt att handla i enlighet med vissa procedurer och
regler. Min slutsats är att "The Organizational Process Model" inte heller är
tillräcklig som förklaring av Iggesundsaffårens förlopp och utfall.

6.2.5 Politiskt handlande
Allison (1971) föreslog även en tredje tänkbar modell (The Bureaucratic Model
även benämnd Politics ModeVModei lIT) för att förklara strategiska beslut. Liksom i
flera andra politiska modeller 125 fokuseras i denna modell förhandlingssituationer
och deras resultat. Hänsyn tas då till vilka aktörer som agerar. Något överordnat
mål existerar inte. Aktörer och grupper förhandlar och konkurrerar om resurser.
Detta medför att makt och konflikter är centrala ingredienser i beskrivningar av
beslutsprocesser.

124 Vid denna tid var sådana förvärv ovanliga (se avsnitt 1.1.1).
125Se bilaga IV under rubriken "Det strategiska förändringsparadigmet"

250
Den studerade förvärsprocessen har inslag av politik genom att dissonanser
uppkom och makt utövades, men som visats i avsnitt 5.2.2 var dessa dissonanser
inte ständigt pågående. Vissa dissonanser var långvariga och andra var kortvariga.
Vissa var tydliga konfrontationer medan andra var otydliga för att först så
småningom synliggöras i handlandet. Av redovisad empiri har framkommit att
skillnader i aktörers språkliga uttryck och begreppsanvändning utgjorde en
grogrund för dissonanser. Efter en tid uppkom tydliga motsättningar (4.4.5).
Samarbeten mellan aktörer visade på förekomsten av konsonans. Mellan
dissonanserna fanns då perioder av konsonans. Människor svetsades samman i
olika situationer och detta påverkade handlandet i viss enhetlig riktning och innebar
då inte att spänningar alstrades. Nära relationer mellan aktörerna (5.2.1 och 5.2.3)
reducerade dissonansbenägenheten men det betydde emellertid inte att dissonanser
helt uteslöts (se t ex 4.4.1).
En politisk modell kan då inte appliceras utan restriktioner. Det fanns utrymme för
både politiskt och icke-politiskt handlande i Iggesundsaffären. Konkret innebär
detta att det politiska handlandet främst refererade till perioder av dissonans medan
det icke-politiska handlandet främst refererade till vad som hände därimellan.

6.2.6 Summering
För att försöka besvara frågan varför det är viktigt att i Iggesundsaffären rikta
analyser mot aktörsnivån har jag berört såväl bransch-, sfär- som företagsnivån.
Vad gäller branschnivån förefaller denna vara en alltför grov approximation av det
förvärvsstrategiska handlandet (6.2.1). En branschanalys i enlighet med Porter
(1980) har dock inte utförts och inte heller en analys av konkurrenssystem i enlighet
med Normann (1989) varför det är svårt att i detta sammanhang redovisa mer än ett
ytligt resonemang. Det perspektiv som valts för denna studie (1.4) och de
'byggstenar', som i växelverkan med en empirisk förstudie, fogat samman
tolkningsteorin (2.2.1 och kapitel 3) har riktat intresset mot de strategiska
aktörernas handlingar och interaktioner. Detta intresse har påverkat den empiriska
datagenereringen i huvudstudien (2.2.2) och därför har inte data genererats i någon
större utsträckning om 'branschen' eller om ett 'konkurrenssystem'. Det
resonemang som förts i avsnitt 6.2.1 antyder endast att en branschlogik inte
tillräckligt väl kan förklara förvärvsprocessens förlopp och utfall. Det empiriska
materialet är däremot rikhaltigare vad gäller en 'sfärernas strategi'. I avsnitt 6.2.2
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ges tydliga indikationer på att både sfär och 'icke-sfär' spelade roll i det studerade
förvärvsförloppet och påverkade de strategiska akt~rernas handlande. Genuina och
idealpräglade relationer, som etablerats tvärs över traditionella sfärgränser, visar att
också 'icke-sfärer' existerade. Genom att fokusera aktörsnivån och avgränsa klaner
och kretsar har detta blivit tydligt.
Ett rationellt handlande på företagsnivå förefaller vara en alltför grov ~pproximation
och en utgångspunkt i rationella spel skymmer både olikheter mellan aktörsnivåer
och olikheter mellan enskilda aktörer (6.1.2 och 6.2.3). De i Iggesundsaffären
involverade huvudmännen och exekutiven utgjorde ingen monolitisk grupp (6.2.3).
Det är då svårt att reducera de nämnda olikheterna och utpeka ett agerande företag
eller en enda beslutsfattare, som i ett rationellt spel eftersträvar att maximera
aktieägarnas välfärd (5.3.2). Detta gör att en analys av Iggesundsaffären på
företagsnivå och som ett spel är begränsat fruktbar.
Företagsnivån kan sägas fungera som en slags 'ridå'. En ridå som döljer
aktörernas olikheter. Flera aktörer framträder på scenen om ridån dras åt sidan och
olikheter kan också existera emellan dem på grund av deras skilda erfarenheter och
synsätt och dessa olikhheter är drivkrafter för handling (jfr 1.4). Olikheterna mellan
de strategiska aktörerna i Iggesundsaffåren gjorde att dessa inte agerade på samma
sätt. Motsättningar uppkom och handlandet fick såväl avsiktliga som oavsiktliga
resultat (5.2.2 och 6.1.1). Det existerade heller ingen 'regissör', som dirigerade
aktörernas agerande i enlighet med ett givet entydigt mål. I det studerade fientliga
förvärvssammanhanget framkom att både olikheter mellan aktörerna och osäkerhet
var viktiga ingredienser och detta skapade variation i handlingarna. Aktörernas
beslutsvärden och erfarenhetsvärden divergerade på grund av detta (6.1.1).
'Slutakten' var alltså oförutsägbar.
Ett fokus på aktörsnivån motiveras av att enskilda huvudmäns och exekutivs
ställningstaganden och handlingar i denna studie har visat sig vara viktiga att
uppmärksamma för att förklara förvärvsprocessen (dess utveckling och utfall). Som
framkommit tidigare räcker då inte existerande förklaringar på förvärvsområdet och
inte heller "The RationaI Actor Model" och "The Organizational Process Model",
vilka granskats ovan med referens till Allison (1971).
I den politiska modellen är däremot aktörsnivån viktig. När hänsyn tas till vilka
aktörer som agerar, hur de agerar och varför de agerar som de gör tydliggörs
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också dissonanser. Med avstamp i den politiska modellen har det politiska inslaget i
de strategiska aktörernas handlande blivit synligt. Den rationella modellens
monolitiska grupper är därvid de "svarta boxar" som öppnats och demonstrerat att
olikheter existerade mellan de strategiska aktörerna. Den rationella modellen (Model
I) kan därför behöva kompletteras - ibland även ersättas - vilket också gäller "The
Organizational Process Model".
"Model I analysis can be valuable. It does permit a quick, imaginative
sorting out of a problem of explanation or analysis. It serves as a productive
shorthand, requiring a minimum of information. It can yield an infonnative
summary of tendencies, for example, by indentifying the weight of strategic
costs and benefits. But it is not itself a full analysis or explanation of an
event and it cannot stand alone" (Allison, 1971, sid 254-255).

6.3 Den cirkulära förvärvsprocessen
Iggesundsledningens planer på en fusion med Billerud motverkades av ledningen
i Billerud. Det var främst historiskt betingade faktorer, som i Billerudsledningens
perspektiv, talade mot en fusion. I Iggesundsledningens perspektiv var det framtida
målet att uppnå synergifördelar viktigt (4.3.1). Här framkommer att såväl
prospektiva som retrospektiva förhållanden samtidigt spelade roll för handlandet.
Fler exempel på detta ges fortsättningsvis.
De strategiska aktörerna i Iggesund och i S-E-Banken angav som förklaringar till
Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars bud på Iggesund, dels
Iggesundsledningens planer på en fusion med Billerud, dels MoDos ökade
aktieinnehav i Iggesund (4.1.2 och 4.3.3 och 4.4.1). Detta var viktiga bitar i budets
sammansatta bakgrundsbild. Vad som i diskussionerna med ledningen i Iggesund
angavs som drivande för Stora Kopparbergs och Billeruds aktörers handlande var
däremot de samordningsfördelar som skulle kunna uppnås inom en ny
företagskonstellation (4.1.2). Stora Kopparbergs och Billeruds ledningars
förvärvsstrategi förklaras således både av det mål man försökte uppnå och av det
historiska skeendet.
Varför utmanades, förutom Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar, även
aktörer i S-E-Banken av MoDo-ledningens aktieköp i Iggesund? Detta är en fråga
som i studien fått ett svar i de historiskt lagrade erfarenheterna av relationerna
mellan aktörerna i de involverade skogsbolagen ( 4.4.1, 4.3.3 och 5.2.3). Ett
entydigt svar i en 'sfärernas strategi' har heller inte kunna ges då såväl sfärer som
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'icke-sfärer' påverkade förvärvsstrategiema och detta har också tydliggjorts i ett
historiskt perspektiv (6.2.2). Detta visar liksom de tidigare exemplen att det är
viktigt att beakta att handlandet både är framtidsbestämt och historiskt bestämt. Det
förvärvsstrategiska handlandet var inte endast framtidsorienterat. Handlandet
influerades också av historiskt lagrade tänke- och handlingssätt (5.1 och 5.2) och i
vissa situationer ovan var det mer historiskt bestämt än framtidsorienterat Gfr också
Iggesundsaktörernas strävan att bevara 'Iggesundsandan', 4.4.1). Det framtida
fonnades således även av det förflutna. Det var inte endast nuets handlingar som var
bestämmande för nästkommande handlingar, utan via nuet skapade det förflutna
förbindelser med det framtida. De förvärvsstrategiska handlingarnas förbindelser
blir därmed cirkulärt bestämda (5.1). I en sekventiell beskrivning följer handlingar
på varandra så att nutida handlingar" följs av framtida handlingar utan återkoppling
till ett historiskt skeende. Orsak-verkan samband kan därvid uppställas. I de
kronologiskt ordnade hand~ingarna ses den förra handlingen vara orsak till den
senare. I fasarrangemangen innefattas ej det historiska och det framtida i en
samtidighet.
'Faser' har inte tydliggjorts i studien. I den komplexa förvärvsprocessen gjorde
existensen av beroenden mellan aktörerna att flera strategier tidvis överlappade
varandra och tidvis var parallella. Det är då svårt att arrangera aktörernas handlingar
på så sätt att exempelvis en strategiformuleringsfas åtföljs aven implementeringsfas
och en kontrollfas. De förvärvsstrategiska handlingar som redovisats griper in i
varandra och är omöjliga att klart separera (kapitel 4 och 5). De strategiska
aktörernas interaktioner hade såväl avsiktliga som oavsiktliga konsekvenser och i
dissonanssituationerna fanns implicit en strävan att gå vidare (5.2.2). Att sätta en
slutpunkt för vissa aktiviteter i förvärvsprocessen och ange en startpunkt för andra
är då en omöjlig uppgift. Fasgränser kan således inte uppdras.
På grund av den historiska flertydigheten, som bidrog till komplexiteten i
förvärvsprocessen (6.1.1), blir det också svårt att ange orsak-verkan samband. De
förvärvsstrategiska handlingarna var snarare tvetydiga, eftersom de inte enbart var
målorienterade. Dessutom varierade målen och vissa klargjordes först i efterhand.
Vid tidpunkten för uppköpserbjudandet redovisade inte Stora Kopparbergs och
Billeruds ledningar motivet. Detta redovisades först ungefär en vecka senare
(4.4.1). Matts Carlgrens vision om det Tredje Blocket materialiserades stegvis och
vid olika tidpunkter tolkade Iggesundsledningen MoDos aktieköp i Iggesund på
olika sätt. Lars G. Sundblad kände inte till Matts Carlgrens vision (4.3.3 och

