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Sammanfattning
Bakgrund: På senare år har det blivit allt vanligare att bankföretag utannonserar sina intentioner att slå sig
samman eller köpa upp andra banker. Ett antal empiriska undersökningar, som även får stöd ifrån vissa
ämnesforskare, visar dock att bankfusioner ofta inte leder till de positiva effekter som man hoppats på. Trots
dessa motargument verkar fusionstrenden inom bankbranschen inte mattas av, tvärtom tenderar antalet
bankfusioner på många håll att öka.

Syfte: Syftet med denna rapport är att utröna vilka andra motiv till bankfusioner som eventuellt kan finnas då
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marknadsimperfektioner. Följden av detta kan bli en bankmarknad som domineras av ett fåtal storbanker som
dock bevakas av s.k. nischbanker. Det begränsade antalet aktörer leder till ökat risktagande för konsumenter
och för samhället i stort.
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A company prayer
Oh Lord watch o’er costings.
And help us keep them down:
Give us sales beyond compare
And a name of great renown.
Oh save us from low revenue
From strikes do keep us rid:
But most of all, Almighty God
Please – no take-over bid.

Dikt av Myer Robinson,
ursprungligen publicerad i The
Sunday Times den 25 januari 1970.

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Avregleringen av den svenska kreditmarknaden påbörjades 1978 genom att
den offentliga regleringen av bankernas inlånings- och utlåningsräntor togs
bort samtidigt som likviditetskvoterna avskaffades. Detta ledde
sammantaget till att bankernas räntemarginaler sjönk samtidigt som de
stora företagen kunde sätta prispress på bankerna. Revolutionen inom
informations- och datateknologiområdet ökade i sin tur konkurrensen
mellan bankerna genom att de började konkurrera med datoriserade system
som ersatte bankernas traditionella tjänster. Något som dock hämmade
konkurrensen på bankmarknaden var den då gällande bank- och
näringslagstiftningen som förbjöd etablering av utländska banker i Sverige,
förutom vad avsåg representationskontor. Även nyetableringar av inhemska
banker hindrades genom lagstiftningen.

På den alltmer fria finansieringsmarknaden hade de oberoende
finansbolagen vunnit stora marknadsandelar på de traditionella
affärsbankernas bekostnad. Då förbudet för utländska banker att etablera
sig i Sverige avskaffades år 19861 kom de multinationella bankernas
                                                          
1 Svenska Bankföreningen, 1993.
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dotterbolag in på den svenska marknaden. Avskaffandet av den svenska
valutaregleringen 19892 ökade sedan ytterligare den internationella
konkurrensen, något som ledde till att de mindre affärsbankerna gick
samman och att större affärsbanker köpte mindre affärsbanker. Bara sedan
1994 har antalet utländska affärsbanker i Sverige ökat från 7 till 18
stycken3. Dessa avregleringar och fusioner har dessutom lett till att den
traditionella uppdelningen mellan sparbanker, affärsbanker och
föreningsbanker allt mer suddats ut (se definitioner kap. 3.1.1). Svenska
banker konkurrerar idag i princip på samma marknad och vänder sig till
samma kundsegment.

Beskrivningen av den Svenska bankbranschen är naturligtvis unik i vissa
aspekter men de trender som uppvisats går i nästan förbluffande
utsträckning att jämföra med andra västerländska nationer som Kanada,
Australien men även många andra länder i Europa och framförallt då i
Skandinavien. I USA ser bankstrukturen lite annorlunda ut bl.a. beroende
på antitrustlagstiftning men även där har antalet stora bankfusioner ökat
under senare hälften av 1990-talet. Fusioneringsvågen verkar med andra
ord vara långt ifrån över. Under 1995 skedde världen över 400
bankfusioner och även i Sverige har flertalet banker de senaste åren varit
inblandade i fusionsaffärer4. Media informerar nästan dagligen om hur
banker lägger bud på andra banker och finansinstitut. Denna
expansionsambition begränsar sig inte heller längre till enskilda nationer
utan fler och fler banker börjar även se sig om efter intressanta
investeringsobjekt utomlands.

1.2 Problemdiskussion

För att kunna få perspektiv till det till synes ökande antalet bankfusioner
krävs att man vidgar sina blickar och försöker sammanfatta och analysera
diverse trender som näringslivet anammat under olika epoker. Genom en
tillbakablick i historien går det lätt att skönja hur olika trender inom olika

                                                          
2 Svenska Bankföreningen, 1993.
3 Finansinspektionen, 1999.
4 Côté Marcel, 1998
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branscher vad gäller företagens långsiktiga strategier har avlöst varandra.
Ett tag valde många producerande företag av någorlunda storlek att
integrera sin egen verksamhet med den för leverantörerna och/eller
distributörerna (förädlarna). Syftet med denna strategi var naturligtvis att
garantera både leverans av inputvaror och att dessutom försäkra sig om att
få avsättning för sin egen produktion. Under 1980-talet gick åtminstone
många svenska företag steget längre och började diversifiera sin
verksamhet inom områden som i vissa fall inte hade det minsta att göra
med den ursprungliga kärnverksamheten. Syftet med denna strategi var
istället att få en bättre riskspridning i verksamheten. Genom att vara
verksam inom ett antal vitt spridda branscher ville företagen göra sig
mindre känsliga för de branschspecifika konjunktursvägningarna och
därmed kunna uppvisa en jämnare resultatutveckling. När det senare,
genom utvecklandet av portföljteorier, uppmärksammades att denna
riskspridning inte tillförde ägarna något nämnvärt mervärde blev trenden
istället den motsatta. Det mesta av den verksamhet som inte låg inom
företagets kärnkompetens såldes av för att uppnå en högre grad av
specialisering. Idén var/är att företag skall syssla med det som de är bäst på
och låta andra göra resten, s k outsourcing. Sådan verksamhet som
företaget inte har kärnkompetens inom och vars produktion det heller inte
utnyttjar internt skall det över huvud taget inte befatta sig med.

Även inom den svenska bankbranschen har man kunnat tyda vissa trender.
Under en längre tid fanns en distinkt uppdelning av affärs- respektive
sparbanker, oftast med en starkt lokal förankring. Under årens lopp med
diverse avregleringar samt den stora bankkrisen i slutet på 1980-talet har
denna uppdelning mer och mer luckrats upp för att i dagsläget inte finnas
några större verksamhetsmässiga skillnader. I början på 1990-talet, i takt
med anammandet av specialiseringsstrategierna, började plötsligt fler och
fler s k nischbanker dyka upp på den svenska bank- och finansmarknaden
och många trodde nog att detta skulle bli framtidens melodi. De
traditionella bankerna var rädda att tappa kunder till nischbankerna, som
genom hög grad av specialisering och riktad information kunde dra till sig
kunder som visste var tjänsterna erbjöds till bästa pris5.

                                                          
5 Veckans Affärer, 1997.
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Mot mitten av 1990-talet började dock, så sakteliga, den trend som
fortfarande starkt beskriver bankbranschen idag, nämligen att fler och fler
banker slår sig samman till storbanker. Under de senaste fem åren har
hundratals bankfusioner, världen över, genomförts varje år. En intressant
debatt som uppstått på grund av denna utveckling är vad som egentligen är
syftet med denna strategi. Tydligt är att initiativtagarna till dessa affärer
genom sina lovord är starka entusiaster till förfarandet. Aktieägarna till
dessa företag har dock inte alltid reagerat lika positivt när affärerna har
annonserats. Empirisk statistik ger heller inget otvetydigt stöd för att
fusionsstrategin alltid är den bästa. Några fusioner har naturligtvis uppnått
någorlunda positiva effekter i delar av verksamheten men den stora massan
har ändock stött på en mängd problem. I takt med det stigande antalet
konstaterade misslyckanden börjar allt fler röster, mer eller mindre kända,
öppet att kritisera den rådande fusionshysterin. Michael Porter var tidigt ute
och konstaterade att; ”Största delen av de förväntade samordningsvinsterna
förverkligas aldrig”6. Cartwright & Cooper har genom att studera en mängd
empiriska undersökningar i ämnet lyckats konstatera att så många som 50-
80 procent av alla fusioner är att anse som finansiella misslyckanden7.
Trots att de traditionella fusionsmotiven i mångt och mycket alltså är
motbevisade verkar trenden inte ge vika. Nya bankfusioner tillkännages i
internationell press nästan dagligen. En naturlig frågeställning blir därför;
vilken strategi bankerna har då de trots negativa historiska resultat
fortsätter att fusionera, vad är det de vill uppnå med denna strategi och vad
kan detta få för följder? Problemen som skall diskuteras i denna rapport är
därför:

•  Finns det andra motiv till bankfusioner än de som anges officiellt?
•  Vad skulle detta kunna få för framtida effekter?

                                                          
6 Michael Porter, HBR, Maj 1987.
7 Cartwright & Cooper, 1996. Pritchett, 1985.
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1.3 Syfte

Syftet med denna rapport är att försöka utröna vilka motiv banker
egentligen har då de trots dokumenterade negativa fusionserfarenheter, och
trots varnande ord från forskare och analytiker, fortsätter köpa upp eller gå
samman med andra banker. Vidare vill vi föra en diskussion kring vad ett
sådant förfarande, en sådan strategi, kan få för följder, både för bankerna
själva och för samhället i stort.

1.4 Avgränsningar

Den metod som kommer användas för att besvara problemen i denna
rapport kommer i stort att begränsa sig till en ren litteraturstudie där
källorna utgör klassisk fusionsteori samt aktuella forskningsrapporter och
debattartiklar i ämnet. De motiv som därför kommer anges i besvarandet av
problemet i punkten ett måste därför ses som rent hypotetiska, d.v.s. även
andra motiv skulle kunna vara tänkbara. Det vore därför felaktigt att dra
några paralleller mellan denna rapport och det enskilda bankföretaget.
Dock är målsättningen att hypotesen skall vara så rimlig och trovärdig som
möjligt varför den ändock skall kunna ses som ett bidrag till den aktuella
fusionsdebatten.

Löpande i rapporten kommer Sverige och den svenska bankmarknaden att
vara något överrepresenterad vad gäller empiriska exempel och teoretiska
jämförelser. Detta skall dock inte tolkas som att de argument och hypoteser
som presenteras endast skulle vara giltiga för  svenska förhållanden. Syftet
med en teoretisk rapport, som denna, är och bör ju vara att presentera ett
fenomen eller en teori som skall vara generellt tillämpar.
Överrepresentationen av svenska referenser motiveras istället bl.a. med att
det vad gäller historik och juridiska implikationer vore alltför omfattande
att beskriva varje enskild nations bankmarknad, detta är heller inte syftet
med denna rapport. Den svenska bankbranschen har istället valts för att på
ett illustrativt sätt kunna beskriva och tolka vissa trender och beteenden
som denna rapport fokuserar kring. Förhoppningen är dock att argumenten
i rapporten skall vara giltiga i framförallt det som populärt brukar
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benämnas västvärlden nämligen Nordamerika och Europa samt eventuellt
även i vissa delar av Asien. Beträffande dess giltighet i andra geografiska
områden vill författarna inte uttala sig då dessa marknader inte granskats
närmare. Att undersöka hur bankbranschen ser ut i bl.a. Afrika, Sydamerika
och andra utvecklingsområden ligger inte inom intresseområdet för denna
rapport.

1.5 Klargörande av begrepp

Några återkommande begrepp vilka är värda att förklara är Traditionella
respektive Dolda fusionsmotiv. Inom litteraturen är det
osäkerhetsreduktion, marknadsrelaterade- samt verksamhetsrelaterade
motiv som dominerar, alla dessa motiv hamnar inom den traditionella
skolan. Det är också dessa motiv som VD och styrelse för det mesta
presenterar när de skall få aktieägarna att rösta för fusionen.

De dolda motiven är något mer abstrakta och framkommer enligt
uppsatsförfattarna inte alltid vid fusionsdebatten. De dolda motiven, vilka
är ämnade att undersökas i denna uppsats, är inte alltid lika teorikopplade
och således är forskningen bakom dessa något bristfällig.
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”Det är roligare att prata
med någon som inte
använder långa, svåra ord,
utan hellre korta, lätta ord
som: vill du ha lite mat?”

(A. A. Milne, Nalle Puh)

2 METOD

2.1 Introduktion

För att de forskningsresultat som framkommer skall kunna motiveras är det
viktigt att klart och tydligt beskriva de grundläggande antaganden som
uppsatsförfattarna anammar samt klargöra sammanhanget i vilket arbetet
skett8. På så sätt ges en klar bild av de uppfattningar som uppsatsförfattarna
har haft med sig sedan tidigare. I detta kapitel är det tänkt att återge,
formulera och diskutera de övergripande och grundläggande värderingar
som påverkat uppsatsförfattarna under arbetets gång. Syftet med att här
redovisa de förutsättningar som legat till grund för de ställningstaganden
som gjorts är att skapa ökad förståelse för arbetet.

2.2 Vetenskapssyn

De två forskningsinriktningar som är mest aktuella vid den typ av
undersökning som skall genomföras är positivism och hermeneutik, vilka
nedan beskrivs och sedan följs av uppsatsförfattarnas ställningstagande.