254
4.4.5). MoDo-ledningen och Iggesundsledningen tillskrev Iggesunds
'självständighet' olika innebörder och detta kom till uttryck i deras handlingar
(4.3.3 och 4.4.5). Handlingar var alltså samtidigt bestämda aven avsikt och
bestämmande aven avsikt. 126 Genom handlandet tydliggjordes strategiers
innebörd. Det avsiktsbestämmande handlandet kan då inte beskrivas varken som
initierande för en strategi eller som en slags strategisk kandidat (1.4.2).
Förvärvsstrategins 'faktiska initiering' är tidsmässigt fördröjd och innefattas i
effekterna av den genomförda förvärvsstrategiska handlingen. Till det cirkulära
bidrar då också att avsikten med det förvärvsstrategiska handlandet framträdde i
själva handlandet eller klargjordes först i efterhand.
De strategiska aktörerna handlade med utgångspunkt i kalkyler, ideal eller med
utgångspunkt i klanens eller kretsens intressen (jfr motivbilder, 6.1.4). Vid
avgränsningen av klanerna och kretsarna spelade det historiska perspektivet en
avgörande roll och gav tydlighet åt den sociala rationaliteten (5.2.1, 5.2.3 och
6.1.3). De förvärvsstrategiska handlingarna utfördes med tanke på vad som hänt
tidigare och inte enbart för att uppnå ekonomiska fördelar i framtiden. Historiciteten
var viktig för att tolka interaktionerna. Brist på historicitet skapar en statisk situation
och aktörerna har då inga möjligheter att tolka sitt handlande. En 'bakgrund' måste
finnas mot vilka handlingarna kan tolkas och ses (1.4.3). Inom ramen för den
cirkulära processbeskrivningen har detta historiska perspektiv blivit tydligt. Det har
givits utrymme för aktörerna att både tolka och se sina egna och andras handlingar
(5.1). En cirkulär processbeskrivning ger till skillnad från en sekventiell sådan
utrymme, dels för samtidigheten mellan det framtida och det förflutna på grund av
återkopplingar (cirkulärt kausala samband, 1.4.3 och 5.1), dels för en historisk
flertydlighet.
Det 'cirkulära' i förvärvsprocessen understryks också av att de strategiska
aktörernas handlande fick konsekvenser, inte bara för andra aktörers handlande,
utan även för deras eget handlande. Exempel på detta är att Billerudsledningens
förhindrande aven fusion med Iggesund 1980 bl a fick till konsekvens att Stora
Kopparbergs ledning en tid senare tog kontakt med Billeruds ledning för att föreslå
ett gemensamt förvärv av Iggesund (4.1.2 och 4.3.1). Ett annat exempel är
Iggesundsledningens inval av Jan Wallander och Matts Carlgren i styrelsen i maj
1981 som bl a medförde att Stora Kopparbergs och Billeruds ledningar riktade ett
126(jfr Lindblom, 1959; Cyert och March, 1963; Osterberg, 1971, Westeriund och
Sjöstrand, 1975; March, 1978; Weick, 1979/1969; Crozier och Friedberg, 1980;
Brunsson, 1985)
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uppköpserbjudande till Iggesunds aktieägare (4.4.1). Ytterligare ett exempel är
MoDo-ledningens plan att förverkliga det Tredje Blocket genom de successiva
köpen av Iggesundsaktier (4.3.3), vilket fick till konsekvens att Marcus Wallenberg
försökte "mota Carlgren i grind" (4.4.1) och förhindra ytterligare köp av
Iggesundsaktier (4.4.2). Vad som här framkommit visar att de strategiska
aktörernas handlingar medförde oavsiktliga resultat, vilket gör att klara orsakverkan samband inte kan anges. Det föränderliga, som i ovanstående exempel
hänförs till att förvärvsstrategiska handlingar snarare kan ses som orsak och verkan
i en samtidighet, innebär att aktörernas handlande återverkade på dem själva.
Genom aktörernas handlande, riktat mot andra, skapades också förutsättningar för
deras eget fortsatta handlande. De medverkade således till att själva skapa
omvärldsförändringar som påverkade dem (5.1.1). Detta förhållande, som kan ses
som en slags 'rekyleffekt' av deras handlande riktat mot andra understryker det
cirkulära i förvärvsprocessen. 'Rekyleffekten' synliggörs först sedan någon tid
förflutit efter en viss handling. Mellan handlingen och dess avsiktliga och
oavsiktliga konsekvenser föreligger ett tidsgap. För att 'rekyleffekten' skall bli
tydlig är det då viktigt att beakta både bakgrunder till och konsekvenser av ett
uppköpserbjudande. Att koncentrera en förvärvsanalys till enbart
budgivningssituationen, vilket vanligen görs då förvärvs- och antiförv ärvstaktiker
appliceras eller en spelteoretisk analys genomförs ( 5.3.1 och 5.3.2), medför att
förvärvsstrategiska handlingars cirkularitet inte framträder.
En cirkulär processbeskrivning framträder som ovanlig vid en jämförelse med
tidigare fusions- och strategiforskning och också vid en jämförelse med tidigare
förvärvsforskning (1.2). Vanliga är mer eller mindre strikta sekventiella
beskrivningar (se t ex Cyert och March, 1963; Mintzberg, Raisinghani och Theoret,
1976; Mintzberg, 1978; Schendei och Hofer, 1979; Quinn, 1980; Allen och
Hodgkinson, 1989).
"Their process-oriented model views decisions by the company as resulting
from a well-defined sequence of behaviors within the company" (Roos,
1989, sid 50).
Witte (1972) kritiserade "the phase theorem" och menade att fasbeslaivningar inte
var adekvata redovisningar av beslutsprocesser. Mintzberg, Raisinghani och
Theoret (1976) var också inne på denna tanke. Beslutsprocesser karaktäriseras
snarare av att varje beslut innefattar ett antal 'sub-beslut' och det finns komplexa
kopplingar mellan dem. Roos (1989), som sammanfattat en stor del av den
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strategiska forskningen, pekade på denna fasproblematik.
"The decision process can be seen in distinct phases but; on the other hand,
there is probably more than a simple relationship between them. Even if their
discussion regarding this matter is not very enlightening, we must probably
accept that no straightforward answer can be given to this complex question"
(op cit, 1989, sid 58).
I denna studie har jag då försökt att bidraga till utvecklingen aven
beskrivningsform som bygger på den interaktive och sammansatte strategiske
aktören. Därmed öppnas dörren för en kompletterande förklaring av förlopp och
utfall i förvärvsprocessen. Weicks (1979/1969) processbeskrivning (1.4.3) har
tillhandahållit en form för beskrivning av ett förvärsförlopp. Vad gäller innehållet i
denna ger inte Weick någon särskild vägledning utan anger på ett mer generellt plan
att organisationer består av känslor, handlingar, önskningar och kollektiva försök
att förstå organisationer. I denna studie har emellertid den cirkulära processen fyllts
med ett specifIkt innehåll. Genom att beakta tid, innehåll och form har den cirkulära
processbeskrivningen givit pregnans åt viktiga förhållanden, som påverkat
huvudmäns och exekutivs förvärvsstrategiska handlingar. Weicks processbeskrivning har därmed vidareutvecklats. Detta kan då ses som ett 'bi-bidrag' i
denna studie, eftersom studiens deskriptiva och teoriutvecklande bidrag primärt
gäller det fÖlV ärvsteoretiska området.

6.4 Forskningsresultaten sammanfattas
En sammanfattning av forskningsresultaten sker först i schematisk form (se figur
6: 1). Till grund för denna sammanfattning ligger de aktiviteter, som tidigare
beskrivits dels i form av ESR-modellen (Enactment, Selection, Retention, se figur
1:1 i avsnitt 1.4.3), dels i form av 'PHTB'-modellen (Problemformulering,
Handlande, Tolkning, Bevarande, se figur 1:2 i avsnitt 1.4.3). Efter den
schematiska presentationen redogör jag för de olika aktiviteternas innehåll med
referens till "Iggesundsaffären" (kapitel 4) och de efterföljande analyserna (kapitel 5
och 6). Avslutningsvis redovisas en förenklad beskrivning av den
förvärvsstrategiska verksamhetens form och innehåll (figur 6:2).
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FIG1JR 6:1 DEN CffiKIJLÄRA FÖRYÄRYSPROCESSEN
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I det förvärvsstrategiska handlandet blev tydligt att vissa händelser
uppmärksammades 127 i det händelseflöde, som de strategiska aktörerna uppfattade
som existerande utanför organisationen. Dessa händelser, som innebar vissa
omvärldsförändringar, initierade handlande. Stora Kopparbergs och Billeruds
ledningar uppfattade invalet av Jan Wallander och Matts Carlgren i Iggesunds
styrelse som en sådan 'omvärldsförändring, (401.2 och 4.4.1). Aktörerna
reagerade inte på händelser om inte dessa 'uppfattades'. Det var egentligen fråga om
mer än att bara uppfatta. Aktörerna fonnade också själva sin omgivning. Så t ex fick
Iggesundsledningens inval av Wallander och Carlgren i styrelsen oavsiktliga
konsekvenser för dem själva, på grund av Stora Kopparbergs och Billeruds
reaktioner på detta inval (det 'fientliga' uppköpserbjudandet riktat mot Iggesunds
aktieägare) (5.1.1). Det som beskrivits ovan är en fonn av "enacted environment",
som då innebär att omgivningen samtidigt är organisationens output. Om
onlgivningen enbart uppfattades skulle den enligt Weick (1979/1969, sid 169)
benämnas "enthinkment environment".
I den studerade förvärvsprocessen framkom att aktörerna fonnulerade problem
med utgångspunkt i företeelser som den skärpta internationella konkurrensen,
råvarubrist, ökade råvaru- och investeringskostnader etc. Dessa problem kan
kategoriseras som EKONOMISKA. Ett behov av skogsindustriella
strukturförändringar förelåg mot bakgrund av de ekonomiska problemen (4.1,
4.1.2, 4.3.1 och 4.3.3). Detta tydliggjordes i de ekonomiska motiv, som utgjorde

viktiga drivkrafter bakom både förvärs- och fusionsplaner i "Iggesundsaffären"
(5.3.3 och 6.1.4).
ICKE-EKONOMISKA PROBLEM rörde t ex hot mot den egna kretsen (5.2.3).

På grund av ett sådant hot vidtogs åtgärder för att exempelvis förhindra en
medtävlare att förvärva aktiemajoriteten i en attraktiv förvärvskandidat (4.1.2).
I Iggesundsaffåren

spela~e

historiskt lagrade handlingssätt roll och ledde till att

företagsekonomiska fördelar tidvis överlagrades. Traditioner, ideal och existensen
av kretsar och klaner satte sin prägel på den förvärvsstrategiska verksamheten och
detta innebar att även icke-ekonomiska motiv var viktiga för handlandet (5.2.1,

5.2.3 och 5.3.3 ). MOTIVBILDER framträder således mot bakgrund av både
ekonomiska och icke-ekonomiska problem (6.1.4) och dessa problem medförde att
127Jfr "braeketing" (se avsnitt 1.4.3).
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åtgärder av olika slag vidtogs (handlande) (5.1).
Då flera strategiska aktörer involverades i förvärvsprocessen och olika
aktörsperspektiv konfronterades byggdes spänningar upp och detta resulterade i
DISSONANSER. MAKT manifesterades i asynlmetriska relationer, vilket blev
speciellt tydligt i dessa dissonanser (5.2.2). Förvärvsprocessen hade således inslag
av POLITIK genom att dissonanser uppkom och makt utövades. Dissonanserna
varierade i förekomst och amplitud, varför det politiska inslaget inte kontinuerligt
dominerade handlandet. Perioder mellan dissonanserna visade på
KONSONANSER, som betecknar samstämmighet mellan aktörer. Det icke-politiska
handlandet refererade till dessa perioder av konsonanser (5.2.2 och 6.2.5).
Strategiska aktörers personliga engagemang, vänskapliga relationer och
intensiteten i det studerade händelseförloppet gav utrymme för EMOTIONER Gfr
Berg, 1979). Speciellt vid dissonanser var det emotionella inslaget påtagligt. Det var
en extraordinär upplevelse för Iggesundsaktörema att helt överraskas av Stora
Kopparbergs och Billeruds ledningars 'fientliga' förvärvsförsök (4.4.1). Även för
Mo-Do-Iedningen var detta förvärvsförsök överraskande. Matts Carlgren tolkade
det som en 'attack' på MoDo (4.4.2) Förvärvsförsöket fick till konsekvens att de
synergieffekter de presumtiva förvärvarna betonade skymdes i förvärvskandidatens
perspektiv, på grund av att förvärvaren uppfattades som 'angripare'. Aktörerna i
förvärvskandidaten koncentrerade sina resurser på att hävda sin självständighet och
uppbådade ett massivt motstånd för att förhindra ett övertagande (4.4.1). En kamp
initierades och först när striden utkämpats kunde förvärvet betraktas i backspegeln.
'Fiende', 'attack', 'angripare' och 'vanmäktig ilska' är språkliga uttryck, som
indikerar att känslor engageras, men om - och i vilken utsträckning - känslor
verkligen var styrande för handlandet är mycket svårt att uttala sig om. Studier
rörande emotioner kan inte klart demonstrera om emotioner är ett pre- eller
postkognitivt fenomen (se t ex Sjöberg, Derbaix och Jansson, 1984; Björkegren,
1987).
Dsissonansema och det emotionella inslaget bidrog till den studerade förvärvsprocessens komplexitet i termer av aktörernas DIVERGERANDE BESLUTS· OCH
ERFARENHETSVÄRDEN (6.1.1).
När de förvärv sstrategiska handlingarna verkställts tolkades de. Tolkningarna
valdes på basis av erfarenheter (5.1). Handlingarna tolkades i både ekonomiska
och icke-ekonomiska termer. I detta sammanhang - förvärvs- och fusionsplaner -
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tolkades aktörernas handlingar med avseende på att t ex förbättra
konkurrensfönnågan utöka råvarubasen och reducera investeringskostnader (4.1.2,

4.3.1 och 4.3.3). Handlandet tolkades då i EKONOMISKA TERMER och
tolkningarna hade därvid sin grund i vinstöverväganden, vilket rimmade väl med en
EKONOMISK RATIONALITET.

Det 'fientliga' uppköpserbjudandet tolkades av förvärvskandidatens ledning som
ett hot mot den egna självständigheten och detta refererade till I C K EEKONOMISKA

TERMER (4.4.1). Klanens eller kretsens gränser kränktes

(5.2.3). Mot bakgrund av de genuina relationer, som etablerades mellan vissa
strategiska aktörer inom ett visst organisatoriskt eller 'tvärorganisatoriskt' 128
kontext, blev ifrågakommande klan eller krets normgivande för handlandet (5.2.3).
Styrande för handlingarna var då en SOCIAL RATIONALITET (6.1.3).
Som flera gånger nämnts är det viktigt att ha kännedom om ett företags HISTORIA
och TRADITIONER för att tolka aktörers förvärvsstrategiska handlingar. Historiskt
lagrade handlingssätt kan göra att företagsekonomiska fördelar motverkas. En
KLAN- OCH KRETSNYTTA kan vara viktig att tillgodose i handlandet (6.1.3)

Existensen av klaner och kretsar satte sin prägel på den strategiska verksamheten. I
klanernas och kretsarnas interaktionsmönster reproducerades föreställningar och
detta påverkade uppkomsten och vidmakthållandet aven viss anda (5.2.3).
'Iggesundsandan' förmedlade handlingsramar för de anställda. Idealen, som
förenade Iggesundsaktörerna, överlagrade tidvis ekonomiska kalkyler och deras
fördelar (4.4.1). RELATIONERS KARAKTÄRER - genuina och idealpräglade har således varit viktiga att inkludera i aktiviteten 'bevarande' (5.1, 5.2.1 och
5.2.3). Detta för att förstå vad som låg till grund för de strategiska aktörernas
problemformuleringar, varför vissa handlingsval skedde och varför handlingar
tolkades på visst sätt (5.1).

128Fallstudien omfattar strategiska aktörer inom fyra skogsbolag och två banker.
Vanligen koncentreras fallstudier till en organisation. I denna studie har alltså flera
organisationer inbegripits. Aktörernas handlingar påverkades av att flera organisationer
var involverade och detta har tydliggjorts genom referens till klaner och kretsar, som
avgränsats oberoende av organisatoriska gränser och även oberoende av sfärgränser
(6.2.1). I de handlingsbegränsningar, som uppkommit på grundval av klan- och
kretsbildningar (5.2.3), demonstreras då att hänsyn tagits till ett tvärorganisatoriskt
kontext.
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Makt manifesterades i aktörernas asymmetriska relationer och i de
förvärvsstrategiska situationer där aktörerna förmådde expandera sina
handlingsutrymmen

blev

tydligt

att

makt

refererade

till

HANDLINGSMÖjLIGHETER. Aktörernas förmåga att vidga utrymmet för

handling

rörde, dels

deras

M A K T U P P F A T T N I N G A R, dels de

HANDLINGSBEGRÄNSNINGAR som förelåg inom ramen för den klan eller krets

aktören ifråga tillhörde (5.2.2 och 5.2.3). Sannolikheten för att förväntningarna
skulle realiseras i praktiken och en vald förvärvsstrategisk handlingslinje skulle
kunna följas ökade självklart om möjligheterna var större än begränsningarna.
Existensen av flera rationaliteter understryker att huvudmännnen och exekutiven i
"Iggesundsaffären handlat som sammansatta och interaktiva människor.
fl

Aktörsnivån är då en viktig utgångspunkt för att tydliggöra dessa rationaliteter.
Aktörers förvärvsstrategiska handlingar går bättre att förklara via cirkulära
processbeskrivningar än sekventiella beskrivningar (6.3) och bättre som makt- och
spänningsfyllda interaktioner än spel (5.2.2, 5.3.2 och 6.1.2). Detta mot bakgrund
av det tidsperspektiv som valts och baserat på det speciella fall som studerats.
De forskningsresultat som här presenterats kan snarare betraktas som substantiell
teori, som underbygger såväl ifrågasättande som generalisering av alternativen (se
avsnitt 2.4). Den substantiella teorin ligger till grund för utvecklandet av den
formaliserade teorin, som på en högre abstraktionsnivå än den substantiella
möjliggör generaliseringar. De brister i denna studie rörande valet av endast ett fall
(dock 'kvartettstudie') under en viss tid och i en viss bransch gör att en
abstraktionsnivå, där generaliserbarhet är möjlig utöver fallet är svår att uppnå.
Att genom teoriutveckling försöka tillföra förvärvsforskningen ett visst
'förädlingsvärde' synes ha skett till priset aven ökad komplexitet, som haft sin
grund)dels i det mer empiriskt relaterade antagandet om människans sammansatthet
(1.2 och 1.4.1), dels i att både bakgrunder och konsekvenser gällande
uppköpserbjudandet ifråga beaktats (kapitel 4 och 5). Det kan emellertid synas
nödvändigt att redovisa en sådan komplexitet just på grund av att den interaktiva
människosynen här är ett viktigt fundament och på grund av att uppköpserbjudandets kopplingar till det förflutna och det framtida också är viktigt, detta för
att komplettera den tidigare förvärvsforskningen (1.2 och 5.3). Det är emellertid
möjligt att via kon1plexiteten i den ovanstående sammanfattningen av forskningsresultaten utveckla en 'enkel' modell. Vad jag menar med enkel är då att en modell
av den studerade förvärvsprocessen i sin uppbyggnad och i sitt innehåll skall göra
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förståeligt vad som i denna studie visat sig vara väsentligt för att förklara
förvärvsprocessen. Därvid öppnas också möjligheter för vissa generaliseringar
bortom den studerade förvärvsprocessen. I en förenklad framställning kan bortses
ifrån det specifika i "Iggesundsaffären". I avsnitt 2.1.1 har jag framhållit att viss
generaliserbarhet kan finnas på grund av att den sammanställda tolkningsteorin
(kapitel 3) sträcker sig utöver "Iggesundsaffårens" förvärvsstrategiska handlingar.
De kvaliteter och kvalitetsaspekter som uppmärksammats i det studerade strategiska
förspelet kan också vara viktiga att uppmärksamma i andra strategiska förspel och
detta oavsett om ett uppköpserbjudande kan tolkas som fientligt eller ej.
En förenklad modell innebär här en komprimerad beskrivning innefattande
motivbilder, besluts- och erfarenhetsvärden, den ekonomiska och sociala
rationaliteten. Som framkommit har motivbilder utvecklats mot bakgrund av
ekonomiska och icke-ekonomiska problemformuleringar. Motivbilderna har legat
till grund för handlandet i vilket tydlighet har givits åt divergerande besluts- och
erfarenhetsvärden. I tolkningar av handlandet har såväl den ekonomiska som den
sociala rationaliteten innefattats. För att förklara problemformuleringar, handlande
och tolkning har innehållet i aktörernas 'bevarande' analyserats. Detta innehåll kan
sammanfattningsvis beskrivas av 'tidigare erfarenheter'. Följande förenklade
cirkulära beskrivning av förvärvsstrategisk verksamhet på aktörsnivå kan därvid
tillhandahållas.
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FIGUR 6:2 FÖRVÄRVSSTRATEGISK VERKSAMHET - AKTÖRSNIVÅ
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Vad som frarnkommit i detta avsnitt kan med .hänsynstagande till den förenklade
modellen rekapituleras på följande mer spekulativa och allmänna sätt.
För att realisera förväntningar om ekonomiska fördelar av olika slag vid förvärv är
det viktigt att redan i det strategiska förspelet beakta såväl kvalitativa som
kvantitativa förhållanden. I det resonemang som följer läggs särskild vikt vid
kvalitativa förhållanden. Kvantitativa förhållanden har i stor utsträckning beaktats
inom tidigare förvärvsforskning och speciellt inom de mer redovisninginriktade
delarna varför jag hänvisar till dessa Gfr också avsnitt 1.2).
Ekonomiskt värde kan sägas 'filtreras' dels genon1 det mänskliga samspelet och
dess spänningsfyllda maktinteraktioner 129 , dels genom de samverkansformer som
kan ha etablerats mellan strategiska aktörer både inom ett visst företag och mellan
olika företag Gfr kretsar och klaner). Det är därför viktigt att i enlighet med ett
cirkulärt processperpektiv rikta blickarna bakåt och lyfta fram de traditioner som kan
tänkes vara viktiga också i framtiden för de involverade företagen och dess aktörer.
I en sammanfattning av företagens historia kan särskilt avseende fästas vid
ägandeförhållanden både vad gäller röstetal och krets- och klanbildningar. Det är
därtill av betydelse att upprätta en 'relationsanalys'. Med detta avses att involverade
aktörers interpersonella förhållanden granskas och försök görs att bes1criva vad son1
är kännetecknande för innehållet i dessa relationer. Mot bakgrund av både en
historie- (traditions-)analys och en relationsanalys framkommer då den slags sociala
rationlitet, som tillsammans med den ekonomiska rationalitet som ligger till grund
för företagsekonomiska kalkyler, är styrande för förvärvsstrategiskt handlande.

129Jag vill i detta sammanhang påminna om att makt avser ett mer inompersonellt
fenomen som uttrycks i interaktioner och manifesteras i asymmetriska relationer (3.3
och 5.2.2). Makt är i många fall tabu. Organisatorisk verksamhet påverkas av makt
men ingen vill tala om den. Makt kan ha en destruktiv klang och ses som ett koercivt
medel för dominans och kontroll och förnekas därför. Makt exponeras i 'stillbilder'
som fysisk resurs och betraktas då snarare som ett statiskt fenomen. I denna studie
framstår dock makt som ett mer dynamiskt fenomen och är en väsentlig kvalitet i
utbytena mellan individer. Makt ligger snarare i en individs förmåga att expandera sitt
handlingsutrymme och är därvid mer situationsbetingat än betingat av t ex vissa fysiska
resurser. Makt blir i den meningen inte tabu. Precis som 'energi' är fundamentalt i
fysikens värld är makt fundamentalt för det sociala livet (Russell, 1938).
...." the fundamental concept in social science is Power, in the same
sense in which Energy is the fundamental concept i physics" (op cit, sid 10).
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Skisserandet aven motivbild tar sin utgångspunkt i resultaten av analyserna av
historia (traditioner) och relationer. Det är viktigt att granska en motivbild med
avseende på förhållanden som ges eller kan tänkas ges viss tyngd vid ett förvärv.
En alltför splittrad motivbild gör det sannolikt svårt vid ett förvärv. Köparen och
den presumtive säljaren uppvisar då alltför stora olikheter och de besluts- och
erfarenhetsvärden, som ges uttryck för i handlandet, hamnar långt ifrån varandra.
Detta bidrar till komplexitet i vilken utrymme ges för dissonanser och därvid också
för oavsiktliga handlingskonsekvenser. Med tiden ökar då avståndet ytterligare
mellan besluts-och erfarenhetsvärden (6.1.1). En 'ond cirkel' kan uppkomma,
eftersom olika förhållanden kan verka negativt förstärkande på varandra. En
förvärsprocess blir då lång och svår. Det kan då vara bättre att avstå från förvärv än
att bygga upp förväntningar på realiserande av vissa fördelar efter förvärvet.
Studier har visat att problem som uppkommer i ett tidigt skede och vars lösningar
skjuts på framtiden tenderar att förvärras med tiden (1.1).
I ett längre tidsperspektiv kan möjligen en viss överensstämmelse mellan beslutsoch erfarenhetsvärden uppnås. Förvärv kan vara ekonomiskt rationella på lång sikt
och kan i en sådan mening då också sägas vara framgångsrika. Infriandet av
ledningars förväntningar om vissa ekonomiska fördelar kan dock haft sin bakgrund
i den nye ägarens genomgripande strukturella förändringar inom den nya
konstellationen, omplaceringar och t o m avskedanden av ledningsaktörer och
anställda. Ekonomiska fördelar kan ha uppnåtts till priset av ett stort missnöje bland
människor i berörda företag. Frågan är då om förvärvet kan betraktas som
framgångsrikt. Är förvärvet framgångsrikt endast i den meningen att ekonomiskt
värde skapats? Är det inte också viktigt att fråga: För vem eller vilka är ett förvärv
framgångsrikt?
I denna studie har framkommit att det är viktigt att beakta både den ekonomiska
och den sociala rationaliteten hos såväl köpare som säljare och detta redan i det
strategiska förspelet för att där forma förutsättningarna för ett lyckat förvärv (och
därefter en lyckad fusion om detta är avsikten med förvärvet). Ett lyckat förvärv blir
med hänynstagande också till den sociala rationaliteten då baserat på såväl
ekonomiska som personkemiska synergieffekter. Ett 'erkännande' i praktiken av att
den strategiske aktören är interaktiv och sammansatt gör att den sociala rationaliteten
också redovisas utåt som ett 'legitimt' motiv i den sammansatta motivbilden bakom
ett förvärv. Att endast försöka omsätta ett ekonomisk rationellt tänkande i
förvärvsstrategiskt handlande gör att en viktig del av den strategiska aktörens
handlingsrationalitet undanskyms. En renodlat ekonomiskt rationell individ har
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aldrig existerat enligt Baumol (1959) och kommer heller aldrig att existera. Att den
interaktiva och sammansatta individen existerar är dock empiriskt belagt (1.2 och
1.4.1). Vad som i ett historiskt perspektiv format människors tänke- och
handlingssätt är viktigt att beakta i förvärvsanalyser liksom olika sätt för
osäkerhetsreduktion. Den sammansatthet som människan uppvisar i interaktioner
med andra betyder att andra motiv än den ekonomiskt rationellt baserade ligger till
grund för förvärv. Dessa andra motiv har sin grund i den sociala rationaliteten.
I sammanhanget strategiska förspel kan då de resultat som presenterats i denna
studie förhoppningsvis bidraga till teoritutveckling men också bidraga till
huvudmäns och exekutivs ökade insikt i förhållanden sonl är viktiga vid förvärv.