Positivism är enligt Nordenfelt (1982) en forskningsmetod som innebär
objektivitet och fokus på empiri och observerbara fenomen. Vidare menar
samme författare att positivistisk forskning skall generera positiv kunskap,
d.v.s. kunskap som är nyttig, säker, exakt och organiserad. Forskningen

                                                          
8 Andersen, 1994.



Bankfusioner                                                                                        Geber & Granlund

8

måste dock inte nödvändigtvis vara empiriskt grundad, men åtminstone
rationellt argumenterande.9

Hermeneutisk forskning betonar vikten av helheter10. För att se en helhet
krävs att forskaren ser på sitt forskningsobjekt genom ett filter bestående av
förförståelse och erfarenhet. Denna erfarenhet påverkas även av det
studerade, vilket får som effekt att betraktelsesättet och upplevelsen
successivt förändras. Detta fenomen kallas den hermeneutiska spiralen.
Hermeneutiker försöker att kvalitativt tolka och förstå verkligheten, till
skillnad från att med hjälp av statistisk databehandling rent matematiskt
beskriva och förklara verkligheten.11

Det vetenskapliga förhållningssätt som uppsatsförfattarna har är i grunden
positivistiskt, eftersom författarna till denna uppsats anser att objektivitet
och värderingsfrihet är viktiga forskningsförutsättningar. Verkligheten som
beskrivs försöks återges utan alltför mycket egna värderingar. För att denna
uppsats skall vara trovärdig, försöker uppsatsförfattarna återge befintlig
företagspraxis och liknande så objektivt som möjligt. Det är dock inte
möjligt att uppnå fullständig objektivitet, då sättet att undersöka och
sammanställa information påverkas av författarnas olika bakgrunder och
referensramar. Eftersom uppsatsförfattarna anser sig efterleva den
positivistiska vetenskapssynen anses det inte finnas något absolut behov av
empiriska undersökningar utan forskningen får istället gärna bygga på
rationellt argumenterande. Frågan man kan ställa sig är dock om människan
kan placeras i ett speciellt vetenskapligt fack? Den uppfattning
uppsatsförfattarna besitter är att en människa inte objektivt kan säga att han
eller hon har ett positivistiskt eller hermeneutiskt sätt att undersöka. En
människas beslut påverkas av många faktorer vilka inte alltid är rationella.
Beslut påverkas även av tidpunkten då det fattas, vilket gör det svårt att dra
generella slutsatser om samband till endera hållet.

                                                          
9 Nordenfelt, 1982.
10 Nordenfelt, 1982.
11 Tibelius, 1987.
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2.3 Strävan mot objektivitet

Att vetenskapen ska vara värderingsfri är en rådande uppfattning. Det finns
dock problem med detta, och frågan är om det verkligen är
eftersträvansvärt. Detta försöks illustreras med ett något udda exempel av
Rosing (1993). I slutet av 60-talet tillsatte den amerikanska regeringen en
kommission vars uppgift var att undersöka om pornografi var skadligt.
Kommissionen kom fram till att det inte gick att bevisa att så var fallet.
Den dåvarande presidenten, Richard Nixon, accepterade dock inte
resultatet, utan påstod att han visste att det var skadligt. Detta handlar om
djupt rotade föreställningar och värderingar i samhället, paradigm. Att
vetenskapen är objektiv handlar alltså inte alltid om att den är värderingsfri.
En helt värderingsfri vetenskap skulle inte kunna generera någon
användbar kunskap, därför att ingen skulle ta den till sig. Vetenskapen
måste följa de grundläggande normerna och värderingarna i samhället.12

Objektivitet innebär enligt ordböcker att forskare på ett fullständigt, sakligt
och obundet sätt utför sitt forskningsarbete och kommer fram till
allmängiltig kunskap. Detta ideal är dock omöjligt att uppnå, eftersom
forskarens egna värderingar och erfarenheter kommer att påverka denne i
sitt arbete. Det är dock viktigt att vara medveten om
objektivitetsproblematiken.13

Objektivitetsproblematiken har hanterats genom att försöka uppfylla ett
antal kriterier för objektivitet uppställda av Myrdal ( i Andersen 1994).

Värderingsfrihet: Forskaren skall försöka skilja på fakta och värderingar.
Det är naturligtvis så gott som omöjligt att arbeta oberoende av de
värderingar som man har sedan tidigare, men det är av yttersta vikt att
forskaren är medveten om sin värderingar och hur de påverkar utredningen.
Forskaren bör uttrycka sina värderingar i klartext och på så sätt uppnå
någon form av objektivitet. Ett led i att uppnå värderingsfrihet är att tydligt
visa varifrån påståenden är hämtade genom att ange källa, detta är även
uppsatsförfattarnas ambition.
                                                          
12 Rosing, 1993.
13 Tibelius, 1987.
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Förutsättningslöshet: Forskaren skall försöka göra en utredning utan
förutfattade meningar. Det är dock svårt att inte påverkas av sina
värderingar och erfarenheter.14

Medvetenhet och öppenhet: Forskaren bör vara medveten om sina
förutsättningar och på så sätt försöka undvika att resultaten påverkas av
dennes värderingar. Alla aspekter av ett fenomen ska redovisas och
relevant information får inte utelämnas15. Uppsatsförfattarna är väl
medvetna om att det är vi som har gjort uppsatsens avgränsningar och satt
dess syfte. Vad gäller empirisk data så är situationen lite speciell eftersom
uppsatsen är av teoretisk karaktär vilket har inneburit att inga intervjuer
genomförts. Den sekundärdata som har inhämtats har noga begrundats
innan valet har gjorts om dess lämplighet. Nackdelen med sekundärdata är
att det tyvärr inte går att ställa några följdfrågor vilket är möjligt vid
intervjuer.

Mångsidighet: Som tidigare nämnts påverkas forskaren av de erfarenheter
och angreppssätt som denne använder och för att uppnå objektivitet borde
forskaren därför arbeta utifrån flera olika utgångspunkter. Detta är dock
inte möjligt vid mindre forskningsprojekt så som detta.

Opartiskhet: Att förvränga resultat så att de gynnar en viss part är ett
klandervärt beteende hos forskare16. Eftersom uppsatsen inte skrivs på
uppdrag av någon part, mer än oss själva och att den ingår som ett led i
utbildningen, finns det ingen anledning att vinkla resultaten åt något håll.

2.4 Val av metod ansats

Det vanligaste sättet att genomföra en D-uppsats är att en fallstudie
genomförs. Tanken bakom fallstudier är att ta en liten del av ett stort

                                                          
14 Tibelius, 1987.
15 Ibid.
16 Tibelius, 1987. et al.
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förlopp och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i
fråga får representera verkligheten17.

Författarna till denna uppsats har valt en annan metod, dels p.g.a. att
företaget vilket tidigt visade intresse drog sig ur samt att det vid detta skede
inte skulle ges utrymme till en fallstudie. Således har uppsatsförfattarna
valt att göra en skrivbordsundersökning, vilken också kan kallas
diskriptionsmetod. Denna metod har en beskrivande karaktär där problemet
eller intresseområdet beskrivs genom att data inhämtats angående det valda
området. Den data som samlas in skall kategoriseras och sorteras och sedan
användas för att visa någonting. De fakta som tas med i beskrivningen skall
inte bara vara riktiga utan även vara relevanta.18

För att sedan komma fram till något av nyhetsvärde har författarna till
denna uppsats försökt att gå ett steg längre och dra egna slutsatser om
varför bankfusioner fortfarande genomförs i så stor skala då mycket pekar
på att fusionerna inte för med sig de eftersträvade effekterna.

2.5 Tillvägagångssätt

Efter att ha presenterat forskningsansatsen tillskrivs denna punkt att
beskriva det praktiska tillvägagångssättet. Till att börja med är det viktigt
att läsaren är medveten om att uppsatsen är av teoretisk karaktär, d.v.s. inga
primärdata exempelvis i form av intervjuer har inhämtats. Efter att funderat
igenom en lämplig problemformulering kom uppsatsen att inrikta sig på
vilka motiv banker egentligen har då de försöker köpa upp eller gå samman
med andra banker.

Litteratur inom ämnet har lästs, till att börja med lästes mestadels böcker
vilka håller hög kvalitet då det gäller objektivitet och innehållet är väl
förankrat hos forskare. För att sedan vidga vyerna och även få inslag av hur
den aktuella situationen ser ut har ett stort antal artiklar lästs, allt från
forskningsartiklar till material publicerat i dagspressen. Det material som
har lästs har hämtats i bibliotek både i Linköping och i Stockholm. En stor
                                                          
17 Ejvegård, 1996.
18 Ibid,



Bankfusioner                                                                                        Geber & Granlund

12

del av forskningsartiklarna samt materialet från dagspressen har hittats via
databaser och artikelsök där sökningar genomförts med hjälp av att
använda terminologi inom ämnet.

2.6 Metodkritik

Syftet med denna uppsats är tämligen brett, och för att uppfylla detta kan
olika metoder tillämpas.

Valet av litteratur är i viss mening subjektiv. De databassökningar som
genomförts gav ett stort antal träffar, och ibland dessa har urgallring skett
genom att läsa sammanfattningar av artiklar och böcker med relevanta
titlar. En ytterligare gallring har skett genom att endast vissa delar av den
lästa litteraturen har behandlats i uppsatsen.

Ju längre arbetet fortskred, desto mindre tillförde den ytterligare litteraturen
som lästes. Detta tyder på att en stor del av den relevanta litteraturen har
behandlats. Många av författarna hänvisar till varandra och behandlar
ibland samma frågeställning.

En viss kritik kan riktas mot uppsatsförfattarnas ställningstagande till
vilken undersökningsform som skulle användas vid undersökningen. Vid
en teoretisk uppsats är det svårt att bara använda sig av antingen ett
positivistiskt eller hermeneutiskt undersökningssätt

2.7 Källkritik

Då uppsatsen är teoretisk är det viktigt att betänka att inga intervjuer
genomförts. Därför har istället stor tyngd lagts på den sekundärdata som
har inhämtats i form av böcker och publicerade artiklar. Den bundna
litteraturen håller en relativt hög kvalité vad gäller objektivitet. Den bundna
litteraturen brister dock stundtals beträffande aktualitet. Bankbranschen
upplever en snabb förändringsfas, den påverkar kanske inte vilka produkter
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som erbjuds utan mer på vilket sätt de går att nås av kunderna, detta ställer
branschen inför nya förutsättningar.

Författarna till böckerna som lästs är erkända inom området, flera av
författarna hänvisar till varandras böcker och tidigare forskningsartiklar.
Angående kvaliteten på forskningsartiklarna kan det nämnas att de
publicerats i välkända tidskrifter inom finansvärlden, exempelvis The
Banker som utkommer varje månad och innehåller omfattande artiklar av
hög analytisk nivå. De artiklar som publicerats i dagspressen  har granskats
hårt för att se om innehållet går att använda, det som sökts efter i dessa
artiklar var framförallt uttalanden från högt placerade tjänstemän inom det
svenska och utländska näringslivet vilka angivit anledningar till fusioner.
Vidare har dessa artiklar i viss mån också används som inspirationskällor
för att finna nya infallsvinklar och intressanta problemområden.
Information som inhämtats ifrån dagspress innehållandes spontant
sammanfattade kommentarer och argument har naturligtvis inte tilldelats
samma vikt i sammanhanget då dessa jämförts och ställts emot betydligt
mer namnkunniga forskningsrapporter och doktorsavhandlingar. En
selektiv bedömning och värdering av inhämtat material har med andra ord
gjorts med hänsyn till kvalitén densamma. Så mycket material som möjligt
har naturligtvis granskats men det bör uppmärksammas att en filtrering
ändock har gjorts vilket eventuellt skulle kunna påverka resultatet.

Informationen består endast av sekundärdata och inga intervjuer. Vid
intervjuer har frågeställaren möjlighet att ställa följdfrågor och samtidigt
kan respondenten få frågan förklarad så att inga missförstånd uppstår.
Dessutom är information inhämtad från intervjuer färsk, vilket inte alltid är
fallet med sekundärdata. Vissa delar av informationen som uppsatsen
bygger på är även den färsk men mycket är hämtat från tidigare
undersökningar.
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3 TRADITIONELL FUSIONSSYN

För att undvika förvirring och misstolkningar inleds detta kapitel med att
definiera ett antal begrepp och fenomen som kommer vara centrala i de
efterkommande diskussionerna. Definitionerna behöver inte nödvändigtvis
ses som universella och odiskutabla utan är främst till för att förklara vad
som senare menas i vissa avseenden. Därefter kommer sedan de faktorer
som oftast anges som fusionsmotiv i bankbranschen att presenteras utan
närmare kommentarer, följt av klassiska motargument till dessa motiv.

3.1 Teoretiska Definitioner

3.1.1 Definition av banktyper

I Sverige har banker traditionellt varit uppdelade i två olika typer:

•  Sparbanker grundades ursprungligen med tanken att det skulle gå att
minska fattigvården genom att ge allmänheten en chans att spara sina
pengar och även få ränta på dessa. 1892 kom den första lagen som
behandlade sparbanker. Denna fastslog att sparbankens uppgift var att ta
emot sparande från allmänheten och att dess verksamhet således skulle
innefatta in- och utlåning av pengar och därvid relaterad verksamhet.

•  Affärsbanker bestod i sin tur traditionellt av två olika typer; enskilda
banker och filialbanker. De enskilda bankerna var främst länsbanker
med stark lokal förankring vilka lånade ut pengar till välbärgade
personer. Filialbankerna som var privatägda uppstod som en reaktion
mot de enskilda bankerna och hade således inte någon
sedelutgivningsrätt. Detta gjorde dem beroende av staten vilket visade
sig mindre bra. I och med en lagändring 1864 upphörde filialbankerna,
samtidigt blev det istället tillåtet med aktiebanker.