6.5 Något om trovärdighet
Forskningsresultatets vetenskapliga trovärdighet rör den intersubjektiva
prövbarheten, som är en viktig utgångspunkt för en logisk validering av resultatet
(se avsnitt 2.6). Med de för denna studie klart angivna teoretiska och metodologiska
utgångspunkterna vill jag då hävda att den logiska valideringens kriterium
tillgodosetts. Jag har redogjort för tokningsteorins uppbyggnad (kapitel 3). Basen
för denna uppbyggnad har jag också redovisat genom det valda processperspektivet
(1.4). De metodologiska utgångspunkterna har även de en stabil grund då olika
forskningsstadier - med början i ett filosofiskt stadium - beaktats (se bilaga I).
Tillvägagångssätt för arbetet med empirisk datagenerering och teoriutveckling har
ytterst härletts från det filosofiska stadiet.
Förutom den logiska validiteten rör vetenskaplig trovärdighet de intervjuade
aktörernas bekräftelse av fakta- och innehållsmässig korrekthet i presenterad empiri.
Detta trovärdighetskriterium är tillgodosett genom de kontrollstudier som
genomförts (se avsnitt 2.3.1 och 2.6).
För att bedöma forskningsresultatets trovärdighet är det dessutom viktigt att
relatera det till existerande förklaringar av förvärvsbeteende. Den teoriutveckling
som skett (6.1, 6.2 och 6.3) visar att vissa kompletteringar behöver ske. Delar av
den befintliga teoribildningen på förvärvsområdet är tillämpbara men det som
lämnas utanför analysområdet erfordrar nya infallsvinklar. På grund av empiriska
begränsningar och även begränsade teoretiska ansatser (6.1.2 och 6.2.1) finns
dock brister i teoriutvecklingen.
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Det har visat sig fruktbart att fokusera aktörsnivån. Detta innebär att det är förenat
med problem att enbart rikta en analys mot det handlande företaget (eller sfären)
eller försöka identifiera det företag (eller den sfär) som disponerar mest resurser.
Vad som i denna studie istället har visat sig vara av mer avgörande betydelse för
förvärsprocessens utfall är vad som händer i och som en följd av aktörers
interaktioner.
Det gäller därvid att uppmärksamma "maktrelationernas interaktionella dynamik".
Med detta avses att i aktörers interaktioner finns en strävan att utöka
handlingsutrymmen Gfr Crozier och Friedberg, 1980; Daudi, 1984). Denna strävan
blir speciellt tydlig i dissonanssituationer. Väsentligt i denna studie har också varit
att ta hänsyn till såväl aktörers värderingar som deras uppfattningar om
maktförhållanden (ifr Stymne,1976).
De teoretiska utgångspunkter som valts i denna studie har i växelverkan med
empirin öppnat för en alternativ förklaring av fÖIVärvsbetende. Denna förklaring har
även visat sig vara fruktbar i relation till existerande förklaringar på företrädesvis
förvärvsområdet. Det är då inte fråga om att redovisa en 'sann' beskrivning och
förklaring av huvudmäns och exekutivs förvärvsstrategiska handlingar.
Föreställningen om en socialt konstruerad verklighet gör att forskningsresultates
perfekta överensstämmelse med den studerade verkligheten inte kan sökas. Det
gäller i stället att eftersträva en i tid och rum 'bästa approximation' givet en viss
avsikt. Denna studie har förhoppningsvis producerat en sådan - både fruktbar och
trovärdig.
Det här presenterade forskningsresultatet kan stimulera till fortsatta studier av
förvärv och leda vidare till genererande av resultat också på den högre
abstraktionsnivån för den formaliserade teorin. De 'skuggområden' som lämnats i
studien kan också inspirera till fortsatt teoriutveckling. Vad som belysts i mycket
svagt ljus gäller här t ex branschnivån som utgångspunkt för förvärvsanalyser och
vidare konkurrenssystem då 'branschgränser' omdefinieras genom förvärv.
Avhandlingens resultat är således en preliminär slutprodukt och en tillfällig station i
en kanske 'evig' teoriutvecklingsprocess.
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English summary130: Rationalities of a Pre-merger Process

INTRODUCTION

This study deals with how economic value is created through a complex premerger process. On the basis of a case description and an analysis of strategic
actions, my aim is to provide increased knowledge within the area of pre-merger
processes where little formal research has been done.
This summary presents results from my case study of four large Swedish
corporations involved in a spectacular power-struggle during April-May 1981.
Considering the backgrounds and consequences of this struggle a pre-merger
process has been identified for the period 1980-1983. The case description is
presented from the perspectives of the owners and executives - the strategic actors
of the corporations involved in the process. The analysis is based on an interactive
view of human activity and a circular process view, and concentrates on how to
reduce uncertainty in social interplay, the emergence of dissonances and the exertion
ofpower.

ECONOMIC VALUE

Takeovers and mergers are a conlmon feature of business life and frequently take
place in order to create economic values in terms of synergistic gains. Synergistic
gains are in most cases sufficient justification for corporate renewal. From the
buyer's perspective synergistic gains stem from the improvement of profitability,
growth and risk reduction (Allen and Hodgkinson, 1989). Two businesses can
achieve together what is beyond their individual capabilities. Economies of scale are
associated with synergy and can be realized through increased size. From a
management's point of view increased size leads to a more favorable position in
terms of increased action space.

130This sumrnary is written as an article in accordance with praxis of the Economic
Research Institute at the Stockholm School of Economics. The summary does not sum
up the content of the whole dissertation but foeuses on the basic assumptions of the
study and its results.
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Although takeovers and mergers in general have been proven to create economic
value, empirical.studies also indicate disappointing results. Many takeovers and
mergers fail (Kitching, 1973; Davies, 1980; Alarik, 1982; Jemison and Sitkin,
1986; Ravenscraft and Scherer, 1987; Dahlgren and Witt, 1988). The
managements' expectations of scale-economic advantages, positive financial results
and increasing ability to compete do not always match experiences. Economies of
scale can be exaggerated and very difficult to realize (Pratten and Dean, 1965).
Disregard or inadequate appraisal of the complexity involved before amerger takes
place leads to unfavorable results (Davies, 1980).

THE CASE STUDY

A case study usually foeuses on only one organization. However, this study
foeuses on four large corporations in the Swedish forest products industry. The
managements of Stora Kopparberg and Billerud tried to aequire Iggesund in
competition with the management of MoDo who had acquired shares in Iggesund in
order to realize a long-term strategic plan based on a vision of the New Group. A
merger of MoDo, Iggesund and later on Holmen would create a forest products
enterprise that would be able to hold against stiffening international competition.
The desires to achieve synergies by acquiring Iggesund were official driving
forces behind the acquisition strategies taken by three different corporations at
different times. Two courses of action were opened. Two would-be acquirers tried
to move quickly and made a hostile takeover attempt in April 1981. The products of
the well-managed and attraetive target Iggesund could be sold to the customers of
the buyers and vice versa. Iggesund is among the leaders in Europe in paperboard.
The acquisition of Iggesund would lead to a broader range of complementary
products and services. In order to grow and supply the increased market with pulp,
packaging paper, paperboard and chemicals the managements of Stora Kopparberg
and Billerud offered the holders of shares in Iggesund a high price. However, the
target rejected the bid. The other course of action taken by the management of
MoDo depended on a long-term plan. The acquisition strategy was implemented
successively during a period of more than three years. In late 1983 the acquisition
was completed. However, at the end of the year Iggesund succeeded in
reestablishing its position of independence.
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The studied pre-merger process eombined more than one acquisition strategy, and
this made the process more eomplex. A pre-merger process is often thought of as
different stages of just one aequisition strategy (Allen and Hodgkinson, 1989).

PRIOR RESEARCH

Most empirical studies have concentrated on financial aspects and exehange
mediums (Appleyard, 1980; Ashton and Atkins, 1984; Giammarino and Heinkel,
1986; Hansen, 1987; Lubatkin, 1987). Attention has mostly been paid to
quantitative dimensions. On the basis of mathematical and statistical methods the
monthly rate of returns, on both the common shares of a frrm and on the overall
market portfolio, were analyzed within a relatively short period of time before and
after the bid. Models have been developed to ascertain whether the acquirer will

prefer to offer the target stock rather than cash.
Several studies have originated in the neoclassical view of humans, and many
results have supported the neoclassieal profit maximization theory of the frrm. The
economie rationality is inherent in the actions taken by the deeision-makers.
Takeover activities are directed to value-maxinlization in an environment
charaeterized by asymmetric infonnation and the takeover is described as a bidding
game. Pay-offs from the game are ealeulated with different probabilities. The game
model presupposes that purposive acts are perfonned by unitary agents.
Studies of acquisitions have also been directed to takeover tactics and antitalceover
tactics (Ehrbar, 1978; Ahlfield, 1981; Jensen, 1984; Smiley and Stewart, 1985;
Jennings and Mazzeo, 1986). Most of the acquirer's and the target's efforts to use
different takeover or antitakeover tacties have been based on eeonomic rationality.
The decision maker earefully weighs costs and risks of negative consequenees, as
well as the positive eonsequenees of different alternatives. The implementation of
the chosen alternative leads to a deeision value. As mentioned before the intentions
of managements to create economie value through takeovers and mergers have been
proven difficult to achieve in praetiee. Thus the experienee value is far from a
decision value (Kahneman and Tversky, 1983).
Several studies have foeused on motives for mergers and the results of mergers.
The determinants of suceess have been searehed in the merger process. The premerger process is, however, of great importance to the result of amerger (Kitching,
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1973; Liden, 1975; Lundman, 1977; Jemison and Sitkin, 1986; Haspeslagh and
Jemison, 1987; Dahlgren and Witt, 1988). Elements critical for success could be
identified in that process. Disappointing results may have to do with the
managements' lack of understanding of what factors contribute to success.
Although recent research has indicated that the pre-merger process is of vital
importance to the success of the integration of the acquiring and the acquired
companies, little fomlal research has been done in that field. By considering the
pre-merger process and its effects on the integration of the companies, the
managements can be better prepared to meet different kind of problems.
According to Kitching (1973) a key factor of success is to specify objectives and
activities of the acquisition. Success depends on deliberate acquisition sttategies and
on organizational and strateg~c fit between the acquiring and the acquired
companies. A successful pre-merger strategy presupposes that searching for and
evaluation of a takeover candidate are consistent with specified obejctives.
Accomplishing careful rationalistic planning through diligent search and screening
procedures may raise difficulties due to the complexity involved in a pre-merger
process (Kitching, 1973; Davies, 1980; Jemison and Sitkin, 1986). The hostile
takeover process, containing activities that precede amerger, affects the success or
failure of amerger. Referring to Haspeslagh and Jemison (1987), seeds of
acquisition failure are sown in the process.

THE PROBLEM OF UNCERTAINTY

Reducing the risks of failure doesn't only have to do with careful planning and
rational calculation but also with how the people involved react to each other (Jones,
1986 b). A long-lasting relationship takes much thought, planning and patience.
The difference in acquiring a business as opposed to courting a spouse may not be
as Adler and Sneath (19897) argued, that the thought and planning is highly
organize~

and less emotional. A takeover process may be as complex as an

individual and at times highly traumatic.
Reducing the risks of failure has to do with how to minimize uncertainty, which is
an ingredient in social interplay. Considering this problem, predicted synergies may
not be the result of a pre-merger process. The process may contain impediments to
acquisition success.

272
According to Sjöstrand (1987) uncertainty is reduced through status, ideals and
calculations. Various qualities of social interplay are therefore developed. These
qualities are sorted into three categories of relations: genuine, ideal-based and
calculative relations.
A genuine relation is based on status. The social position of an individual is
determined by friendship or by blood-related relationship. This position gives an
individual a personal and often a biological identity.
Individuals who interact on the basis of friendship form themselves into a circle.
A circle is spontaneously developed and it is relatively permanent. The members of
the circle do not use each other for merely egoistical economical reasons.
Uncertainty is reduced by having confidence in each other.
The institution of a clan is formed by genuine relations based on marriage and
birth. The clan is originated in 'status' and the social position of an individual is
determined by membership of a certain generation. The earlier the generation the
higher the hierarchical rank. Historically established family relations provide the
basis for future stability. Clans may exist over ages.
Ideal-based relations reduce uncertainty by reinforcing the beliefs and values that
are shared by individuals. Dissatisfaction with existing circumstances may often
gives rise to changes. On the basis of idealistic reasons individuals seek to initiate
changes. Their actions are legitimated by shared ideals.
Calculative relations originate in the purposes of actors to maximize utility.
Interested primarily in price and lor information, the ambition of the calculative actor
is to achieve certain goals not taking into consideration the personality of the one he
is interacting with. A company is originally based on calculative relations.
However, individuals in a company do not always reduce uncertainty through
calculations but also through genuine and ideal-based relations.
Focusing on interpersonal relations and different ways of reducing uncertainty,
social interaction became a basic part of the analysis. I have found it interesting to
try to find out how strategic actors in those corporations involved in the case study

coped with uncertainty and sought ways to assert their interests and attempted to
realize their expectations.
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The strategic actors did not behave in a similar way in every situation, and their
behavior was not always restricted by the nonn of economic rationality. They were
also influenced by other norms regulating their particular interpersonal relations.
Thus, the description and analysis of the case are based on the interactive view of
humans.

THE INTERACTIVE HUMAN AND THE CIRCULAR PROCESS

Seen as an interactive man the strategic actor is complex in the sense of multirational (Sjöstrand, 1987). The petfonnance of actions are not undoubtedly a result
of calculations aimed at achieving certain goais. Actions are generated and meshed
among actors and what happens in the course of events can be understood as more
or less purposive acts. The existence of the interactive human in the studied
takeover process provides powerful evidence that economic rationality must be
supplemented by other ratonalities. The interactive view of humans is consistent
with a circular process view.
The adopted circular process view has its roots in Weick (1979/1969). Organizing
can be thought of as interlocked cycles constituting social interaction in an orderly
manner. These cycles can be sorted into three categories: enactment, selection and
retention which are connected with causailinkages. "How can I know what I think

until I see what I say?" is a theme used by Weick in making the circular process
and its categories of interlocked cycles more apprehensible. "Saying" is enactment,
selection is "seeing what I say" and retention is "knowledge of what is said".
Enactment extracts episodes from the external environment and is linked with
ecological changes which provide enactment with the raw materials. Ecological
changes are thus the source of raw materials. Enactment is an activity that engages
people in changes in flows of experience and involves an effort to separate
externality from action. This is one form of enactment. Another form is when
people through their actions produce an ecological change. Environments are then
outputs of organizing.
Selection interprets what has occurred in eactn1ent. Selection refers to selecting
schemes of interpretation. Structures in the form of cause maps are imposed on
enacted material providing clearity. Some cause maps tend to be selected while they
reduce the equivocality of the raw materials in enactment. Those rnaps which are

274
helpful are retained and they tend to be used in the future. Retention involves
storage of useful cause maps.
According to Weick the circular process description is also applicable to
relationships with people. Questioning what the problem is refers to ecological
change. Enactment refers to what you have done about the problem, and selection
has to do with the interpretation of the actions taken. The conclusions drawn from
selection are then stored in retention and used in future situations that look the same
as past situations.
Weick's circular process description superimposed on the studied pre-merger
process has proven helpful in clarifying backgrounds and consequences of a hostile
takeover attempt. Future-oriented actions comprise the past and this is made clear
through the causal linkages that connect enactment, selection and retention. The
circular process view also means that time, content and form have been considered.
Usually process descriptions are merely time-oriented and a course of events is
sequentially described without taking the views that history is imminent in every
action taken.
A circular process implies that environment is created or chosen. The environment
is not something stable outside the organization. It is created through enactment and
made sensible through selection. An actor constructs a picture of some
environment. On the basis of a plausible explanation for why actions have been
taken an environment is chosen. The environment exists when actions have been
completed and interpreted.

THE SOCIAL RATIONALITY

The circular process analysis demonstrated the emergence of different norms of
rationalities. The historical perspective afforded by the circular process view gave
evidence to the existence of both the economic rationality and the social rationality.
My empirical findings point out that actions were interpreted in economic and noneconomic tenns. The strategic actions were affected by economic and non-economic
motives. The seeming contradiction is, however, manageable through the design of
motive pietures. Thus, motive pictures are originated in both the economic and the
social rationalities.
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Strategic actors can utilize acquisition or merger to serve their interests of
achieving synergistic gains and maximizing profit. However, motives are not
always expressed overtly. According to Goldberg (1983), motives are also intended
to mask real intentions. There appears to be official and unofficial motives. Official
motives legitimate strategic actions taken in the interests of a management when
acquiring another company.
The intentions of strategic actors to ensure the persistency of a powerful clan,
expand a circle or reinforce patriotic ideals through the maintenance of a specific
atmosphere within a company were associated with inconvenience. The legitimation
of these non-economic motives raised difficulties. The motives were therefore in
practice concealed and substituted byeconomie motives.
The norms of social rationality were confined within clans and circles. In the long
and difficult process nothing came out quite the way the actors wanted.
Interdependence is the reason why purposive acts are not realized in practice
(Pfeffer and Salancik, 1978). The course of events depended on more than one
strategic actor. Thus, the outcomes were based on interdependent actors. The
interdependence created uncertainty empirically stated by discrepancies between the
decision values and the experience values of the actors. The strategic actors coped
with uncertainty through the formation of clans and circles. The interlocking owners
and executives helped stabilize the exchanges of the organization with the chosen or
created environment.
Through maintaining genuine relations, uncertainty was reduced. Social bonds
between the strategic actors created stability and also served as a 'regulator' for
behavior. Norms developed within the different social networks in terms of clans
and circles and most clan and circle members conformed to those norms.
Owners/families who played a major role in the setting of goals and the formation
of strategies developed ways of thinking and acting. Explicit statements by
influential owners/families and retained behaviors infiuenced the establishment of
norms. Inf1uential owners/families had particular preferences for ways of analyzing
strategic problems and acquiring another company. The norms of social rationality
developed gradually and over time as informal roles adopted by a clan or a circle.
Being influenced by the social rationality implied that clan and circle members were
expected to behave in a similar way.
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The norms of social rationality had powetful and consistent influence on both clan
members and circle members. By enforcing the norms the boundaries of the clan or
the circle were defined. Other clans and circles that violated the boundaries were
rejected. Through the development of clans and circles the members tried to project
themselves from interference from other external clans and circles. Clan and circle
members were in some situations confronted and dissonances developed.

DISSONANCES AND POWER

Tensions emerged when two or more strategic actors were in opposition and the
situation was characterized as dissonance. In the case study dissonances occurred
over differing goals and ideas about how to acquire a company and what advantages
to achieve. Dissonances were in some situations caused by perpetual difference.
The strategic actors who looked at acquisition strategies different1y were in tension.
Strategic actors were also in a high state of tension at the time of the hostile takeover
bid and the identified situation of dissonance contained a high emotional charge.
Having too much at stake made actors react emotionally. The 'hostile' takeover
bid was perceived as a threat in the eyes of the management of the target and great
effort was made to reject the 'raiders'. 'Hostile' and 'raider' are verbal expressions
which indicate the involvement of emotions. The extent to which emotions really are
primary to actions is very difficult to confirm. The most common approach to the
relation between cognition and emotions is to regard emotions as the outcome of
cognitive processes (Sjöberg, Derbaix and Jansson, 1984; Björkegren, 1987).
A common description of conflict is when actors with contrary perspectives meet.
I would argue that dissonance is a more appropriate description. A conflict is
resolved through a special mechanism (Normann, 1982/1975). Thus conflict is
separated from the solution. This discontinuity necessitates the use of the concept
dissonance which is more consistent with the circular process view. Dissonance
refers to divergent interests and contrasting perspectives and in addition involves an
effort to reach a state of consonance. Consonance is a state of harmony implying
that the actors are getting on well together.
Dissonance constitutes an intennediate Hnk between tensions and the state of
consonance. Thus a non-disruptive transition is described and this is consistent with

277
the adopted circular process view. Circular processes contain interlocked cycles of
interaction and are impossible to terminate. They go on 'forever' without
disruption.
The development of dissonance into consonance is affected by the ability of an
actor to exert power. The strategic actors' ability to expand their action spaces and
exert power concem the perceived restrictions of actions, which may have their
sources in clans and circles or in the actors' perceptions ofpower per se.
Power can be thought of as potentials of actions. The resulting power is derived
from the interactional dynamic. The actor's ability to increase his action space
depends on what happens in the face-to-face dialog. The confronting actors
communicate and may interpret the present situation in dissimilar ways. The actorts
perception of resources, his/her experiences, and the character of his/her
interpersonal relations affect his/her ability to exert power.

THE COMPLEXITY

The studied pre-merger process was complex in terms of discrepancies between
decision values and experienee values. The complexity made the process develop in
away that was not predictable. The process was characterized by changeability,
unpredictability, and ambiguity. Both intended and unintended effects arose as a
result of interactions. The creation of economic value was infiuenced by
interpersonal relations, dissonances, the emotionai charge, and the ability of the
actors to exert power.
We know intuitively that relations between individuals affect actions. However,
prevalent acquisition research has paid no attention to that. Clans and circles as
institutions have been a neglected part. This case study shows that the strategic
actors partly disregarded conventionaI calculations. Qualitative factors played
significant roles for the creation of value. Clan and circle-specific criteria influenced
the takeover. Takeover activities were directed to the reinforcement of the beliefs
and values of the identified clans and circles. Sediments of historical experiences
and traditions influenced the clan and circle mernberst ways of thinking and a~ting.
The driving forces which ensure the persistency of a clan or a circle reinforce
patriotic ideals, and maintain a specific atmosphere were stronger than the efforts
made by the strategic actors in order to achieve synergistic gains. I would argue that
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expansion of a clan or a circle can be regarded as a motive for a takeover. This noneconomic motive overlapped and in some situations even oppressed motives of
synergies.

TO CONCLUDE

Empirical data confirm that individuals rather than organizations act. The
dissimilarities between owners and executives and dissimilarites within both the
group of owners and the group of executives cannot be overiooked in this study.
The organizationallevel can be described as a 'curtain'. Several actors appeared on
the stage when the curtain was raised. The diversity of interests, dissonances,
power, and interpersonal relations became visible. Dissimilarities and uncertainty
were important ingredients in the analyzed strategic interactions. The decision
values and experience values of the strategic actors diverged. No 'stage manager'
was there directing the takeover according to a plan settled beforehand.
'Raising the curtain' is necessary to highlight the way in which value is created
through the pre-merger process. Taking into consideration the buyers' as weIl as the
sellers' motives for action, and the strategic actions taken, make the process more
complex and success will not only be anticipated from the buyers' point of view.
Motive pietures do take both sides into account. It is impossible to take a one-way

vie w of value creation. Prevalent research focuses mainly on the buyer's
expectations of scale-economic advantages, growth, and increased earnings per
share. The sellerIs motives have been a neglected part.
To pursuit a specific takeover strategy or merger strategy there may be many
obstacles to overcome. What happens and why is best understood on an individual
basis by means of a circular process analysis. On the basis of the asserted
interactive view of humans I would argue that a circular process is the only choice
available in this study. In the cause of the circular pre-merger process, intended as
well as unintended effects of strategic actions arose. The case study illustrated that
creating value was a long and difficult process.
To sum up, a pre-merger process offers the potential for creating economic value.
Economic value can be created through different qualitative 'filters' associated with
social rationality. My empirical findings would seem to indicate that varying
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characters of interpersonal relations initiated the formation of clans and circles. The
divergent interests of clans and circles led to situations of dissonances in which
power was especially evident. The clans and circles identified can be thought of as
'futers' through which value was created.
To reduce the risks of disappointing results, it is necessary to examine historical
backgrounds, traditions, and interpersonal relations at an early stage in the premerger process and look beyond economic data and the organizational and strategic
fit between the acquirer and the acquired fmns. Evaluation of takeovers and mergers
are also needed in order to analyze how consistent the personal chemistry of the
strategic actors are. The 'quality' of the qualitative futers should be analyzed.
To realize specific business objectives, strategic actors need to investigate from a
circular process view both economic and social factors in the pre-merger process.
Attention should be paid to conventional calculations as weIl as non-conventional
calculations in terms on interpersonal relations of the strategic actors involved,
history, traditions, and ideals. The ways in which value is created and expectations
are met in practice influence what strategic actors do afterwards when integrating
two or more businesses. Buying and selling a business concerns people. To create
value you need to know how to create value through people and how to cope with
qualitative futers.
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·FORSKNINGSSTADlER

BILAGA I

Vetenskapliga metoddiskussioner kan föras med avseende på olika forskningsstadier. En grundläggande syn på världen markeras i ett filosofiskt stadium. En
vetenskaplig undersökningsmetod är ytterst bärare av denna filosofisyn och väljs i
konsistens därmed. Valet av undersökningsmetod kan därför ses som en långsam
mognadsprocess då forskarens filosofiska utgångspunkter först måste klargöras.
"Efterhand som jag fördjupade mig i metodfrågor insåg jag
'peu a' peu' att dessa i första hand gällde en markering aven
livsåskådning, aven ideologi och en grundläggande filosofisk
syn. Det blev efterhand klarare för mig att man inte går ut och
väljer en metod som man väljer ett vykort, utan ett metodval
på något sätt är en långsam mognadsprocess" (Daudi, 1984, sid
151).
Denna mognadsprocess innebär i mitt metodperspektiv en övergång från ett
filosofiskt stadium till ett mer "jordnära" stadium, det formalistiska stadiet, där det
vetenskapliga arbetets slutprodukt presenteras. Övergången sker via det figurativa
stadiet, som förmedlar en grundläggande filosofisyn till ett metodsynsätt. Här kan
då preciserade utgångspunkter anges för val av undersökningsmetod.
De tre stadier som nämnts konstituerar en metodmodell. Filosofiskt, figurativt och
fOffilalistiskt har förefallit mig som naturliga beteckningar på metodmodellens skilda
stadier och därför benämner jag modellen '3F'. Figurativt rör avbildning och
formalistiskt avser den slutliga form som forskningsresultatet presenteras i.