1969 trädde så en ny sparbankslag i kraft vilken innebar att gränserna
mellan de olika bankinstituten togs bort. Det blev då fritt fram att
konkurrera med andra banker. Samtliga spar- och affärsbanker utgörs idag
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av aktiebanker. Fram till 1992 fanns parallellt med dessa även
föreningsbanker vilka drevs som ekonomiska föreningar. 1992 blev dock
även Föreningsbanken en aktiebank; Föreningsbanken AB.19

3.1.2 Företagsförvärv

Ett företagsförvärv är ett stort ingrepp i ett företags verksamhet och därför
är det intressant att studera de motiv som ligger till grund för förvärvet.
Företagsförvärv påverkar inte bara de inbegripande företagens
operationella verksamhet utan även företagens framtida organisatoriska
struktur20. Förvärv är komplicerade beslutsprocesser och kännetecknas för
det mesta av otydlighet, komplexitet och brist på struktur. Komplexiteten i
beslutsprocessen reduceras genom förenklingar som i sin tur dels kan
påverka förvärvsbeslutets kvalité och dels minska otydligheten. Brist på
struktur är ett problem då fusioner stressas fram och vaga riktlinjer finns
för när och hur implementeringen skall ske. Enligt den traditionella
ekonomiska teorin kan exempelvis den hårdnande konkurrensen på en
marknad framtvinga en sammanslagning mellan företag. Förvärv antas, på
grund av att de ger en mer storskalig ekonomi ge bättre kostnadseffektivitet
och därmed bättre konkurrensläge. Det har genomförts ett stort antal
undersökningar med syfte att besvara varför tillverkande företag fusionerar
men undersökningar avseende förvärvsmotiv rörande banker har enbart
förekommit i enstaka fall.21

3.1.3 Definition av fusion

Företagsförvärv, sammanslagningar och fusioner används i vardagligt tal
som synonymer. Företagsförvärv kan likväl avse köpet av Skobes Bilfirma
AB i Motala som förvärvet av AB Volvos personbilsdivision.
Sammanslagning innebär att två organisationer sammansmälts till en enda.
I Aktiebolagslagens 14 kap. paragraferna 1-2 definieras begreppet fusion. I

                                                          
19 Finansinspektionen, 1999.
20 Cartwright & Cooper, 1996.
21 Jungerhem, 1992.
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paragraferna skiljs det mellan fusion genom absorption och fusion genom
kombination. Fusion genom absorption innebär att ett aktiebolag, det
överlåtande, går upp i ett annat genom att bolagets tillgångar och skulder
överförs till ett övertagande bolag. Fusion genom kombination innebär å
andra sidan att två eller flera aktiebolag fusioneras genom bildandet av ett
nytt aktiebolag som övertar de överlåtande bolagens tillgångar och skulder.
I vardagsspråk används ofta termen fusion i en vidare betydelse, med sikte
på de fall, då ett aktiebolag förvärvar majoriteten av aktierna i ett annat
aktiebolag, utan att sedermera fullfölja denna koncernbildning med en
formell sammanslagning av bolagen22.

Efter en grundlig studie av litteratur inom ämnet fusioner, kan ett mönster
skönjas av tolkningen av begreppet fusion. Övervägande används det
vidare ägarbegreppet, d.v.s. majoritetsägare av röstetalet. Författarna till
denna uppsats kommer i begreppet fusion inkludera alla definitioner av
förvärv, uppköp och sammanslagningar.

Motiv till företagsförvärv kan undersökas ur ett flertal olika teoretiska
ansatser. Inom den klassiska nationalekonomin undersöks de extrema
marknadsformerna monopol och perfekt konkurrens, forskningen försöker
sedan förklara förvärvsmotiv utifrån dessa två extrema motpoler23. Inom
finansiell ekonomi förklaras förvärv med portföljinvesteringar och
riskreduceringar och inom strukturekonomin undersöks
marknadsstrukturen. En förklaring till fusioner kan även vara ett företags
vilja att strukturera om sin omgivning för att kontrollera den24. I litteraturen
diskuteras, beträffande den verksamhetsmässiga aspekten av
förvärvsbegreppet, tre huvudsakliga förvärvstyper: vertikala, horisontella
och diversifierade.

•  Vertikala fusioner
Denna typ av fusion innebär att företag från olika led i en
förädlingskedja går samman och får på så vis bättre täckning och
kontroll över förädlingskedjan. Integration kan ske framåt eller bakåt i

                                                          
22 Jungerhem, 1992.
23 Erixon, 1988.
24 Ross & Scherer, 1990.
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kedjan. Med integration framåt avses att företaget kommer närmare
konsumenten vilket menas med att ett företag i tidigare led förvärvar ett
företag i ett senare led i kedjan. Med integration bakåt avses att
företaget vill komma närmare råvarukällan, detta uppfylls genom att
företag i senare delen av förädlingskedjan förvärvar ett bolag i tidigare
led.

•  Horisontella fusioner
Fusioner inom denna kategori innebär att företag inom samma bransch
och samma nivå i förädlingskedjan går samman. Företag växer på så sätt
på bredden, t.ex. genom flera produkter/tjänster, större geografiskt
område, breddad kompetens etc.

•  Diversifierade fusioner
Denna fusionstyp omfattar sammanslagningar  av företag som inte
verkar i samma bransch eller produktområde. De diversifierade
fusionerna kan sedan delas in i tre undergrupper beroende på graden av
marknadsmässig respektive produktmässig relation (närhet) mellan
fusionerande företag. De tre undergrupper som diversifierade fusioner
benämns under är: produktutvidgning, marknadsutvidgning eller rena
konglomerat25.

I de ovan nämnda definitionerna utgår teoretiker ifrån hur de i förvärv
inblandade företagens verksamhet förhåller sig till varandra. Inom de
ekonomiska vetenskapernas olika discipliner har det företagits ett stort
antal studier, såväl teoretiska som empiriska, i syfte att belysa motiven för
företagsförvärv. Undersökningsresultaten är dock inte entydiga. I den
svenska litteraturen finns flera relevanta undersökningar. I en
litteraturstudie rörande företagsförvärv och företagskoncentration drar
författaren slutsatsen att det inte finns någon samstämmighet vad avser
förklaringar till förvärv26. I en tidigare undersökning där fem olika
hypoteser om förvärvsmotiv testades, fann författaren att förvärv inte kan

                                                          
25 Steiner 1975 i Jungerhem, 1992.
26 Erixon, 1988.
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förklaras av enstaka förvärvsmotiv utan i varje förvärv finns det i
varierande grad inslag av flera motiv27.

3.1.4 Fusionsstrategier28

I enlighet med den vanliga uppdelningen av förvärv i vertikala, horisontella
och diversifierade förvärv, är bankers förvärv av andra banker att betrakta
som horisontella förvärv29. Bankerna tillhör samma bransch och såväl
bankverksamheten som förvärvsmöjligheterna är reglerade i lag som
således anger den yttre ramen för bankförvärv. Svenska affärsbanker kan i
enlighet med föreskrifter i lag enbart förvärva andra affärsbanker varför
bankförvärv, även ur juridisk synvinkel, är att betrakta som horisontella
förvärv. Vid  bankförvärv är det lämpligt att prata om graden för
verksamhetsutvidgning. Att karaktärisera bankfusioner utifrån en
verksamhetsdimension innebär en möjlighet att skilja mellan inriktningar
hos de fusionerade bankerna som annars inte skulle vara möjlig. Även
bankfusioner har en marknadsdimension, vilket ger en anledning till att
karaktärisera dessa utifrån de fusionerande bankernas geografiska
spridning. Ett skäl till att den geografiska aspekten i marknadsbegreppet
bör uppmärksammas vid bankfusioner är att den lokala närvaron måste
anses vara extra viktig i bankverksamheten. Banker är i högre grad
beroende av lokal närvaro än varuproducerande företag eftersom de till
skillnad från de senare inte lika lätt kan distribuera sina produkter
geografiskt och därför är beroende av att verksamheten bedrivs på den
lokala marknaden. Om resonemanget utvecklas ytterligare till att ta hänsyn
till att fusionerande banker kan skilja sig åt i verksamhets- och
marknadsdimensioner kan det för banker talas om kompletterande
respektive överlappande fusioner.30

                                                          
27 Rydén, 1971.
28 Jungerhem, 1992.
29 Ibid.
30 Ibid.
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    Verksamhetsinriktning

Geografisk
Marknad

Figur 1. Bankers fusionsalternativ
Källa: Jungerhem 1992. Sid 51.

Bankfusioner som på ett övergripande plan är en form av horisontell
fusion, ses därmed som sammanslagningar av mer eller mindre relaterade
verksamheter. Den mest relaterade formen, rent överlappande fusioner
utgörs av fusioner mellan banker vars verksamhetsinriktning och
geografiska marknad är lika. De två mellanformerna, verksamhets- och
marknadsutvidgande fusioner, innebär att de samgående bankerna antingen
har olika verksamhetsinriktning eller verkar på olika geografiska
marknader. Slutligen innebär den rent kompletterande fusionsformen att
banker med olika verksamhetsinriktning och geografisk spridning slås
samman.31

3.2 Traditionella Fusionsmotiv

De traditionella  fusionsteorierna  i litteraturen kan delas in i fyra
huvudkategorier:

•  Verksamhetsrelaterade förklaringar som utgår från verksamheten i de
fusionerade företagen.

•  Marknadsrelaterade förklaringar som sammanhänger med de
fusionerade företagens marknadsförhållanden.

•  Finansiella förklaringar som utgår från förhållanden utanför företagen.

                                                          
31 Jungerhem, 1992.
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•  Tillväxtförklaringar som utgår från att företag inte styrs av
vinstmaximeringsmål utan snarare av tillväxtmål.

Jungerhem har i sin doktorsavhandling (Banker i fusion, 1992) behandlat
de fyra kategorierna och har dessutom lagt till en ytterligare teori som vuxit
fram på senare tid. Den nya teorin är en organisationsteoretisk grundad
förklaring som bygger på att fusioner kan ses som strategier för
osäkerhetsreduktion.

3.2.1 Verksamhetsrelaterade motiv

Några av de i teorin vanligast beskrivna verksamhetsrelaterade
anledningarna utgår från motiven att fusioner genomförs i syfte att uppnå
positiva lönsamhetseffekter. Den positiva lönsamhetseffekten nås genom
högre kostnadseffektivitet i de fusionerade företagen. Målet är att bli bättre
som en enhet än två separata och på sätt kunna klara sådant som enheterna
inte klarar var för sig.

I samband med lönsamhetseffekter refererar författare till att förhållanden i
de fusionerade företagens verksamheter kan ge upphov till
samordningseffekter, s k synergieffekter. Begreppet synergieffekter innebär
att utfallet av två faktorer blir större än de ingående faktorernas värden,
något som brukar uttryckas  2+2=5.32 Ytterligare menar vissa författare att
synergieffekter som matchar kompletterande resurser med
kapacitetssparande kan ses som en generell beskrivning av de flesta bra
argumenten för företagsfusioner. Den kanske tydligaste av de
synergieffekter fusioner kan leda till är skalfördelar eller
samordningsvinster som uppstår som effektivitetsförbättringar i produktion
eller marknadsföring.33

Skalfördelar kan kortfattat beskrivas som att företag kan öka produktionen
utan att tillverkningskostnaden per styck, d.v.s. genomsnittskostnaden ökar.
Fördelarna föreligger i produktionen ända till marginalkostnaden, d.v.s. den
                                                          
32 Shore & Thompson i Bishop & Kay, 1993. samt Jungerhem, 1992.
33 Shore & Thompson i Bishop & Kay, 1993.
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extra kostnad som en ytterligare producerad enhet kostar, är lika stor eller
mindre som den genomsnittliga tillverkningskostnaden. Om den
genomsnittliga tillverkningskostnaden därefter åter börjar stiga vid ökad
produktionsvolym, upphör de kostnadsekonomiska skalfördelarna.34 Detta
förhållande mellan genomsnittlig tillverkningskostnad och
produktionsvolym som ger upphov till skalfördelar, är ett fundamentalt
samband i mikroekonomisk teori (se Lipsey m fl, Economics 1993).
Skalfördelarna är inte begränsade till produktionen utan kan appliceras på
ledarskap och resurseffektivisering. Genom att utnyttja ledig kapacitet i ett
företag och avlasta ett annat, eller genom att ett företag med duktiga ledare
kan hjälpa att få fart på ett annat företag med mindre bra ledare, kan även
tjänsteproducerande företag utvinna skalfördelar. En fördel som kan uppnås
med fusion är att företagen genom ett större urval av ledare kan dra nytta
av den kompetens som finns inom organisationen och därmed lära av
varandra.35

Ett annat område där skalfördelar är användbart är om ett företag med bra
idéer men otillräckligt med kapital kan gå samman med ett företag med få
idéer men som är finansiellt starkt. Om inte detta kan ske med
”marknadsmässiga transaktioner” är fusion det billigaste sättet till fullt
resursutnyttjande.36

3.2.2 Marknadsrelaterade motiv

Det argument som används flitigast när det gäller marknadsrelaterade
anledningar är att vidtaga riskreducerande åtgärder genom riskspridning.
Detta är huvudargumentet när det gäller diversifierade fusioner. ”Lägg inte
alla ägg i samma korg utan sprid din risk”, är ett välkänt talesätt som väl
passar in i detta resonemang. Ytterligare en anledning som nämns i
samband med marknadsrelaterade förklaringar till fusioner är tidsbehovet.
Att uppnå önskvärd marknadsposition och ett positivt tillskott från den nya
verksamheten är den viktigaste faktorn som förklarar varför företag väljer

                                                          
34 Jungerhem, 1992.
35 Bishop & Kay, 1993.
36 Shore & Thompson i Bishop & Kay, 1993.
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att förvärva redan existerande företag, hellre än att etablera nya filialer och
dotterbolag vilket kan vara väldigt tidsödande och kostsamt.37