Filosofiskt stadium
Det filosofiska stadiet avser artikulerandet aven världsbild. En världsbild kan
sägas motsvara forskarens övergripande syn på ett undersökt område. Här kan
också ett paradigmbegrepp beskrivas beroende på medvetenheten om ett överordnat
styr- och kontrollsystem för forskningsområdet i fråga.

Världsbild
En världsbild kan sägas motsvara forskarens övergripande syn på ett undersökt
område. Världsbilderna omvandlas till generella teorier inom t ex fysikområdet. De
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generella teorierna är uttryckta i ett matematiskt språk (Törnebohm, 1974). Min
världsbild har ej naturvetenskaplig grund. Mitt intresse för aktörer och deras
handlingar anknyter till ett samhällsvetenskapligt område. Jag kan inte 'låna' en
naturvetenskaplig världsbild. Den mänskliga variationsrikedomen av tankar och
handlingar gör att allmängiltiga regler och lagar är svåra att utarbeta. För mig är det
omöjligt att kvantifiera ett fenomen som t ex makt. Svårigheter föreligger att skapa
standardvi11kor under vilka individer agerar. Ideala situationer som gör regler och
lagar testbara är sällsynta i sociala sammanhang.
"Antag att forskare någonstans inom det samhällsvetenskapliga området låter
sig förföras till den grad av fysikerna att de inte bara tillägnar sig ett
integrationsideal utan dessutom lånar en helhetsbild från ett område av
fysiken. Sociala företeelser är alltför olika företeelser i den icke-levande
naturen för att sådana lån skulle kunna krönas med framgång" (Törnebohm,
1974, sid 21).
I min världsbild är en individ både producent och produkt. En individ producerar
sin egen historia samtidigt som han eller hon själv är en del av den. Ett växelspel
mellan det subjektiva och det objektiverade kan sägas föreligga här. Låt mig
nännare förklara detta växelspel. Jag utgår här ifrån Arbnors och Bjerkes (1977)
resonemang.
Det subjektiva avser våra egna upplevelser. Vi skapar våra egna upplevelser
genom en process som benämnes subjektivering. Våra subjektiva upplevelser kan
fönnedlas till andra genom en externaliseringsprocess. Den omgivande verkligheten
skapas genom denna process. Samhället blir då en mänsklig produkt.
Externaliseringen accepteras av andra och detta innebär en objektiveringsprocess.
Den omgivande verkligheten har socialt konstruerats genom en
objektiveringsprocess och existerar inte oberoende av oss. Objektiviteten är skapad
av individen och verkligheten kan sägas vara objektiverad. Innebörden i den
objektiverade verkligheten påverkar och förändrar oss. Individ och verklighet kan
betraktas i en samtidighet.
En internaliseringsprocess gäller övertagandet av den värld som andra lever i. I
objektiveringsprocessen är samhället en objektiverad verklighet och det är denna
verklighet vi blir delaktiga i genom socialisering. Jag föds ej som medlem av
samhället. Jag blir en samhällsmedlem via internalisering. Socialisering kan ses som
olika faser av internalisering.
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Paradigm
En världsbild är knuten till forskningsinriktning och uppfattning om en forskarroll;
med andra ord kan världsbild vara utgångspunkt för en paradigmdiskussion. Ett
paradigm kan sägas vara ett överordnat styr- och kontrollsystem för forskning inom
olika områden. Olika utvecklingsstadier beträffande paradigm kan anges (Kuhn,
1981/1962). De första ansatserna till vetenskaplig forskning är förparadigmatiska
för att följas av det normala och det efterparadigmatiska. Kuhn föreslog senare
termen "ämnes-schema" som beskrivning av paradigmer.
Spekulativa och oartikulerade teorier kan genereras under ett förparadigmatiskt
skede. Så småningom omvandlas dessa teorier till en enhetlig teori och upphöjs till
paradigm. Omvandlingen kan beskrivas som en mognadsprocess. Den
samstämmighet som uppnås, vad gäller lagar, teorier, tillämpningar och
observationsutrustning, utgör en förutsättning för normal vetenskap. En viss
forskningstradition har utvecklats och man kan utpeka ett paradigm. Denna term har
alltså enligt Kuhn mycket gemensamt med normal vetenskap.
"Ett paradigm är vad medlemmar i ett vetenskapligt samfund har gemensamt
och ett vetenskapligt samfund konstitueras av människor som delar samma
paradigm" (op cit, sid 144).
Paradigmet i fråga leder till att forskarens uppmärksamhet riktas alltmer mot
detaljerad information och exakthet beträffande överensstämmelser mellan teori och
observation. Paradigmet definierar problem som skall lösas. Nya landvinningar
förhindras därigenom. Nya infallsvinklar på problem stimuleras ej. En sådan
utveckling gör att paradigmet blir en känslig indikator för anomalier, vilket kan få
till konsekvens en paradigmförändring. Ett efter-paradigmatiskt skede har nåtts. I ett
historiskt perspektiv finns många exempel på anomalier i form av experiment, som
lett till upptäckter av nya ämnen. Nya teoretiska samband har då uppställts.
Paradigm kan sammanfattas av det komplex, som består av forskarens
vetenskapssyn och forskningsinriktning baserad på världsbildsantaganden och en
forskarrolls innebörd (Tömebohm, 1975). Paradigm innehåller modeller för hur
lagar och teorier bör se ut och vilka instrument man skall använda för vetenskaplig
undersökning. Att lokaliseras inom ett visst paradigm innnebär att man har ett
redskap vid metodutformning.
"It provides a tool for mapping journeys in social theory"
(BurelI och Morgan, 1979, sid 24).
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Törnebohm (1977) kopplade etik och estetik till forskarrollen. Forskaretik avser
hur forskaren ser på sin uppgift, hur den bör utföras och vilka plikter och vilket
ansvar, som förknippas med uppgiften. Den estetiska stilen berör forskarens sätt att
utföra och presentera uppgiften. Här kan en strävan att presentera en teori i elegant
och enkel fonn vara viktig.
Törnebohm diskuterade också innehållet i olika paradigm. För att skilja mellan
naturvetenskapliga och humanvetenskapliga paradigm, dit sarnhällsvetenskap,
psykologi och humaniora hör, infördes kategorierna "innebörd" och "kausalitet". S
k kontextuella paradigm karaktäriseras av innebördsforskning.
"Om en forskare vill komma underfund med innebörden hos
ett X i ett inmutat territorium, behöver han sätta in X i ett eller flera
kontexter. X må vara en handling, ett textfragment m.m" (Tömebohm,
1977, sid 16).
Med fokus på händelser, individers skilda verklighetsuppfattningar och
sammanhang produceras en kontextualistiskt grundad kunskap. Pettigrew (1985)
utvecklade kontextualistiskt baserade analysprinciper. 131 Den ena principen avser
en vertikal nivå, som hänvisar till effekter av skilda inom- och utomorganisatoriska
sammanhang. Det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan dessa sammanhang. En
horisontell nivå innefattas i den andra analysprincipen. Här avses sekventiella
kopplingar mellan fenomen i det förflutna, det nuvarande och det framtida. Denna
nivå är processuell. Den vertikala och den horisontella analysnivån måste beaktas i
en samtidighet.
"A contextualist analysis of a process such as strategic decision making and
change draws on phenomena at vertical and horizonta1levels of analysis and
the interconnections between those levels through time. The verticallevel
refers to the effect of interdependencies between higher or lower levels of
analysis on phenomena to be explained at some further level - for example,
the impact of a changing socioeconomic context on intraorganizational
context and interest-group behavior. The horizontallevel refers to sequential
interconnectedness of phenomena in past, present, and future time. An
approach that offers both multilevel, or vertical, analysis and processual, or
horizontal, analysis is said to be contextualist" (op eit, sid
238).
Aktörssynsättet är ett metodsynsätt, som valts i konsistens med ett
samhällsvetenskapligt och kontextuellet paradigm. Detta synsätt, som karaktäriserar
131Pettigrew har inspirerats av filosofen Pepper (1942).
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det figurativa stadiet, är en konsekvens av de världsbildsantaganden jag gjort om
individen och den socialt konstruerade verkligheten. Ett metodsynsätt kan sägas
beskriva relationen mellan övergripande filosofiska antaganden om en verklighet
och val av undersökningsmetod och sätt att generera data.

Figurativt stadium
Det figurativa stadiet omfattar, förutom metodsynsätt, även forskningsobjektets
empiriska avbildning och undersökningsmetod och sätt för att avbilda forskningsobjektet. Fallstudie och dokumentanalyser och intervjuer är här den undersökningsmetod och de datagenereringstekniker, som val~s för avbildning av empiri.
Det är också viktigt att på detta stadium redovisa hur empiriska data presenteras.
Den empiriska avbildningen inbegriper således själva fallstudien och sätten att
generera och presentera data. Fortsättningsvis redovisas aktörssynsättet, som utgör
en bas för val av undersökningsmetod.

Aktörssynsätt
Aktörssynsättet är ett val bland tre metodsynsätt. Det analytiska synsättet, systemoch aktörssynsätten är företagsekonomiska metodsynsätt. En kort presentation av
de skilda synsätten görs med utgångspunkt i Arbnor och Bjerke (1977).
Det analytiska synsättet utgår ifrån att det existerar en objektiv verklighet med
summativ karaktär. Helheten är lika med summan av delarna. Den kunskap som
utvecklas är här oberoende av individens subjektiva upplevelser.
Systenlsynsättet bygger i likhet med det analytiska synsättet på antaganden om en
objektiv verklighet. Denna verklighet är emellertid i detta sammanhang arrangerad
så att synergier kan uppstå. Helheten avviker från summan av delarna. Individer
utgör delar av ett system och deras egenskaper förklaras i konsistens med
systemegenskaper. Den kunskap som utvecklas är systemberoende.
Aktörssynsättet bygger på antaganden om en socialt konstruerad verklighet. Detta
är en anledning till att jag väljer aktörssynsättet som utgångspunkt för val av
undersökningsmetod. I min världsbild inkluderas en samtidighet mellan det
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subjektiva och det objektiverade som formare av den sociala verklighet, som
påverkar och påverkas av individen. Enligt aktörssynsättet existerar helheter som
strukturer av socialt konstruerade innebörder. Helhetema förklaras utifrån den
enskilde aktörens världsbild och denna världsbild kommer till uttryck i aktörens
handlande och i interaktioner med andra (Silverman, 1978).
Sammansättningen av den enskilde individens kunskap, tolkningar och handlingar
är viktig att förstå; en sammansättning som påverkas av den sociala verklighet
individen är en del av.
Tolkningar och handlingar påverkas också av tänkesätt och handlingsmönster,
som etablerats över tiden i historiska processer. Handlandet är beroende av de
verklighetsbilder aktörerna lagrat och representerar. Den kunskap jag erhåller som
forskare är beroende av de perspektiv, som aktörer ger uttryck för i sitt handlande.
Perspektiv förmedlar innebörd. Vissa händelser och fenomen kan ges samma
innebörd. Det är genom att vi tillhör en kultur-, språk- och tolkningsgemenskap
som vi kan ge ett fenomen samma innebörd (Lindholm, 1978).

Formalistiskt stadium
I detta stadium presenteras forskningsresultatet i en slutgiltig form. De stadier som
föregått det figurativa kan sägas ha varit förberedande för forskningsresultatets
slutredovisning. Den slutgiltiga formen avser tolkningsteori, presentation av empiri
och analyser av empiri. Det är också viktigt att utgångspunkter för formulering av
tolkningsteori klart redovisas här. Ett hänsynstagande till kriterier för vetenskaplig
bedömning blir väsentligt i detta stadium. Trovärdighet, relaterat till reliabiltet och
validitet är viktigt att beakta liksom objektivitet.