Kundrelationer är ett ofta förekommande argument när det gäller stora
banker och särskilt då det gäller deras förhållande och bindningar till stora
kunder, framförallt företagskunder. Redan under 1910-talets slut ansågs att
det växande företagets bank också behövde växa. Expansiva banker kan
genom anpassning av låneresurser och distributionsnät skapa
marknadsfördelar gentemot sina mindre konkurrenter. Detta argument
framförs ofta vid banksammanslagningar och ses i allmänhet som relativt
okontroversiellt.38 Vidare anser forskare att stora banker i jämförelse med
små har lättare att fungera på de internationella finansiella marknaderna.
Detta argument är emellertid kontroversiellt, då de alltmer internationella
och öppna finansiella marknaderna erbjuder företagen en möjlighet att
tillfredsställa sina kreditbehov utan sina bankers inblandning. Allt fler
företag blir multinationella och den finansiella- och
kredithanteringskompetens  som de besitter är i regel hög. Dessutom  har
de flera stora företagen under 80- och 90-talet skaffat sig stora
finansavdelningar för att tillgodose kredit- och finansieringsbehov varmed
de större företagen blivit allt mindre beroende av sina banker.39

En ytterligare viktig punkt är de långvariga kopplingar mellan företag och
banker som, förutom affärsmässiga kopplingar, ofta kan uppvisa starka
sociala drag. Kopplingarna har traditionellt varit mycket fasta och styrda av
ägarmässiga bindningar. Dessa starka beroenden gynnar inte företagen, då
deras beroende av en enskild bank minskar den finansiella
handlingsfriheten. Samtidigt påverkar de starka bindningarna bankerna
negativt: en stark eller ensidig bindning kan leda till oönskade uppgörelser
och ogynnsamma riskfördelningar. De stora företagens position gentemot
bankerna och nackdelarna för båda parter av att ha ömsesidigt starka
beroendeförhållanden leder till slutsatsen att förklaringskraften i
argumentet med tiden har minskat. Det är sålunda inte entydigt att
utvecklingen och bibehållandet av kundrelationer mellan stora banker och

                                                          
37 Lindgren, 1982.
38 Lubatkin & O’Neil i Jungerhem, 1992.
39 Jungerhem, 1992.
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företag kan motivera fortsatt jämsides storleksmässig utveckling mellan
banker och företag.40

Behovet av att utöka det befintliga kontorsnätet är ett annat argument för
bankförvärv. Banker likt tillverkningsföretag eller andra
tjänsteproducerande företag har ett behov av att öka sina marknadskanaler
för att på sådant vis kunna distribuera sina tjänster. Forskare har ansett att
banker med större kontorsnät och bättre geografisk täckning haft en fördel
jämfört med mindre banker när det gäller hantering av kundkontakter. Ur
bankens synvinkel har kontorsnätet en viktig roll såväl på resursmarknaden
som på kundmarknaden. Kontorsnätet är för det första ett insamlingssystem
för inlåningsmedel och information, vidare är kontorsnätet ett
leveranssystem som sprider bankens tjänster och dess risker. Ett brett
kontorsnät anses därför leda till en naturlig riskspridning och en
stabilisering genom utjämning av resurs- och informationsflöden.

Kunderna och banken möts oftast på det lokala bankkontoret varför
lokaliseringen av kontorsnätet innehåller en säkerhets- och
konkurrensaspekt. En lokalt förankrad bank kan skaffa sig
konkurrensfördelar mot en större bank genom att i sin verksamhet utnyttja
sina unika kunskaper om den lokala marknadens utseende. Kontorsnäten
utgör ur strukturekonomiskt perspektiv tydliga fusionsmotiv. Genom
fusioner inom ett specifikt geografiskt område kan redan existerande
etableringshinder överkommas då fusionen skapar hinder för andra
konkurrerande banker. Om antalet fusionskandidater minskar ökar
etableringshindren för andra konkurrerande banker. Större kontorsnät leder
också till en riskreduktion genom att den ökade spridningen motverkar
ensidiga geografiska- och inriktningsberoenden. Sammanfattningsvis är
bankkontorets geografiska täckning viktig när det gäller mötet mellan
banken och kunden. Ett större kontorsnät medför dessutom att bankens
kompetens ökar och att etableringshinder uppkommer.41

                                                          
40 Revell & Gilbert i Jungerhem, 1992.
41 Pelzman i Jungerhem, 1992.
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3.2.3 Finansiella motiv

De finansiella förklaringarna hör till de mest svårtolkade och
omdiskuterade  förklaringar som framförts. De finansiella förklaringarna är
ett sätt att beskriva fusioner utifrån aktiemarknadens perspektiv.
Utgångspunkten har då varit att fusioner setts som resultat av olika
förutsättningar på ”marknaden” för företag. Fusioner  kan därmed ses som
en förklaring till skilda förväntningar hos köpare och säljare av företag.
Denna skillnad mellan köpare och säljare brukar benämnas
värderingsgapet. Rydén förklarar att detta värderingsgap uppkommer
därför att en fusion skapar mervärde genom samordningsvinster eller p.g.a.
att parterna har olika informationstillgång, alternativkostnader,
riskvärderingar etc. Det kan uppstå tolkningsdifferenser av viss given
information, vilket kan förklaras av olika aktörers skilda erfarenheter och
kunskaper samt ytterligare skillnader i egenskaper hos köpare och säljare
såsom riskvärdering och förväntningsanspråk.42 Enligt Rydén ses
värderingsgapet som ett absolut krav för fusioner, här rör det sig om
fusioner som innebär att minst ett företag försäljes och förvärvas av någon.
För fusioner av två eller flera parter torde värderingsgapet motsvaras av
mer eller mindre likartade förväntningar om ökad avkastning p.g.a.
samordningsvinster.43

Fastän liberaliseringen av bankväsendet nationellt och internationellt sett
medfört viss avreglering även för ägandet av banker, kan inte dessa
betraktas som ”handelsvara” på samma sätt som andra företag.
Sammanfattningsvis kan sägas att de finansiella teorierna om fusioner
måste anses ha en mer begränsad förklaringskraft i bankfusioner. Detta
gäller då ägarkontrollen (majoritetsposter) inte kan säljas och köpas utan
myndigheters kontroll och godkännande.

                                                          
42 Rydén, 1971.
43 Jungerhem, 1992.



Bankfusioner                                                                                        Geber & Granlund

25

3.2.4 Tillväxtmotiv

”Ju större bank, desto större möjlighet att
hitta nya kunder, bredda sitt sortiment
och banta kostnaderna”

Björn Carlsson, GP, ”Stor blir helst
mycket större”, 990921.

”Företagen drivs av att bli större än
 konkurrenten”.

Professor Gunnar Adler-Karlssons egna tankar
om varför fusioner genomförs. Sveriges
Television  kanal 1, Summerat, 991213.

En traditionell tillväxtförklaringsteori är hypotesen: Större industritillväxt,
större kapacitetsbehov och upptäckten av värderingsavvikelser mellan
företag, leder till högre fusionsantal. Vikten av förändringar i sådana
ekonomiska indikatorer som bruttonationalprodukten och
aktiemarknadsindex som förklarande variabler för variationer i
fusionsaktiviteter är starkt förankrat i litteraturen.44 En annan förklaring är
”the managerial theory”. Denna innebär  att företagsledningen har
tillväxtmaximering som mål. Väletablerade företag måste för att uppnå
fortsatt tillväxt och hitta nya lukrativa idéer, förvärva andra yngre (ej lika
väletablerade) företag. Motivet till detta är att kapitalkostnaden att
expandera sin egen verksamhet i dessa fall oftast blir högre än att köpa in
sig i företag med stark utvecklingspotential. När kapitalkostnaden stiger
ökar alltså incitamentet till att hitta ett externt sätt att växa45.

Ytterligare en anledning inom detta område är att tillväxt i sig som mål kan
ge företagsledningen såväl rent produktionsekonomiska som andra fördelar
genom stordrift. Ett större företag kan ges en starkare position tack vare

                                                          
44 Marchildon, 1991.
45 Marchildon, 1991.
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faktiska och potentiella resurser, som kan ge företagsledningen ett bredare
och säkrare handlingsutrymme.

3.2.5 Osäkerhetsreduktion

De senaste tjugofem åren har företag även börjat utgå från ett
organisationsteoretiskt perspektiv när de betraktar fusioner som strategier
för hantering av osäkerhet. Betraktelsesättet att se fusioner som strategier
för hanterande av osäkerhet innebär, jämfört med tidigare anförda
anledningar, att organisationsteoretiskt grundade antaganden införs. Denna
osäkerhetsreducerande strategi brukar i litteraturen benämnas det
alternativa synsättet. Förklaringarna till detta synsätt är mer generellt
omfattande än de som hävdar att fusioner görs för utnyttjandet av
skalfördelar eller marknadsmakt med därpå följande vinstökningar som
resultat.

Goldberg (enligt Jungerhem), menar att de senare förklaringarna med
vinstökningar genom skalfördelar eller marknadsmakt som motiv säkert
kan förklara vissa fusioner men knappast varför icke vinstdrivna
organisationer fusionerar. En anledning till att diversifierade och
horisontella fusioner genomförs är att organisationer genom fusioner
försöker att minska sitt beroende till omgivningen de verkar i46. Skillnaden
mellan horisontella och diversifierade fusioner sett ur
osäkerhetsreduktionsperspektivet, är att horisontella fusioner ses som ett
sätt att minska den osäkerhet som skapas av konkurrens, och dels öka
organisationens makt genom en ökad marknadsdominans. Diversifiering
kan ses som en metod för organisationer att minska sitt beroende genom
skapande av andra nya relationer.

                                                          
46 Pfeffer & Salanciks i Jungerhem, 1992.
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3.2.6 Sammanfattning av de traditionella fusionsmotiven

Litteraturen beskriver fyra olika huvudgrupper med de vanligaste
fusionsmotiven:

•  Verksamhetsrelaterade anledningar ges då syftet är att uppnå positiva
lönsamhetseffekter genom att bättre utnyttja de samlade resurserna. Det
är framförallt synergieffekter i verksamheten som sådan som betonas.

•  Marknadsrelaterade anledningar, då betoningen ligger på att minska sitt
beroende av produkter eller geografiska marknader genom att hitta en
partner som blir ett komplement till företaget.

•  Finansiella anledningar kan sammanfattas med att fusioner uppkommer
p.g.a. att ”marknaden” för företag har skilda förväntningar om
framtiden, s.k. värderingsgap.

•  Tillväxt anledningar tar upp olika typer av förklaringar där tillväxt är ett
överordnat mål.

Dessa kan i olika grad förklara fusioners tillkomst. För varje enskild fusion
förekommer troligen inslag av flera motiv. Som alternativ till dessa
traditionella förklaringar har under senare år ett ”osäkerhetsreducerande”
synsätt och strategi av generell karaktär vuxit fram. Denna förklaring
bygger på organisationsteoretiskt grundade antaganden och för fram att
fusioner är ett uttryck  för organisationens behov att försöka hantera
osäkerhet och kontrollera resurser snarare än en jakt efter skalfördelar eller
ökad vinst. Det hindrar emellertid inte att de senare kunnat utgöra motiv i
genomförda fusioner.
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3.3 Traditionella förklaringar till uteblivna synergieffekter

Följande avsnitt syftar till att presentera diverse vanligt förekommande
anledningar till varför bankfusioner många gånger inte uppnår alla de
positiva effekter vilka ofta anges som fusionsmotiv.

Olika studier har genomförts angående fusioners uteblivna synergieffekter.
De två huvudsakliga förklaringarna till fusioners uteblivna eller ej påvisade
positiva effekter är organisatoriska och strategiska.

3.3.1 Strategiska förklaringar

            Verksamhetsinriktning
    Lika   Olika

          Lika

Geografisk marknad

         Olika

Figur 2. Exempel på möjliga fördelar i bankfusioner
Källa: Jungerhem, 1992, sid 73.

Rent överlappanden  Verksamhetsutvidgande
fusion: fusion:

Rationalisering- Samproduktionsfördelar
möjligheter Stordriftsfördelar:
Stordriftsfördelar: risk & kapital
risk & kapital (ökat förtroende)
(ökat förtroende) Etableringshinder

Marknadsutvidgande Rent kompletterande
fusion: fusion:

Kundrelationer Samproduktionsfördelar
Stordriftsfördelar: Stordriftsfördelar:
risk & kapital risk & kapital
(förtroende) (ökat förtroende)
Etableringshinder Etableringshinder
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Flertalet av fördelarna i figuren är av det slaget att de för att kunna
realiseras kräver samordning mellan de fusionerande bankernas
verksamhet. Det finns därför också all anledning för bankföretagens
ledningar att innan fusionen genomförs analysera de ingående
bankföretagens verksamheter och planera integrationen både med avseende
på grad och genomförande. Att däremot på förhand planera och göra
strategiska överväganden har inte visat sig utgöra någon garanti för en
lyckad fusion47. Det har dessutom framförts att risken för strategiska
misstag kan öka då det råder konkurrens om fusionspartner. Viljan att
vinna en påtänkt partner kan leda till att nödvändiga analyser innan
fusionen inte görs. Därmed ökar risken för att fusioner genomförs med
vaga mål och bristande planering48.

Kitching försökte utifrån ett ledningsperspektiv finna orsaken till varför
somliga fusioner lyckats medan andra fallit över ända. De misslyckade
fusionerna utmärktes av dålig planering innan fusionen och olämpliga
organisationsstrukturer. En viktig ingrediens i framgångsrika fusioner är
vidare enligt samme författare företagsledningens kompetens samt dess
förmåga att planera och leda förändringar. Kitching drar därför slutsatsen
att företagsledningar som är involverade i fusioner kan utgöra såväl hot mot
som möjlighet till dess framgång.49

I många förvärv har erfarenhet av fusioner inkluderats, men trots det har
det visat sig att erfarenheten inte varit en avgörande faktor för fusionens
utgång. De oerfarna förvärvarna presterade lika bra eller dåligt som de
erfarna. Det finns två möjliga anledningar till detta, den ena är att vid
förvärv reflekteras individuella beslut hellre än koncernbeslut,
organisationen kan ha en historisk erfarenhet av förvärv till skillnad från de
verkliga beslutsfattarna. Den andra och desto viktigare är att olika förvärv
brukar resultera i olika kulturella och organisatoriska resultat. Fastän
företagsledningen i en tidigare fusion har lyckats integrera sin

                                                          
47 Jemison & Sitkin enligt Jungerhem, 1992.
48 Ravenscraft & Scherer, 1990.
49 Kitching, 1967.
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företagskultur innebär det inte att de automatiskt kommer att lyckas vid
nästa fusion50.

3.3.2 Organisatoriska förklaringar

Den andra huvudförklaringen till avvikelser är av mer organisatorisk art, ett
viktigt argument är att det vid fusioner av företag också oftast uppstår ett
behov av organisatorisk kombination. Här anses hoplänkningen av formella
och informella organisationsstrukturer spela en viktig roll. Under
förutsättning att syftet med fusionen är att den ska leda till integration av de
fusionerande bankerna måste den formella inledningen av verksamheten
bedömas som särskilt viktig. Denna bedömning grundas på konstaterandet
att bankföretagets karaktäristiska drag, som exempelvis nödvändigheten av
den lokala närvaron vid produktion, möjligheter till
samproduktionsfördelar, hanterande av kapitalströmmar och information
samt det starka kontrollbehovet. Allt det ovan nämnda kräver väl
definierade regler, rutiner och uppdelade ansvarsförhållanden mellan
bankföretagets ingående delar51.

3.3.2.1 Personalens roll i fusioner

”En fusion eller ett förvärv är kanske det viktigaste
beslutet i företagets historia. Gör man inte hemläxan
kan det bli riktigt dyrbart.”

Pär Malmberg, Konsult A T Kearney. SVD 991223.

Fusioner är ofta drastiska beslut som påverkar det mesta av företagens
verksamhet. Under sådana omvälvande förändringsprocesser är det inte
förvånande att resultatet ofta inte blir det man hade tänkt. I litteraturen
nämns bristande ledning, dålig information och osäkerhet vilket skapar
dyrbar handlingsförlamning, som tänkbara orsaker till fusionens uteblivna

                                                          
50 Cartwright & Cooper, 1996.
51 Jungerhem, 1992.
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synergieffekter. De nämnda orsakerna kan ses som dolda
förändringskostnader, vilka ofta underskattas av företagsledningen.

Ofta ägnas alltför mycket tid åt intern lobbying istället för operativt arbete,
kunderna försummas och söker alternativ på marknaden, nyckelarbetare
hoppar av och kompetens försvinner. Samordning av administrativa system
förlamar ordinarie verksamhet och de dolda förändringskostnaderna skjuter
i höjden. Ledning av fusionsprocesser handlar därför mycket om att hantera
dessa kostnader. En första förutsättning är en fungerande ledningsgrupp
eftersom oklarhet i ledningsgruppens sammansättning förlänger
osäkerhetsperioden för alla inblandade. En kombinerad ledningsgrupp med
personer från båda de fusionerade företagen signalerar att det nya företaget
försöker skapa balans, övertag åt ett av företagen signalerar istället vinnare
och förlorare och nya aktörer signalerar behov av djupgående förändringar.
Strukturerna för både verksamheten och samarbetet måste vara klara och
medarbetarna ska veta vad som förväntas, vad som är viktigt och oviktigt52.

Referensgrupp och ledning, om dessa inte är samma personer, ska ha en
gemensam syn på det framväxande företagets organisation och inriktning
och utifrån detta utvärdera de olika projektgruppernas förslag. Det största
hotet mot en lyckad fusion är personalens reaktion. Enda sättet att undvika
feltolkningar och avsiktligt missförstånd med förödande konsekvenser är
frekvent och korrekt information. Undantagslöst har betydelsen av detta
underskattats53.

I en debattartikel presenterad av British Institiute of Management54

identifieras sexton olika orsaker till varför fusioner misslyckas. Åtminstone
hälften av dessa har anknytning till kultur-, ledarskaps- eller
personalaspekter. En anledning till varför dessa aspekter ofta orsakar stora
problem är att de väldigt sällan tas med i beräkningarna som föregår
fusionsbesluten. Företags mänskliga resurser är oftast svåridentifierade i
balansräkningen och förbises därför ofta vid tidpunkten för ett

                                                          
52 Jungerhem, 1992.
53 Kitching, 1967.
54 Cartwright & Cooper, 1996.
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fusionsbeslut. En undersökning av London Business School55 visade att i
princip alla företag gör finansiella och rättsliga kalkyler som
fusionsbesluten sedan baseras på. Inget av dessa företag ansträngde sig
dock för att kartlägga de mänskliga resurserna som förvärvet skulle
medföra. Cirka 30% tog hänsyn till de finansiella aspekterna av
personalens pensionsavtal men i övrigt visades personalen litet eller inget
intresse. Cartwright och Cooper liknar detta beteende vid att "köpa grisen i
säcken", speciellt då vissa undersökningar visar att så många som en
tredjedel till hälften av alla misslyckade fusioner beror just på
personalproblem.

3.3.2.2 Organisationskulturer

För att kunna ta reda på hur ledningen hanterat olika kulturskillnader
mellan organisationerna i fusionen är det viktigt att klargöra vilka typer av
organisationskulturer som finns. Cartwright och Cooper beskriver för detta
ändamål en modell som ursprungligen utvecklades av Harrison. Modellen
kartlägger olika företagskulturer i syfte att lättare förutse eventuella
implementeringsproblem i samband med fusioner. Harrison delar in
organisationskulturer i fyra olika kategorier, maktkultur, rollkultur,
uppgift/prestationskultur respektive individ-/support kultur.

Maktkultur

Graden av maktcentrering kring en eller ett par nyckelpersoner i
organisationen är en av de viktigaste faktorerna som bestämmer en
organisationskultur. En stark maktkultur signifieras av att makten i
företaget är centrerad kring exempelvis ägaren och/eller grundaren.
Individer i organisationen drivs antingen av en känsla av lojalitet gentemot
ägaren eller av rädsla för att bli straffade. Maktstrukturen kan ofta
förknippas med inkonsekventa och ologiska belöningssystem baserade på
personlig preferens, eller lång tjänstetid i företaget.
Beslutsfattandeprocessen är starkt centraliserad och fokuserad på individen
och inte på att fatta beslut i grupp. Maktkulturen kan vidare delas in i två
                                                          
55 Cartwright & Cooper, 1996.
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undergrupper, patriarkalisk- och autokratisk maktkultur. I den
patriarkaliska kulturen kretsar makten kring ägarna/grundarna som de
anställda ser som beskyddare och förebild. I den autokratiska är istället
makten mer förknippad till vissa positioner i företaget, vem som råkar
inneha positionen för tillfället har mindre betydelse. De anställdas
motivatorer utgörs i båda fallen av bra lön eller stolthet inför sin
arbetsuppgift samt ansvar gentemot sina arbetskamrater.

Rollkultur

Rollkulturer existerar ibland i starkt hierarkiska och byråkratiska
organisationer. Organisationen uppfattas som om den har en mängd roller
som måste besättas och varje roll har en beskrivning för hur den bäst skall
utföras. Organisationen har en starkt resultatinriktad orientering och den
favoriserar effektivitet och rationalitet. Denna typ av organisationer är bäst
lämpade för stabila miljöer och ger samtidigt en känsla av stabilitet. Dock
blir organisationen relativt långsam och inflexibel. De anställda känner sig
ofta som en kugge i ett stort maskineri snarare än en individ i
organisationen. Rollkulturen är vidare mycket statusmedveten och det råder
hög grad av intern konkurrens mellan divisionerna.

Uppgift-/prestationskultur

En uppgiftskoncentrerad organisation fokuserar på vikten av att genomföra
uppgiften och att generera resultat. Målen är oftast viktigare än medlen.
Denna typ av kultur är vanlig i nystartade företag och inom olika
avdelningar som exempelvis forskning och utveckling. Dessa typer av
organisationer är uppbyggda på samarbete mellan de anställda och det är
vanligt att man jobbar i projektgrupper. Organisationsstrukturen är platt
och karakteriseras av hög grad av flexibilitet och självständighet. Ibland
kan denna frihet och uppgiftsfokusering leda till att kundens behov och
marknadens efterfrågan glöms bort.
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Individ-/supportkultur

Denna typ av organisationer präglas av jämlikhet och har en minimal
struktur vilken enbart skall fungera som stöd för de enskilda individerna.
Maktbringande faktorer som information, påverkan och beslutsfattande
delas med alla och organisationen är underställd individen. Vinstintresset är
ofta av underordnad betydelse och planering präglas av långsiktigt
tänkande. Målet är att skapa en prestigelös kultur där alla hjälper alla för att
uppnå gemensamma mål och intressen. Denna kultur är med andra ord
relativt sällsynt i kommersiella sammanhang.

Som i många andra fall är det svårt att identifiera en helt ren typ av
organisationskultur. På grund av detta har Cartwright och Cooper utvecklat
en axel på vilken organisationer kan placeras in beroende på hur man
identifierar deras respektive kultur. Genom en placering av studerade
företag på denna axel kan man bilda sig en uppfattning om hur pass olika
företagskultur parterna har och därmed deras förutsättningar att genomgå
en smidig sammanslagning. Det är visserligen ovanligt att två företag med
avsevärt olika företagskulturer väljer att fusionera, däremot kan graden av
kulturer variera, d.v.s. den kan vara olika starkt rotad.

 Ökad           Ökad
 styrning                      självständighet

    Makt         Roll    Uppgift-/                    Individ/
    kultur         kultur                    prestationskultur         supportkultur

Figur 3. Organisationskulturens fyra dimensioner.
Källa: Cartwright & Cooper, 1996 sid. 80.

Förutom att se till vilken typ av kulturer som två tilltänkta fusionsparter har
före fusionens realiserande är det också viktigt att ta ställning till vilken typ
av kultur man har tänkt sig att företagen skall ha efter fusionen. Vilken av
parternas kultur skall anammas i det sammanslagna företaget, eller skall de
två kulturerna eventuellt leva vidare sida vid sida? Enligt Cartwright och
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Cooper kan kultursammanslagningar ske på tre olika sätt, likt ett öppet,
traditionellt eller modernt äktenskap. I det öppna äktenskapet låter den
dominanta parten det andra företaget verka som det gjorde innan fusionen.
Så länge som det fungerar väl och uppnår sina ekonomiska resultat så har
den dominante parten inget intresse av att förändra det förvärvade
företagets kultur. Detta är vanligast då de respektive parternas verksamhet
skiljer sig åt även efter fusionens genomförande och det har därför mindre
betydelse ifall deras företagskulturer skiljer sig åt. Vid det traditionella
företagsäktenskapet däremot vill den dominante parten ändra det andra
företagets kultur och värderingar, helst genom att de anammar den egna
kulturen. För att detta skall lyckas fullt ut krävs dock att de anställda i det
underkastade företaget är villiga att ge avkall på sin egen kultur. I annat fall
är risken stor för konflikter som eventuellt kan leda till att nyckelpersoner
väljer att sluta.

 
A                               B

    Makt         Roll    Uppgift-/                     Individ/
    kultur         kultur                    prestationskultur         supportkultur

Figur 4. Kulturanpassning vid traditionellt äktenskap. (egen tolkning)
Källa: Cartwright & Cooper, 1996.

I det tredje alternativet, det moderna äktenskapet, har parterna ömsesidig
respekt för varandra och är båda villiga att anpassa sig på ett sätt som
garanterar ett optimalt samarbete. Det skapas en helt ny kultur där det nya
företaget försöker värna om de bästa inslagen av de två forna kulturerna.   

 
A          X                    B

     Makt         Roll     Uppgift-/                       Individ/
    kultur         kultur                     prestationskultur        supportkultur

Figur 5. Kulturanpassning vid modernt äktenskap. (egen tolkning)
Källa: Cartwright & Cooper, 1996.
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I både det traditionella och det moderna äktenskapet underlättas
fusionsarbetet ifall parterna ursprungligen var förhållandevis lika i sina
företagskulturer. I det öppna äktenskapet har detta mindre betydelse
eftersom interaktionen företagen emellan begränsas till ett minimum.

3.3.3 Sammanslagningsformens betydelse

Som indikerats i ovanstående teoriresonemang är det inte bara olikheterna i
kulturella förhållningssätt som är avgörande för hur väl en sammanslagning
kommer fungera. Även sättet för sammanslagningen är av avgörande
betydelse. Enligt teorin ovan, som berör de olika äktenskapssynsätten,
måste det förvärvade företaget i vissa situationer vara villigt att ge avkall
på sin kultur och sina traditioner om fusionsprocessen skall ha en chans att
lyckas. Denna villighet till uppoffring är till stor grad beroende av hur
förvärvet eller sammanslagningen gick till. Denna aspekt behandlas
noggrannare i en modell av Pritchett.

            Samarbete       Motstånd

Figur 6. Förvärvs-/fusions situationer.
Källa: Pritchett, P. 1985.