Metodmodellen, 3F, kan sammanfattningsvis presenteras på följande sätt
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3F MODELLEN - FORSKNINGSSTADIER

FILOSOFISKT STADIUM
Världsbild
Paradigm

FIGURATIVT STADIUM
Metodsynsätt
Undersökningsmetod
Sätt för datagenerering
och datapresentation

FORMALISTISKT STADIUM
Tolkningsteori
Presentation av empiri
Analyser av empiri
Kriterier för vetenskaplig bedömning

287

BILAGA II

INTERVJUGUIDE

Förstudie

Händelser, aktörer, ägarstrukturer, historia, strategisk verksamhet och
företagsekonomisk situation.
Vad hände den 29 april 1981 ?
Vilka personer involverades i händelserna
april 1981?
Vilka förhållanden anser NN viktiga
uppköpserbjudandet?

omkring den

29

en bakgrundsbild till

Vad hände efter uppköpserbjudandet?
Hur såg ägarbilden ut vid tidpunkten för uppköpserbjudandet
och före och hur förändrades ägarbilden efter uppköpserbjudandet?
Beskriv företagets historia med tonvikten på verksamhet och
ägandefonner!
Beskriv

företagets

organisationsstruktur, strategiska

verksamhet och företagsekonomiska si tuation vid tidpunkten
för uppköpserbjudandet och året innan.

Huvudstudie
Händelser och aktörer vid tidpunkten för uppköpserbjudandet.
Vad hände den 29 april 1981 ?
Definierade NN budet som 'fientligt'?
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Hur hade NN infonnerats om budet?
Vilka hade diskuterat utfonnandet av budet?
Har NN tidigare erfarenher av detta slag av
förvärvsstrategi?
Vilka åtgärder vidtogs vid tidpunkten för budet och efter?
Uppköpserbjudandets bakgrund
Vilka faktorer/förhållanden anser NN viktiga för att
beskriva bakgrunden till budet?
Vad betydde budet för NN:s framtida planer?
Beskriv NNs framtidsvisioner före budet?
Vilka grunder fanns för ryktet att Marcus Wallenberg ville
omstrukturera skogsindustrin i norra och södra Sverige?
Uppköpserbjudandets konskvenser
Varför fullföljde inte Stora Kopparbergs och Billeruds
ledningar planerna på ett förvärv av Iggesund?
Vad hände tiden efter budets tillbakadragande?
Vilka ägarstrukturella konsekvenser fick detta?
Vad innebar denna ägarstruktur?
Vilka åtgärder vidtogs vid denna tid!
Varför var dessa åtgärder viktiga ?
Hur tolkade NN andra aktörers handlande?
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Relationer mellan aktörer, relationers karaktär.
Vilka aktörer har NN haft närmast kontakt med?
Vad karaktäriserar dessa kontakter?
Finns det faktorer/förhållanden, som utanför arbetsområdet,
har påverkat NNs kontakter med andra aktörer?

Vad har NN upplevt som begränsande för sitt handlande?
Vad har företagets historia och traditiöner inneburit för NNs
handlande?
Vad betyder 'sfärer' (Wallenbergsfären, S-E-Banksfären
och Handelsbanksfåren) för handlandet?
Emotioner
Har NN varit känslomässigt engagerad och varför?

Vilka förhållanden i praktiken bidrar till en bild aven kamp
mellan två ägarblock -

inte bara skogsbolag utan också

banker

involverades?
Kampen har demonstrerats som en maktkamp
vad är makt?
Finns det någon händelse som demonstrerar NN:s makt?

massmedia -
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PRIMÄR- OCH

SEKUNDÄRKÄLLOR

BILAGA III

PRIMÄRKÄLLOR

Intervjuperson
och formell position 132
under 1980-1983.

Förstudie

Huvudstudie

Datum

Datum

(Uppgifter hämtade från resp.
bolags årsredovisningar.)

AB IGGESUNDS BRUK

860818
881220

Stahle, Hans dr,
vice styrelseordf, Iggesund,
styrelseordf, Alfa-Laval AB,
styrelseledamot, AB Investor,
Förvaltnings AB Providentia.

871117
881215

Sundblad, Lars G.
koncernchef och VD.
Nordin, Jörgen

860829

870929

860604

870930

vice VD.
Hagberg, Lennart
juridisk dir.

860829

Svensson, Lennart
ekonomidir.
Bäcklund, Erik

860602

informationschef.
132 Flera aktörer hade och har ett flertal uppdrag i i olika bolag. Här anges endast
position i bolag som involvera~es i Iggesundsaffåren.
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Ekström, Sven

860603

860828
870929

860604

870929

860604

870929

arbetstagarkonsult
SIF:s ordf, arbetstagarrepresentant

SPIAF:s ordf, arbetstagarrepresentant
Arkivarie

860602

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB
Eidem, Ingmar, styrelseordf.

890124

Atmer, Göran, hovrättsråd,

881205 133

styrelseledamot
Haegerstrand, Ingemar

861125

871203

ekonomidir.
Grafström, Nils

871203

chefsjurist
SIF:s ordf, arbetstagar-

871203

representant.
SPIAF:s ordf, arbetstagarrepresentant.

133Telefonintervju.

871203
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INVESTOR AB
890125

Dahlbäck, Claes, VD.

BILLERUD UDDEHOLM AB
Thunholm, Lars-Erik dr

880211

styrelseordf, Billerud,

890125

styrelseordf., S-E-Banken.
880114

F d VD, Uddeholm AB,
vice styrelseordf, Billerud.
Engman, Gunnar

861009

880815

861002

871215

880108

880531

861110

880606

koncernchef och VD.
SIF:s ordf, arbetstagarrepresentant
SPIAF:s ordf., arbetstagarrepresentant

MO OCH DOMSJÖ AB
Carlgren, Matts
koncernchef och VD,
2:e vice styrelseordf,
Handelsbanken, sedan
17 juni 1981
styrelseordf, MoDo,
styrelseledamot, Rang Invest AB.
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Wallander, Jan docent,
styrelseledamot, MoDo,

861015

880112

styrelseordf, Handelsbanken,

sedan 5 maj 1981 styrelseledamot, Iggesund.
Flodström, Johan

871001

chefsjurist
SIF:s ordf, arbetstagarrepresentant.

871001

SPIAF:s ordf, arbetstagar-

870922

representant.

Övriga kontakter
Chefssekreterare i resp bolag
Infonnationsavd i resp bolag
Arkivarier i resp bolag
Ekonomidir i Almedahl-Dalsjöfors
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Interna dokument
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FÖRETAGSSTRATEGI • TVÅ PARADIGM

BILAGA IV

Det strategiskt-analytiska paradigmet
Det strategiskt-analytiska paradigmet utgår ifrån att strategier kan planeras.
Företagsledningen fördelar företagets resurser med hänsyn till en omvärlds
förutsättningar. Företag och omvärld betraktas som två interagerande system som
utbyter information. Ett företags svagheter och styrkor analyseras liksom hot och
möjligheter i nuläget och med hänsyn till en tänkt framtida position. Branschstruktur
och företagets konkurrensposition bestämmer företagets resultat (Porter, 1980).
"Det väsentliga vid formulering av konkurrensstrategi är att
klargöra sambanden mellan företaget och omgivningen. Fastän
den relevanta omgivningen är mycket vidsträckt och inbegriper
såväl sociala som ekonomiska krafter, är nyckelaspekten på
företagets omgivning den bransch eller de branscher i vilka det
konkurrerar" (op cit, sid 25).
Det strategibegrepp som företräds inom det strategiskt-analytiska paradigmet är
positionsorienterat. Strategi är ett handlingsprogram, som inriktas mot att uppnå
vissa mål. En företagsledning spelar en aktiv roll vid utarbetandet av programmet.
En strategi innehåller riktlinjer för utvecklandet av ett företags resurser. Strategi är
samtidigt ett slags instrument för aptering av företaget till ändrade miljöbetingeiser.
Det strategiskt-analytiska paradigmet utgår från rationell planering och
beslutsfattande, vilket ställer krav på välstrukturerade beslutssituationer. Ett
rationellt beslutsfattande kan specificeras i enlighet med den strategiska planeringens
sekvenser. Mål och medel identifieras och utvärderas. Samtliga relevanta
handlingsalternativ analyseras innan beslut fattas. Ansoff och Stewart (1967)
underströk den explicita strategiformuleringen med klara definitioner på
handlingsalternativ och utfall. En strategisk planering skall möjliggöra ett rationellt
val för ledningen.
Den strategiska planeringen omfattar en serie beslutssituationer. Beslutens resultat
visar hur effektiv planeringen varit (Stoner och Wankel, 1986). Ett strategiskt beslut
kan sägas vara ett val av ett planerat framtida läge. Den strategiska planeringen
innehåller aktiviteter för att fatta och genomföra rationella beslut (Linde et al, 1970).
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Den kunskap, som produceras med utgångspunkt i det strategiskt-analytiska
paradigmet, är grundad på den klassiska ekonomiska teorins rationalitet och
antaganden om en beräknande nyttomaximerande individ. Denna rationalitet har
ifrågasatts av flera forskare. Simon (1951/1945; 1967/1957), Lindblom (1959),
Cyert och March (1963) och Stymne (1976) har varit vägledande för
kunskapsutveckling gällande strategiska beslut.

Rationalitet
Cyert och March (1963) ifrågasatte starkt den klassiska ekonomiska teorins
rationalitet och utvecklade "The Behavioral Theory of the Firm". Cyert och March
presenterade en teori, som innefattar en beslutsprocess av icke-strategisk karaktär.
Denna teori är emellertid av intresse här då den är utvecklad med tanke på
organisationens miljöberoende.
En väsentlig utgångspunkt är att organisationen agerar under osäkerhet och på en
imperfekt marknad. Beslutsfattande kännetecknas av konfliktlösning, undvikande
av osäkerhet, problemorienterat sökande samt organisatorisk inlärning.
Konfliktlösning inom organisationen uppnås genom att beslutsregler på skilda
nivåer fonnuleras i konsistens med varandra och dessutom accepteras. Motsägande
mål varseblivs, om sekventiell behandling av mål sker. Konflikter mellan olika
intressenter kan då elimineras. Sökande efter handlingsalternativ utgör en mycket
viktig del av processen och sökandet pågår så länge ett problem inte är löst. En
problemlösning föreligger först när ett handlingsalternativ satisfierar ifrågakommande mål eller när mål revideras för att anpassas till ett handlingsalternativ.
Inlärningsfaktorn är av stor betydelse för en förklaring till hur sök- och
beslutsregler samt mål förändras över tiden.
I beslutsprocessen tas hänsyn till de svagheter individer besitter som
problemlösare. Rationaliteten är begränsad. Individers kunskap om villkoren för
handling är fragmentarisk. En "begränsad rationalitet" är ett begrepp, som
introducerades av Simon (1951/1945) och bättre svarar mot individers val av
handling i realiteten. Realitetens valsituationer kan vara mycket mer komplicerade än
de förefaller enligt klassisk ekonomisk teori. Fullständig information om olika
handlingsalternativ föreligger ej och individer har begränsad förmåga att rangordna
sina preferenser och även svårigheter att utttrycka dessa.
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"Rationality implies a complete, and unattainable, knowledge of the exact
consequences of each choice. In actuality, the human being never has more
than a fragmentary knowledge of the conditions surrounding his action, nor
more than a slight insight into the regularities and laws that would permit
him to induce future consequences from a knowledge of present
circumstances" (op cit, sid 81).
Simon (1967/1957) ersatte maximering av nytta med satisfiering av nytta.
Handlingssituationer karaktäriseras i stor utsträckning av osäkerhet. Den bästa
möjliga lösningen väljs med hänsyn till rådande omständigheter. Denna lösning kan
vara ett resultat av marginella värderingar av handlingsalternativ (Lindblom, 1959).
Aktörer handlar på basis av subjektiva föreställningar, vilket kan förhindra en
rationell sekventiell och målinriktad behandling av handlingsalternativ och
maximering av utfall. Skolor, som betonar ett processuellt strategiperspektiv,
representeras av det strategiska förändringsparadigmet.