I räddningssituationen välkomnas det förvärvande företaget då motparten
befinner sig antingen i ekonomiska problem som gör att ett övertagande är
nödvändigt eller är på väg att köpas upp av en fientlig aktör. Det
förvärvande företaget ses därför som en räddare i nöden och som en
lösning ur den akuta situationen. Samarbetsviljan hos det förvärvade
företaget är därför mycket stor vilket underlättar fusionsprocessen.

Räddning Samarbete Kampsituation
Fientligt
övertagande
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Samarbetssituationen är den absolut vanligaste fusionsformen. Den skiljer
sig ifrån ovanstående situation i och med att det förvärvade företaget inte är
beroende av en fusion för sin överlevnad. Sammanslagningen sker efter
förhandling enligt ömsesidiga önskemål där båda anser sig tjäna på affären.
Samarbetsviljan är även här förhållandevis stor, åtminstone på ledningsnivå
där själva förhandlingarna utspelar sig. Dock kan de erfordras betydande
resurser från båda sidor för att övertyga personalen i de respektive
företagen att fusionen sker för allas bästa.

I kampsituationen är det oftast den dominante parten (förvärvaren) som har
störst motiv till en fusion och som därför är den som insisterar på att
affären skall realiseras. Förvärvsobjektet, som oftast har flertalet
uppvaktande företag som alla vill köpa upp företaget, väljer dock att
samarbeta med den part som under omständigheterna anses vara mest
lämplig, eller minst olämplig att fusionera med. I dessa situationer är det
vanligt med tuffa förhandlingar där emotionella motiv oftast åsidosätts till
förmån för de mer logiska och praktiska anledningarna till fusion. I
slutänden lämnar dock oftast båda parter förhandlingarna mer eller mindre
nöjda med det kontrakt som skrivits och båda anser sig ha vunnit något på
affären.

I den sista situationen, fientligt övertagande, har den förvärvade parten
inget som helst intresse av en sammanslagning utan försöker istället aktivt
motarbeta den praktiska fusionsprocessen. Detta är naturligtvis ingen
rekommendabel metod till fusion men den förekommer alltväl relativt ofta i
praktiken. Det ställer stora krav på ledningen att bemästra den situation de
skapat och skapa förtroende hos den motsträviga, förvärvade personalen.
Ibland kan dock även denna situation vara till fördel för det förvärvade
företaget i och med att personalen tenderar att sluta upp bättre bakom sin
gamla ledning och gemensamt bekämpa den utomstående ”fienden”. Denna
kämparanda kan i vissa fall förhöja produktiviteten. Exempel på fusioner
som faller inom denna kategori är dels Volvo och Scania fusionen där
Scanias VD, Leif Östling, länge var emot fusionen men till slut var det
ändå aktieägarna som avgjorde till Volvos favör. Ett annat exempel som
även det inträffat under 1999 är cirkusen kring Merita-Nordbankens bud på
norska Kreditkassen, inte långt efter att Merita-Nordbanken lagt sitt bud
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kom även Handelsbanken in i budgivningen och gav ett högre bud. Hur den
sist nämnda affären kommer att sluta är ovisst i skrivande stund.

3.4 Agentteorin

Något som allt oftare nämns i diskussioner  som berör anledningar till
varför antalet (bank-) fusioner tenderar att öka, och varför många fusioner
inte lyckas, är de olika intressen och prioriteringar som individer inom
samma företag kan ha. Följande är en teori som försöker beskriva detta
fenomen.

Agentteorin baseras på den så kallade informationsekonomiska läran vilken
behandlar optimerat beslutsfattande på given information56. Agentteorin har
under senare år använts av forskare inom flera områden t.ex. redovisning,
finansiering, marknadsföring. Själva kärnan i teorin bygger på vilken
relation agenten har till sin uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kallas för
principal och det är han eller hon som delegerar arbete till agenten. Det
arbete agenten skall utföra är ofta beskrivet i det kontrakt som agenten
skriver på.57 Ett exempel på agentteorin kan vara den relation styrelse och
VD har, i det fallet tillsätts VD av styrelsen för att leda företaget.

3.4.1 Styrelsens och VD:s relation

I det här skedet kan det vara lämpligt att diskutera styrelsens och den
verkställande företagsledningens inbördes förhållanden och dess
mellanhavanden till aktieägarna och de övriga intressentgrupperna.
Styrandet och beslutsfattandet av företag koncentreras kring den
verkställande direktören och styrelsens ordförande. Det är dessa två
instanser som allt som oftast fattar besluten om företagets strategiska beslut
och eventuella fusioner58. Beslut fattas gemensamt av dessa två organ. Hur
detta går till i verkligheten kan variera stort beroende på den roll styrelsen

                                                          
56 Scapen & Arnold, 1986.
57 Eisenhardt, 1989.
58 Jungerhem, 1992.
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har i företaget. Det sätt som styrningsprocessen är konstruerad i företaget
påverkar starkt vad för slags problem som kan uppstå kring
beslutsfattandet.

De största skillnaderna kan anträffas när analyser genomförs för att peka på
avvikelser i styrelsernas aktivitetsnivå. Dessa kan vara aktiva och kan
kontinuerligt delta i verksamhetens beslutsfattande. Styrelsens roll kan
även vara av mer passiv och tillbakadragen karaktär där dess deltagande
begränsas till endast några få tillfällen till medverkan i beslutsfattande. Sir
Adrian Cadbury har i sin bok, ”The company chairman”, identifierat flera
faktorer som påverkar styrelsearbetets effektivitet. För att anses kunna
agera aktivt, vilket betraktas tillföra det största mervärdet borde styrelsens
ordförande försäkra att styrelsen medför framtidsvisioner och ledarskap till
företaget. Styrelsens sammansättning bör därför vara ändamålsenlig och
välbalanserad. Det är även viktigt att styrelsen fastställer företagets
strategier och mål samt att strikt uppföljning på dess efterlevnad sker
kontinuerligt. Styrelsen måste alltså även den ha tillgång till all den
information som krävs för att garantera ett effektivt beslutsfattande.

Hur förhållandet mellan den verkställande direktören och styrelsens
ordförande utvecklas påverkar starkt hur pass effektivt företagets
beslutsfattande genomförs. Det är viktigt att åstadkomma en viss balans
mellan samarbete och kritisk granskning59. Förhållandet utvecklas
vanligtvis under tiden till ett beroende. Olika sammansättningar av
företags- och ledarskapsstrukturer kan dock resultera i komplexa problem
och intressekonflikter. Den bästa lösningen skulle vara att den
verkställande ledningen öppet diskuterar företagets framtidsplaner och på
så sätt uppnå en viss transparens i beslutsprocessen, detta krävs för att
minimera omfattningen av de skador som kan relateras till agentproblemet.
Om företaget däremot är tvunget att ta upp framtidsplaner utan att det finns
någon möjlighet att diskutera ämnet i förväg kan motsättningar uppstå och
informationsflödet inom företaget försämras. Om styrelsemedlemmarna ej
är direkta ägare i företaget är de i tämligen stor omfattning beroende av den
verkställande direktörens uppgifter och omdömen. I de fall

                                                          
59 Siems,1996.
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informationsflödet mellan styrelsen och ledningen fungerar dåligt kan
situationen i värsta fall leda till grova felbedömningar vilka kan skada
bolaget på lång sikt. Styrelsen kan till viss del motverka uppkomsten av
sådana situationer genom en reglering av kompensationsnivåer eller genom
att implementera bonussystem vars syfte är att bidra till att korrekt och inte
manipulerad information sprids utan hinder inom organisationen.

Något som bör nämnas är att styrelsen kan göra det ganska lätt för sig
genom att det är styrelsen som tillsätter företagets verkställande direktör.
Det är även viktigt att VD:n accepteras på marknaden vilket avspeglas i
aktiekursen, som exempel kan nämnas fallet med VD-bytet i Ericsson
tidigare i höstas. En VD med svagt förtroende på marknaden kan innebära
att aktiekursen tyngs ner. Den motsatta effekten sker då en VD har
marknadens förtroende. En nackdel med att styrelsen tillsätter så gott som
hela ledningsgruppen är att den väldigt subjektivt kan anställa likasinnade
personer vilket säkerligen kan skada företaget. Om inget nytt tänkande
tillförs är risken stor att företag står kvar och stampar på samma ställe.

3.4.2 Styrelsens och aktieägarnas relation

Styrelsens förhållande till aktieägarna och till de övriga intressegrupperna
kan variera stort. Bland de olika angreppssätt som styrelser kan använda sig
av vid styrelsearbete kan det identifieras tre olika huvudlinjer. Om
styrelsens verksamhet baseras på finansieringssynsättet bör företag styras
med tanke på vad som är det bästa för företaget. Man utgår från att
aktieägarna vet vad som är bäst för företaget. Vissa anser dock att
aktieägarna ofta är kortsiktiga och inte tar tillräcklig hänsyn till den
långsiktiga planeringen. I vissa fall kan ren likvidering av företaget vara det
lönsammaste alternativet från aktieägarnas synvinkel men när hänsyn tas
till den position som de andra intressegrupperna har kan nyttofunktionernas
sammanlagda summa bli negativ. Det är därför viktigt att styrelsen tar
ställning till vad som i längden är bäst från företagets och från de
tillhörande intressegruppernas synvinkel. Den tredje huvudlinjen utgår från
att aktieägarnas anspråk styr framtidens utveckling men det anses på
samma gång att styrelsens uppgift är att ta hänsyn till övriga
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intressentgruppers behov. Genom att utgå från den optimala lösningen från
aktieägarnas synvinkel anses det kunna nås en kompromiss där även andra
intressentgruppers behov uppmärksammas.60

I en undersökning genomförd i USA, där styrelsernas lojalitet studerades
kunde det konstateras att det fanns ständiga konflikter mellan aktieägarnas
intresse och företagets långsiktiga utveckling. Styrelsemedlemmarnas
agerande vid konfliktsituationer kunde delas upp i tre huvudgrupper:
traditionalister, rationalister och konstruktionalister. De styrelseledamöter
som ansågs tillhöra de så kallade traditionalisterna betonade aktiebolagens
krav för absolut lojalitet mot aktieägarna. Rationalisterna förnekade ej
existensen att konflikter mellan intressegrupper kan uppstå men de ansåg
att det enda sättet att lösa sammanstötningar var att utgå från de lösningar
som var bäst för aktieägarna. Konstruktionalisterna hävdade i stället att
styrelsens främsta uppgift var att leta efter en optimal lösning som
samtidigt tog hänsyn till alla intressegruppers krav. Den bästa lösningen
kan uppnås genom att hänsyn tas till de olika intressenterna och att inte
förbi se någon. Det har utvecklats olika indikatorer för att underlätta
beslutfattningsprocessen. En är Economic Value Added (EVA), vilken
framgångsrikt har tillämpats i bankvärlden. Fördelen med EVA metodiken
anses vara att den bättre tar hänsyn till kapitalkostnaderna vid vinst och
lönsamhetskalkyleringar. Tillämpandet av indikatorn motsätter de så
kallade traditionalisternas tendens för att förkasta lönsamma projekt och
underinvestera. 61

Enligt teorin förekommer agentproblem när företagsledningen endast äger
en liten del av företagets aktiekapital. Konflikter uppstår på grund av att
ägarna vill maximera den egna förväntade nyttan vilket leder till en
situation där ägarna strävar efter att minimera agenternas ersättning62. Det
har visat sig vara viktigt att garantera en viss minsta kompensationsnivå för
agenterna för att försäkra sig om företagsledningens funktionalitet. En
minimum ersättningsnivå behövs för att motverka de problem som kan
uppstå på grund av fundamentala avvikande synsätt som aktieägarna och

                                                          
60 Cadbury, 1995.
61 Lorsch & MacIver, 1989.
62 Weston, 1990.
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företagsledningen kan ha. Annars kan en av påföljderna vara att
företagsledningen utnyttjar företaget och håller efter sina egna ändamål
istället för att sträva efter nyttomaximering för alla. Teorin anser
följaktligen, att i större företag där aktiestocken är relativt utspridd finns
det inte ett tillräckligt starkt övervakningssystem för ledningens agerande.
På grund av detta uppstår konflikter mellan aktieägare och
företagsledningen. Inga bevakningssystem kan konstrueras för att hindra
friktioner utan att extra kostnader skulle uppstå. Utgifter består vanligtvis
av kostnader som kan relateras till kontraktskapande, bevakning samt till de
kostnader som krävs för upprätthållande av kompensationssystem vars mål
är att garantera optimalt beslutsfattande.

Ett separerat beslutsfattande och kontroll har föreslagits som en motåtgärd
för att minimera agentkostnaderna. Andra åtgärder för att motverka
agentproblem kan bestå av bonusprogram, bundna till
aktiekursutvecklingen. Om företagsledningen motsätter sig aktieägarnas
vilja alltför länge kommer detta oundvikligen leda till att aktiens värde
sjunker vilket i sin tur leder till en billigare och attraktivare
uppköpskandidat.
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4 MOTARGUMENT TILL TRADITIONELLA
FUSIONSMOTIV

I det förra kapitlet presenterades, på ett relativt objektivt sätt, ett antal
motiv både för och emot fusioner. För att ge ytterligare förklaringar till det
stora antalet misslyckanden med bankfusioner, som presenterades i
inledningskapitlet, kommer empiriska fall i det följande beskrivas på ett
sätt att de går att använda som motargument till, eller eventuellt
omkullkasta, de traditionella fusionsmotiven.

4.1 Motargument till tillväxtmotivet

"Fusioner leder bara till strul. Generellt är det så att om man
adderar volym genom uppköp av en konkurrent så adderar man
mer kostnader än vinster."