DET STRATEGISKA FÖRÄNDRINGSPARADIGMET

Kännetecknande för det strategiska förändringparadigmet är att strategiarbete kan
bedrivas såväl formellt som informellt. Strategier utvecklas efterhand som
handlandet möter motstånd och det ställs krav på formella beslut. Ett långsiktigt
planerande kan vara vilseledande. Framtidsbedömningar kan slå fel.
Handelsbankens styrelseordförande Jan Wallander, som tidigare var chef för
Industrins Utredningsinstitut, var en hård kritiker av långsiktspianer. Framtidsbedömningar är en projektion av det vi redan har erfarenhet av och slår ofta fel. Det
är därför viktigt att fatta beslut så nära beslutstillfället som möjligt och vara bereddd

att ständigt ompröva det enligt Wal1ander (se Bengtsson och Skärvad, 1988).
Strategier växer fram processuellt och konkretiseringar tvingas fram av de
problem, som ett företag möter. Strategiarbetet, inom ramen för det strategiska
förändringsparadigmet, är ledningens ansvar och innebär en slags styrning för att
uppnå konsistenta handlingar och handlingsmönster. De strategiverktyg som
används kan betecknas som "mjuka" och avser t ex intern marknadsföring,
utbildning av personal, organisationsklimat och kuIturförändringar (Bengtsson och
Skärvad, 1988).
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En företagsstrategi kan betraktas som ett mönster i företagets beslutsfattande och
handlingar. Strategi är ett resultat aven ständigt pågående process. Strategi liknades
vid ett mynt i Mintzbergs (1978) terminologi. Den ena sidan av myntet demonstrerar
planerad strategi, dvs a priori utformade riktlinjer för organisationens verksamhet
och den andra sidan uppvisar realiserad strategi, dvs a posteriori mönster i
beslutsfattande och handlingar. Detta har likheter med Horowitz' (1984) perspektiv,
som innefattade formulering och implementering aven strategi med hänvisning till
en intellektuell och social process.
Övervägande av den bästa strategiformuleringen refererar till den intellektuella
processen. Den sociala processen innefattar de individer, som berörs av den
formulerade strategin och som skall genomföra strategin. En politisk dimension
beaktas här. Politisk förhandling är enligt Horowitz en viktig dimension i strategiska
beslutssammanhang.
En politisk dimension implicerar att flera individer eller grupper eftersträvar att
tillgodose sina krav inom en strategisk beslutsprocess. Stymne (1976) utryckte detta
med en utformningsfas genom vilken en strategisk kandidat förs. Olika aktörers
värderingar och maktuppfattningar påverkar utformningsfasen innan ett slutligt val
av strategi sker i valfasen (se avsnitt 1.4.2). Spänningar alstras och konflikter
uppkommer, vilket medför att ett politiskt agerande introduceras. Det är mycket svårt
att formulera gemensamma mål, när konsensus gått förlorad och spänningar
genererats, hävdade Pfeffer (1981 ).134

Politiska processer
Politiska processer utvecklas med hänsyn till spänningsuppbyggnader och
slutresultatet beror på hur makt mobiliserats. Den individ eller grupp 135, som
134Pfeffer (1981) utvecklade ett teoretiskt perspektiv till vägledning för analyser och
till grund för en bättre förståelse av n1aktfenomenet.
135Det finns också politiska studier som inriktats på organisationers agerande och
"politiska arenor" har identifierats på grund av de konflikter som uppstår mellan interna
och externa koalitioner (Mintzberg, 1983). Andra studier har uppmärksammat
konkurrens om fondmedel och positioner i universitetsmiljö (Pfeffer och Salan~ik,
1978; Pfeffer, 1981), innovativa organisationsprocesser (Pettigrew, 1973), offentlig
verksamhet (Brunsson och Jönsson, 1979; Brunsson, 1985 och 1986), politiska beslut
i Sveriges historia (Lewin, 1984), administrativa förändringsprojekt (Borum och
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erhållit mest stöd för sin handlingslinje kommer sannolikt att segra i den politiska
dragkampen. Hur konflikter löses blir en fråga om maktutövning (Tushman, 1977).
Beslutsutfallet är liktydligt med ett konfliktresultat (Borum och Enderud, 1981).136
"From a political perspective, decisions are not made in a rational or fonna!
way, but rather through compromise, accomodation, and bargaining. This
perspective emphasizes differences in objectives and preferences of subunits
and concentrates on processes by which these differences get resolved.
Implicit in this definition is the issue of conflict" (Tushman, 1977, sid 207).
En politisk process har inslag av kompromiss, förhandling och köpslående och rör
i grunden aktörers beroenden. Beroenden mellan aktörer har att göra med att resurser
är knappa. 137 Aktörer måste i vissa fall förena sina ansträngningar för att uppnå

gemensamma mål.
"Given conflicting and heterogenous preferences and goals and heliefs about
the relationship between actions and consequences, interdependence among
the actors who possess conflicting preferences and beliefs, and a condition of
scarcity so that not all participants can get their way, power is virtually the
only way (except, perhaps, to use chance) to resolve the decision" (Pfeffer,
1981, sid 70).
Svagare aktörer tenderar att bilda koalitioner för att förbättra sin relativa
maktposition gentemot starkare aktörer som står ensamma (Gustafsson, 1979).138
Enderud, 1981) och företags och aktörers strategiska handlingsmöjligheter i en
pluralistisk intressentmiljö (Larsson, 1984). Då intressefokus i denna studie riktats mot
aktörsnivån refererar jag fortsättningsvis huvudsakligen till de tidigare politiska studier
som rör individer eller grupper.
136Borum och Enderud (1981) studerade hur konflikter uppstår i en organisation i
samband med att ett nytt dataprojekt introduceras. Ett dataprojekt är inte bara en
teknisk-ekonomisk angelägenhet utan också organisationsteoretiskt intressant.
137Pfeffer och Salancik (1978) studerade hur resurser allokerades till ett universitet.
De fann att makt användes mer vid resursallokering då resurserna var knappa. Knappa
resurser kan gälla t ex fondmedel och positioner. När fondmedel överförs till en
organisationsenhet kan en annan enhet i brist på medel inte uppnå sina mål. En individ,
som befordras utestänger kanske möjligheter för en annan individ att befordras.
Konkurrens om positioner uppstår och tenderar att involvera användandet av makt. Ju
knappare resursen är desto mer makt används (Pfeffer, 1981). Slack påverkar
resursknapphet och beroenden och därigenom reduceras användandet av makt. Olika
organisationsenheter blir löst kopplade och konfliktmöjligheter reduceras.
1380ustafsson (1979) refererade i detta sammanhang till Gamsons hypotes om "social
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Skilda uppfattningar om mål och resurser ger upphov till spänningssituationer och
konflikter blir tydliga. De individer, som erhåller mest stöd för sin handlingslinje,
har genom maktmobilisering segrat i den politiska dragkamp, som här utgör en bild
aven strategisk beslutsprocess (Pettigrew, 1973). Detta kan i praktiken innebära
koalitionsbildning. Intressen grupperas och nätverk av koalitioner formas och
successivt uppfylls de enskilda parternas mål. Koalitionsbildning kan vara ett sätt att
vinna inflytande och uppnå handlingsfrihet (Larsson, 1984).139
Med fokus på den strategiska legitimeringsprocessen beskrev Larsson (op cit) t ex
hur situationer länkas till varandra och följande faser bildas: koalitionssökande,
förankring i en intressentkrets och stabilisering. Strategisk legitimering kan
definieras som politiskt orienterat arbete i syfte att söka stöd för en strategisk
handlingslinje.
I Larssons studie behandlas konflikter mellan företaget och intressenters krav på
beslutsmedverkan. Den utveckling som samhället har genomgått har bl a ökat
beroendet mellan företaget och dess intressenter. Från en pluralistisk synpunkt är
organisationen en politisk arena för maktspel mellan olika aktörer, intressegrupperingar eller koalitioner. Ett företags eller en företagsledares beslutsmiljö
analyseras genom olika parters aktioner. Den strategiska utvecklingen beskrivs i
spänningen mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Politik och strategi 140 kan
ses som spegelbilder beroende på att samma handling kan betraktas från ett inifråneller utifrånperspektiv.

skälighetsförväntan". Små politiska fraktioner har möjlighet att påverka beslut. De har
betydelse som "tungan på vågen".
139 En framväxande opposition i den strategiska utvecklingen kan separera intressen,
skapa konflikter och resultera i lösningar långt ifrån de som ursprungligen avsågs.
Parterna profilerar sig med separata argument och stödjande partners blir bestämmande
för hur processen utvecklas. En part kan förstärka sina maktbaser genom upprepade
initiativ, breddning och spridning av sin kunskap. En intressekonflikt kan övergå till
värdekonflikt om olika ideologier ställs mot varandra.
140 Strategi i en företagsledares perspektiv kan ses som visioner han vill förverkliga i
materiell resursanvändning. Visionerna ses dialektiskt omvandlas till konkreta
handlingsprogram.
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Av fallstudierna 141

framgår att Larsson beaktar både organisations- och

aktörsnivån. Ett systemteoretiskt synsätt och ett aktörssynsätt tillämpas samtidigt.
Fallen analyseras med utgångspunkt i en dialektisk metod för att möjliggöra
växlingar mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv och olika situationer länkas
samman och faser beskrivs.
Min studie bygger till skillnad från Larssons enbart på ett aktörssynsätt och min
processbeskrivning har sin utgångspunkt i Weicks (1979/1969) ESR-modell (1.4.3)
Jag betraktar objektiva miljöbestämningar som orimliga (se bilaga I). En omgivning
kan inte tas för given och därmed blir intressentmodellen ointressant. Det finns inga
urskiljbara omgivningselement 'där ute'. Det finns däremot ett rikt händelsflöde i
vilket aktörer på basis av sina kognitioner avgränsar vissa händelser. Aktörer
handlar mot bakgrund av de problem som avgränsas i detta händelseflöde.
Att välja en dialektisk metod innebär att motsättningar och perspektivväxlingar
obselVeras. Ett händelseförlopp är inte enbart resultatet av motsättningar och har den
riktning, som indikeras i motsättningars upplösning. Förutom spänningar kan även
samarbete och enighet innefattas i en process. Eniga aktörers handlande och frånvaro
av spänningar formar en kedja av händelser med beaktande av tidsdimensionen.
Planer kan till viss del följas utan störning. Händelser kan vara reultatet av aktörers
avsiktliga handlande men också av oavsiktligt handlande. Den förvärvsprocess jag
beskrivit inrymmer både avsiktligt och oavsiktligt handlande.
Ett politiskt perspektiv kan beskrivas i enlighet med Bolmans och Deals
(1987/1984) fem teser, som sammanfattningsvis innebär, att en organisation består
av koalitioner av aktörer eller intressegrupper och merparten av viktiga beslut i en
organisation innebär att knappa resurser fördelas. Aktörer och grupper förhandlar
och konkurrerar. Detta gör att makt och konflikter är centrala ingredienser i
beslutsprocesser.
"1. Most of the important decisions in organizations involve the
allocation of scarce resources.
2. Organizations are coalitions composed of a number of
141 Tre fallstudier behandlar företags investerings- och avvecklingsåtgärder. Det första
fallet tar avstamp i organisationsnivån. Här studeras organisationers strategiska
nätverk. I det andra fallet studeras relationsutvecklingen mellan två parter - en
miljögrupp och ett företag - under en beslutsprocess. Företagsledarens roll i ett
investeringsärende behandlas i det tredje fallet.
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individuals and interest groups (for example, hierarcha1levels,
departments, professionai groups, ethnic groups).
3. Individuals and interest groups differ in their values,
preferences, beliefs, information, and perceptions of reality.
Such differences are usually enduring and change slowly if at
all.
4. Organizational goals and decision emerge from ongoing
processes of bargaining, negotiation, and jockeying for position
among individuals and groups.
5. Because of scarce resources and enduring differences, power
and conflict are central features of organizationallife" (op cit,
sid 109).
Det politiska perspektivet presenteras som ett perspektiv bland flera på en
organisation. Bolman och Deal - i likhet med Allison (1971) - betraktar inte ett
politiskt perspektiv som det 'sanna' perspektivet.
Det strategiska förändringsparadigmet inrymmer alltså ett processperspektiv och
ger utrymme för politiskt handlande. Att okritiskt anamma ett politiskt synsätt gör att
andra förhållanden, som inte kan beskrivas som rent politiska, undanskyms. Det är
därför viktigt för en forskare att inte låsa sig vid en viss föreställningsram. Flera
'sanna' perspektiv kan därvid vara viktiga att granska.
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WALLENBERG. OCH HANDELSBANKSFÄREN

BILAGA V

,Wa,llenberg-sfären .

En Wallenberg-fond
och två Wallenbergstiftelser:

Peter
Wallenberg
med
familj
och
bolag

1. Knut & Alice
Wallenberg stiftelse
2. Marianne & Marcus
Wallenberg stiftelse
3. Wallenbergs"
minnesfond MOA

Export-Invest inkl Extoria Trade

50

50

ABS Asea Brown Boveri Ltd (ZOrich)

Electrolux

Sven-Ivan Sundqvist, "Ägarna och Makten i Sveriges BörsfOretag.1991", Uppdaterat per 910227
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Siffrorna i diagrammet anger röstprocent om inte rösträttsbegrAnsning gäller.
(The numbers represent vote percentages if voting rights are not restricted.)
SHB:s
pensionsstiftelse

SHB:s
pensionskassa

Tore Browaldhs
stiftelse

Jan Wallanders
stiftelse

SHB:s
personalstiftelse

Oktogonen

SHB:s aktiefonder, aktiesparfonder och allemansfonder

SPP
Trygg-Hansa
FoI<sam
182 Skandia
, Wasa Förs

5,7
4,9
3,1
3,0
1,5

Sven-Ivan Sundqvist. -Ägarna och Makten i Sveriges BörsfOretag 1991-, Uppdaterat per 910121
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Efterord

Den mätta dagen, den är aldrig störst
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd

(Ur Karin Boyes dikt: "I rörelse")
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