Leif Östling, VD Scania. Veckans affärer 931208.63

Enligt Gabriel Oxenstierna, forskare inom bankfusioner på Stockholms
Universitet, finns det inga som helst kostnadsmässiga argument för
bankfusioner. Bankerna har länge argumenterat utifrån ståndpunkten att
större banker är mer kostnadseffektiva. Kostnadsargumentet saknar enligt
Oxenstierna förankring i verkligheten. Bankmarknaden har i själva verket
en negativ skalavkastning på kostnadssidan. Med andra ord kan banker inte
bli mer kostnadseffektiva genom att växa ytterligare. Samma slutsatser har
tidigare dragits även i studier av utländska marknader. I december 1996
hade de fem största bankerna i Sverige totala tillgångar på mellan 90 och
480 miljarder kronor, redan det är, enligt Oxenstierna, långt över den gräns
som är optimal utifrån kostnads- och effektivitetssynpunkt. Samma
förhållanden gäller i produktleden där samtliga svenska storbanker blir mer
ineffektiva ju större och mer diversifierade deras produktsortiment blir.
Orsaken är att det inte går att hålla nere kostnaderna när en bank har för
många produkter i en för stor organisation.64

                                                          
63 Dagens Nyheter, 1999.
64 Finanstidningen, 1998.
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Med stöd av detta resonemang menar uppsatsförfattarna att tesen att 2+2=5
genom att utnyttja synergieffekter inte alls behöver vara sann. I realiteten
visar det sig ofta att 2+2 inte ens blir 4. De svenska storbankerna sparar
ofta inga pengar på att fusionera utan det är snarare tvärtom, genom att dra
på sig allt för stora kostymer bäddar storbankerna för stenhård konkurrens
från nischbankerna.

4.2  Kostnadsbesparingsområden

De kostnadsområden som oftast omnämns i fusionssammanhang är
personal, kontor och IT. VD och styrelse pratar brett om hur kostnaderna
skall sänkas genom att bankerna fusioneras, frågan är bara hur mycket tid
de lagt ner på att räkna fram de tänkta kostnadsbesparingarna och hur länge
kostnadsbesparingarna håller i sig? Kostnadsbesparingar nämns framförallt
vid horisontella fusioner, vilket det ofta rör sig om vid bankfusioner.
Skalfördelar vilka har beskrivits i tidigare delar är det som bankerna
eftersträvar. Genom att vara tillräckligt stora hoppas bankerna kunna hålla
nere priserna på nya och gamla produkter och tjänster. Utifrån
forskningsresultat om skalfördelars förekomst i bankverksamheten kan det
dock konstateras att fördelarna knappast är så pass stora att de ensamma
kan motivera fusioner mellan större banker65. Undersökningar i
Skandinavien (Jungerhem, 1992) och i USA (DeYoung, 1993, och
Srinivisan & Wall, 1992) tyder på att kostnaderna per producerad enhet
inte sjunker när den producerade volymen stiger. Kurvan för
genomsnittskostnaden är snarare svagt U-formad vilket skulle innebära att
kostnaden per producerad enhet för stora banker accelererar. Det måste
alltså finnas andra, kompletterande förklaringar till att stora banker
fusionerar.

                                                          
65 Jungerhem, 1992
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4.2.1 Kontor och Personal

Det har argumenterats för att fusioner inom marknaden erbjuder fler
möjligheter till kostnadsbesparingar än traditionella fusioner som äger rum
över marknadsbarriärer, eftersom det finns överlappande verksamheter där
den minst effektiva kan elimineras. Detta kan vara fallet då bankkontoren
hos de fusionerande parterna ligger nära varandra vilket leder till att det
minst effektiva stängs.66

I massmedia och bland forskare diskuteras det ofta vilka
rationaliseringsmöjligheter som en fusion kan innebära. Speciellt påpekas
kostnadsbesparingar som möjligheten att lägga ner kontor och att dra ner på
personalstyrkan. En förutsättning för att besparingar inom detta område
skall kunna ske är att bankkontoren är närbelägna och att det på så sätt
finns möjlighet att lägga ner det kontor som är minst lönsamt eller det
kontor vars teknik ej skall användas. I samband med kontorsnedläggningar
följer det logiskt att viss del av personalen kan friställas. I fallet med
Nordbanken och Gota Bank ledde fusionen  till att antalet kontor
minskades från 400 till 328 och att antalet anställda minskade totalt med
tusen personer67.

Nedskärningar av kostnader inom personal och kontor är den uppgift som
de fusionerande bolagen oftast lyckats bäst med. Att lägga ner vissa kontor
och kanske till och med sälja byggnaden där kontoret varit beläget kan
innebära såväl kostnadsreduceringar som intäktsökningar. Dock uppfylls
inte kostnadsbesparingarna fullt ut utan företagen kommer någonstans
halvvägs mot det uppställda målet.

I en artikel i amerikanska USBanker ställer sig författaren tvekande till den
rådande hysterin kring bankfusioner och vinsterna med dessa.
Artikelförfattaren ställer sig särskilt tveksam till de kostnadsbesparingar
som så ofta nämns. En fråga som bankerna bör ställa sig är om de inte kan
skära ner på sina kostnader utan att behöva genomgå en dyr fusionsprocess.

                                                          
66 Jungerhem,1992.
67 Månadens Affärer november 1995.
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Istället för att titta på hur mycket personal som kan friställas vid en
eventuell fusion så bör företagen börja med att titta inåt i företaget för att se
vilka kostnader som kan sparas.68

4.2.2 Informationsteknologi

Bankernas möjlighet att utnyttja kombinationsmöjligheter i produktionen
av tjänster ökar i och med utvecklingen inom informationsteknologin.
Denna kan användas för att knyta samman olika tjänster på ett mer
påtagligt sätt än tidigare då kopplingar mellan olika tjänster skedde
manuellt. Beroendet mellan olika banktjänster kan därför förväntas bli
förstärkt på grund av den gemensamma teknologin69

Informationsteknologin har blivit det enskilt största investeringsområdet i
den finansiella sektorn. För många banker börjar det bli orimligt dyrt att
följa med i den allt snabbare IT-karusellen på egen hand, ingen bank
drömmer längre om att bygga sitt eget datasystem. De större svenska
bankerna satsar vardera över 1 miljard kronor årligen på IT-utveckling.
Den amerikanska banken Citicorp har budgeterat drygt 5 miljarder kronor
($ 600 miljoner) utöver de årliga uppdateringskostnaderna för att skydda
sig mot eventuella problem vid millennieskiftet70. Även om svenska banker
ligger långt framme på Internet-lösningar släpar de dock efter vad det gäller
automatiserade betalsystem. I Belgien sker redan idag 80 procent av alla
butikstransaktioner elektroniskt och i Sverige bara mellan 25-30 procent.

Den elektroniska revolutionen har bara börjat och betalningssystemen blir
allt mer globala71. Det finns än så länge inte någon statistik som talar för att
det blir billigare med datahantering när två banker slås ihop.

                                                          
68 USBanker september 1998.
69 Jungerhem, 1992.
70 USBanker september 1998.
71 Veckans affärer 1997.
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”The notion that large bank mergers can lower
technology costs is pure fantasy”

Alex Kalpaxis, Chief scientist of Bankers Trust Corp.
USBanker, september 1998.

Det är svårt att dra fördel av att två företags datasystem slås ihop. Det går
inte bara att ta de bästa delarna av varje program. Det mest lönsamma är att
ta det ena företagets system och sedan bygga in de tjänster som fattas eller
som det behövs kompletteras med. När styrelsen säger att det blir lättare
med ett system så ligger det en viss sanning i det hela, visst är det lättare att
bara behöva ha ett system och lära sina anställda och att underhålla. Något
som samtidigt negligeras är att det är svårare att bygga ett stort system och
att det samtidigt är svårt att underhålla ett större antal ”servrar”. Dessutom
ökar kostnaden för säkerhet då systemen blir stora. I en undersökning
genomförd av Rhoades (1997) framkom det att just problemet med att
samköra de tidigare systemen är det problem som är mest frekvent72. Ett
ytterligare problem är samkörningsperioden som ofta tenderar att bli både
utdragen och kostsam. Att analysera respektive fördelar med två "gamla"
system och sedan integrera dessa i ett helt nytt system kräver otaliga
timmar av specialkunskap. Många banker har därför bittert få se de
eventuella samordningsvinster, som bl.a. kan uppstå p.g.a. en bredare
kundbas, ätas upp och hamna i datakonsulternas fickor.73 Alex Kalpaxis på
Bankers Trust Corp. tror att 80 procent av bankfusionerna kommer att få
uppleva högre kostnader inom informationsteknologin74.

                                                          
72 Rhoades, 1997.
73 Smith, 1999.
74 Usbanker,1998.
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4.3 Underskattning av fusionskostnaden

”Generellt verkar det som om fördelarna med ett
samgående överskattas, medan problemen underskattas.”

Björn Alarik, forskare Handelshögskolan i Göteborg, DN
”Fusionerna dyrare än väntat” 980218.

Vid beräkning av fusionsvinsten är det viktigt att rätt värden sätts in för att
få en så korrekt siffra som möjligt. Om blickarna riktas mot den svenska
bankmarknaden och dess fusioner verkar det som om räknedosan aldrig
varit framme. I de båda fallen med S-E-bankens sammanslagning med
Trygg-Hansa och Föreningsbankens samgående med Sparbanken har
kostnaden för fusionen underskattats å det grövsta. S-E-banken beräknade
från början kostnaderna för sammanslagningen till 500 miljoner kronor.
Redan i februari 1998, ca fem månader efter beslutet om samgåendet, var
den siffran redigerad till 880 miljoner. Dessutom tillkom 1,5 miljarder
kronor i kostnader för att anpassa banken till den förändrade
marknadsbilden.75 Då fusionskostnaderna missräknats kan det vara värt att
tänka över om de beräknade kostnadsbesparingarna uppväger den ökade
kostnaden för fusionen och vad blir egentligen nuvärdet då aktieägarna
kräver avkastning?

Då bankerna har missbedömt fusionskostnaden kan det vara på sin plats att
fråga sig hur mycket tid de ansvariga för fusionen verkligen har lagt ner för
att få fram dessa siffror. En förklaring till att kostnaderna har felbedömts
kan vara att fusionen stressats fram och att medarbetare och media krävt att
få fram uppgifter om vad fusionen verkligen kostar. Vid fusioner är det av
största vikt att aktieägarna får all den information de behöver för att kunna
avgöra om de vill behålla sin investering eller kanske vända sig till mer
intressanta investeringsobjekt. De felaktigt uppskattade siffrorna skadar
företagets trovärdighet då missbedömningen ligger långt över
felmarginalen. Särskilt kan aktieägarna skadas då värdet på deras aktier
sjunker om det framkommer att fusionskostnaden nästan blir dubbelt så
stor mot vad som tidigare sagts. Framkommer det att företagsledningen
                                                          
75 Dagens Nyheter, 1998.
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missat vitala delar i beräkningen av fusionskostnaden finns risken att det
skapas osäkerhet kring företagets kompetens att avgöra vilka fördelar
fusionen för med sig för aktieägarna. I slutändan är det oftast aktieägarna
som drabbas och det är dessa som efter noggrant övervägande godkänt
fusionen med hjälp av den information de blivit tilldelade.

Något som kan vara värt att begrunda för de involverande parterna i en
fusion är att den eventuella fusionsvinsten, enligt Rose som har genomfört
en grundlig studie av fusioner inom bankvärlden, försvinner efter ett antal
år. Orsakerna till att fusionsvinsterna försvinner kan vara att arbetsvolymen
fortsätter att minska genom fortsatta rationaliseringar och att intresset i
organisationen inte längre fokuseras lika hårt på kostnadsminskningar76.

4.4 Finansiella motargument

Aktieägare till en högt värderad bankaktie kräver naturligtvis att företaget
kontinuerligt uppvisar ett bra resultat. När en bank finner det svårt att leva
upp till dessa resultatförväntningar kan ett sätt att förbättra de egna
resultatsiffrorna vara att köpa upp ett annat företag som har stark tillväxt.
Detta kan således utgöra ett motiv till fusion. Dock är man oftast inte
ensam intressent av ett företag med accelererande vinstprognoser varför
prislappen på denna typ av objekt vanligen blir mycket hög. Ofta får
företaget betala ett pris som förutom att det motsvarar framtida
vinstförväntningar också inkluderar de kostnadsbesparande synergieffekter
som förväntas. Marginalerna i fusionsprojektet blir med andra ord väldigt
små varför fusionsprocessen måste löpa någorlunda problemfritt så att de
samordningsvinster som skulle kunna försvara köpet verkligen infinner sig.
Problemet är att det uppskattade värdet på förvärvsobjektet har en tendens
att förändras till det sämre under själva fusionsprocessen. Banker, som är
tjänsteföretag, är starkt beroende av sin personal. Historien visar att det
förvärvande företaget ofta haft svårt att bevara den positiva,
serviceinriktade, entreprenörsanda som var det som genererade den höga
tillväxten hos det uppköpta företaget. När den nya verksamheten integrerats
in i det förvärvande företagets mer byråkratiska och tungrodda kultur har
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företaget automatiskt tappat mycket av den effektivitet som generade de
positiva resultaten. Vidare har det också varit vanligt att nyckelpersoner i
det förvärvade företaget p.g.a. oro inför framtida förändringar sagt upp sig
till förmån för andra företag som inte behövt genomgå samma
anpassningsprocess.77 På detta sett kan delar eller rent av hela det
värderingsgap som eventuellt motiverade fusionen utarmas redan innan
fusionen är genomförd.

                                                                                                                                                                         
76 Rose, 1987.
77 Smith, 1999.
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5 DE DOLDA MOTIVEN OCH
KONSEKVENSERNA AV DESSA

5.1 Dolda motiv till fusion

Med utgångspunkt i bl.a. föregående avsnitts empiriska motargument till
fusioner är det uppsatsförfattarnas bestämda åsikt att bankfusioner i de
allra flesta fall inte är rationellt försvarbara. Det är därför förvånande att
se att så många banker ändock inte drar sig för att fortsätta förvärva eller
slå sig samman med andra banker. Följande är därför en analys av andra
tänkbara anledningar till fusioner som antingen inte alls tas upp enligt det
traditionella synsättet eller som kanske fått för litet utrymme i detsamma.
För att logiken i de argument som framförs skall bli tydlig och trovärdig
kommer en viss referering till branschuttalanden och empiriska exempel att
göras. Förhoppningen är ändock att det klart skall framgå vilka delar som
är uppsatsförfattarnas egna argument.

5.1.1 Ledningens, beslutsfattarnas personliga motiv till fusion

”Tankesättet att fusioner är ett av de få sätten att påverka
företagets aktiekurs har spridit sig snabbt bland
dagens verkställande direktörer.”

Mark  Davis, Head of M&A (Mergers & Acquisitions),
Salomon Brothers

I Andreas Phingstens undersökning, där motiv för att uppriktigt
prognosticera företagets framtid behandlas, fann han att under vissa
omständigheter kan företagsledningen ha anledning att ge felaktiga
prognoser om företagets framtida utveckling. Genom att analysera
nyttofunktionernas utveckling med hjälp av matematisk simulering och
genom en jämförelse av de olika optimala kompensationsnivåernas
påverkningar på agenternas nettoersättningsnivåer kunde han komma fram
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till att företagsledningen utan egen ägoandel i företaget i vissa situationer
har motiv till att ge felaktiga uppgifter om den framtida utvecklingen.78

Att studera incitament för företagsledningen att ge realistiska
framtidsprognoser är speciellt intressant i samband med fusioner. Vid
fusionsbeslut är framtidsutsikterna och den förväntade nyttan av stor vikt.
Om felaktiga prognoser används i syfte att motivera fusioner kan detta ha
ödesdigra efterföljder. När belöningssystem inte är i balans eller ej är rätt
anpassade kan situationer uppstå där företagsledningen är benägen att utge
felaktiga prognoser. Osanna uppgifter kan framföras i syfte att uppnå
förmåner på det individuella planet. Detta kan leda till situationer där
fusioner genomförs utan att det egentligen finns några effektivitetsutökande
mål. De resultat som tidigare presenterats i uppsatsen kan avses vara en
antydan om att fusionernas mål kanske inte alltid är enbart anknutna till att
effektivisera verksamheten och sträva efter att maximera aktieägarnas
nytta. Det kan även finnas icke effektivitetsanknutna förklaringar bakom
fusionsbeslut. Alternativa förklaringar för fusionsbeslut kan grunda sig på
individers maktvilja eller strävan att uppnå ekonomiska förmåner.
Säkerligen finns det även andra mer komplexa förklaringar bakom motiven
till sammanslagningar. Dock är uppsatsförfattarnas uppfattning att
företagsledningen inte alltid tar rationella beslut vilka gagnar företaget.

Som det skrevs i beskrivningen av agentteorin (3.4) kan företag anses vara
en produkt av en komplex jämviktsprocess. Därmed är det naturligt att de
diverse intressegrupperna har olika mål och skilda förväntningar angående
driften av företaget. En av de viktigaste uppgifterna den verkställande
företagsledningen och styrelsen har är att utjämna och hitta jämvikt mellan
de skilda kraven som förs fram av de olika intressentgrupperna

Ledarens och styrelsens ego

Efter en diskussion om de olika intressegruppernas relation kan det vara på
sin plats att påpeka de olika personliga vinster som kan uppstå i samband
med fusionen. Ut av en fusion följer logiskt att balansomslutningen blir

                                                          
78 Bamberg & Spremann, 1987.
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större. Att det är roligare att vara VD för ett stort bolag än ett litet har hörts
viskas vid några intervjuer av verkställande direktörer. Vad det roliga
består ut av är inte helt klart, sant är dock att vara VD för Västerviks
sparbank och SEB inte är riktigt samma sak. De personliga vinsterna i
samband med en fusion kan vara i form av att ett högre arvode erhålls för
sin styrelsepost och att VD får högre lön. Om det hade varit så att
kostnaderna skulle kunna minska genom en bankfusion medan intäkterna
blir de samma hade det varit naturligt att VD:n skulle ställa sig positiv till
fusionen. På grund av privata motiv, som ökad prestige och bättre
ekonomisk ersättning, är det dock troligt att många VD:s förespråkar en
fusion trots avsaknaden av dessa positiva effekter.

Om vi bortser från den rent monetära ersättningen finns det ytterligare
incitament för VD och styrelse att ställa sig positiva till sammanslagningar.
Med positionen att sitta som VD för ett stort bolag medföljer en viss status,
denna status är det inte alla människor som söker men det finns människor
för vilken den spelar en viktig roll. Att i samhället bli en accepterad
individ, för de som inte föds in i den högre socitén, kan innebära ett slags
självförverkligande. Det har säkerligen tagit många års slit att nå denna
position och att få erbjudande att vara VD för ett stort bolag kan ses som ett
erkännande att ens tidigare arbetsuppgifter skötts på ett bra sätt. Ytterligare
kan nämnas att maktfaktorn kan ha en viss betydelse vid fusioner. Att få
möjligheten att leda ett stort och ofta multinationellt bolag innebär en viss
makt. En VD sitter nära händelsernas center och kan vara med och påverka
hur branschen ser ut. Frågan är om inte maktfaktorn spelar en ganska stor
roll? Den som har mycket vill ofta ha mer.

Sammanfattningsvis kan det sägas att separationen av ägandet och ledandet
av företaget ger företagsledningen möjligheter att agera i enlighet med sina
egna mål snarare än ägarnas. Därmed skulle målet för företagets
verksamhet avvika från maximering av vinsten, vilket i sin tur skulle ge
utrymme för fusioner som ej kan förklaras av gängse ekonomisk teori.
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5.1.2 Statens och bankledningens, nationalistiska motiv till fusion

Än så länge sker fortfarande de allra flesta bankfusioner på nationell basis.
Anledningarna till detta är flera. Till att börja med så har
konsumenterna/kunderna, åtminstone vad gäller Europa, olika preferenser
angående utnyttjandet av banktjänster. Att föra över ett etablerat
banksystem till en ny nationell marknad kan därmed innebära stora
övergångs- och förändringskostnader. Språk, skatteregler och vissa
branschtraditioner gör också att många av de positiva synergieffekterna vid
bankfusioner uteblir då bankerna går samman över nationsgränserna. En
tredje, och nog så viktig, anledning till varför banker oftast söker
samarbetspartners eller förvärvsobjekt på hemmamarknaden är att det vid
utländska förvärv oftast rör sig om penningmässigt mycket större affärer.
Detta gör att utländska fusioner endast är ett möjligt alternativ för ett fåtal
storbanker. I och med att fusionsvågen spinner vidare blir dock antalet
förvärvsobjekt på de nationella marknaderna allt färre. Kvarvarande banker
blir också allt större med betydligt mer resurser vilket gör att blickarna
gradvis riktas utanför landets gränser. Ett exempel på detta är Nordbankens
sammanslagning med finska Merita som skedde först efter att
förhandlingarna med förstahandsvalet SE-banken gick i stöpet. SE-banken
valde i sin tur att bl.a. köpa upp den tyska banken BfG Bank AG. Vissa
analytiker förutspår en utveckling i Europa, efter införandet av gemensam
valuta, som kommer resultera i att endast 10-15 storbanker kommer finnas
kvar79. Givet detta scenario är det därför åter igen djungelns lag "att äta
eller ätas" som gäller och det är då som politiska och nationalistiska
faktorer kan bli avgörande i fusionsaffärerna. Få europeiska länder ser
positivt på ett scenario där landet helt eller till stor del blir beroende av
utlandsägda banker. Bankerna själva vill samtidigt värna om sitt varumärke
och garantera dess fortlevnad.

                                                          
79 Hanes, 1998.
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John-Paul Crutchely, bankanalytiker vid Credit Lyonnais i London uttalar
sig i ämnet på följande sätt,

"Management is still very egocentric in a lot of
European banks. They want to run their own
show, preserve their own brand names. There's
a real knee-jerk resistance to foreign takeovers
 and mergers."

Europé's Bustling Bank Merger Scene,
Global Finance, Kathryne Hanes, October 1998.

Ett sätt att undvika att bli uppköpt av en utländsk investerare är därför att
själv fusionera med någon lämplig bank eller finansinstitut. Strategin i detta
fall är med andra ord rent defensiv då företaget genom att "äta" sig stor
själv undviker att själv bli "uppäten". För konkurrenterna blir företaget då
en alltför stor "munsbit" att svälja. Problemet är att företag i dessa fall
tvingas slå sig samman med konkurrenter som de egentligen inte hade
något intresse av att samarbeta med. Genom de teorier som beskrivits i
tidigare kapitel (se bl.a. kap. 3.3.2.2  och 3.3.3) kan man därmed lätt räkna
ut att företag i dessa påtvingade situationer har förhållandevis sämre
möjligheter att lyckas med sin fusion. En viktig aspekt för fusionens
framgång är att båda parter har en välvillig inställning och helhjärtat stödjer
fusionsarbetet. I brist på sådant samarbete är det också stor risk att fusionen
inte får det positiva resultat företagen hoppats på vilket skulle kunna
förklara varför så många av Europas gränsöverstigande bankfusioner har
lyckats mindre bra. En undersökning utförd av en managementkonsult vid
namn Mitchell Madison visar att i 60% av fallen för gränsöverstigande
bankfusioner, under det senaste årtiondet i Europa, så har det förvärvande
företaget givit sina investerare en sämre avkastning än
branschgenomsnittet.80 En annan förklaring till denna siffra, förutom
ointresset för sammanslagningen, skulle också kunna vara det faktum att
denna typ av fusion över landgränser ofta innebär att företagen faktiskt inte
slås samman utan att de får fortleva i egen regi relativt opåverkade av det
förvärvade bolaget. Därmed kan företagen självfallet heller inte dra nytta
                                                          
80 Hanes, 1998.
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av många av de positiva synergieffekter och kostnadsbesparingar som
fusioner eventuellt skulle kunna föra med sig.

5.1.3 Monopolsynsättet, marknadskoncentration

Minskad konkurrens ger generellt sett företag möjligheter att öka sina
marginaler genom att ta ut högre priser. Om fler och fler banker slås
samman leder detta onekligen till att det blir färre aktörer på marknaden.
Undersökningar från USA (Rose, 1992, 1993) visar att de bankfusioner
som lyckades på lång sikt var de som medförde en minskad konkurrens,
d.v.s. marknaden närmar sig en monopol- eller oligopolsituation.

För att kunna undersöka detta fenomen har det i USA tagits fram en formel
med vars hjälp det blir möjligt att räkna ut ifall en viss region har för hög
marknadskoncentration. Formeln ser ut enligt följande:

"Herfindahl-Hirshman Index"

        k
C =  Ai

2

            i=1

Källa: Ekonomisk Debatt 1997, årg. 25, nr 4.

Där Ai representerar marknadsandelen och k antalet banker på marknaden.
Genom att kvadrera varje banks marknadsandel kommer C att variera
mellan 0 och 10 000. Vid 0 har regionen en mycket liten koncentration och
vid 10 000 råder monopol med endast en aktör på marknaden. Enligt
justitiedepartementet i USA innebär en poängsumma över 1800 att
regionen har en "highly concentrated market". Om det i ett räkneexempel
antas att Sverige har 5 rikstäckande storbanker med vardera 20%
marknadsandel, ger detta en poängsumma på 2000 poäng. Ifall dessa
banker skulle fusionera så att endast tre banker med vardera 33,33%
marknadsandel kvarstår blir poängsumman istället 3 333 poäng.
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Enligt denna metod går det med andra ord hävda att konkurrensen på
mindre orter i Sverige redan nu är låg (på större orter bidrar utländska
banker till att konkurrensen blir högre) och den riskerar att bli ännu lägre
ifall ytterligare fusioner genomförs. Detta skulle i sig kunna vara ytterligare
ett motiv till varför banker trots motbevisade positiva effekter ändock
väljer att fusionera, nämligen att bankerna vill skapa och dra fördel av
marknadsimperfektioner.

5.2 De dolda motivens implikationer

Om det nu antas att det är de (dolda) motiven, vilka har beskrivits i
föregående avsnitt, som till stor del ligger till grund för många av
bankernas fusionsbeslut, vad skulle detta i så fall kunna få för framtida
effekter?

5.2.1 Strategiska-, organisatoriska implikationer

”Bankeuropa är överetablerat med många
överbemannade och ineffektiva banker
och nu moget för strukturförändringar.”

Jacob Wallenberg, Styrelseordförande SEB, GP,
”Stor blir helst mycket större” 990921.

För många banker är möjligheten att kunna utvidga sitt produktutbud och
att kunna nå ut till en geografiskt större marknad det som mest motiverar en
fusion med en annan bank81. En fara för en bank med att hela tiden vilja
växa sig större och utveckla sin verksamhet är dock att företaget lätt tappar
kontrollen över vad det egentligen bör syssla med och vad man tjänar
pengar på. Enligt Porters strategi- och positioneringsteorier (bl.a. ”Michael
E. Porter on competition and strategy”, 1991) måste alla företag välja vilka
kundsegment de riktar sig emot och på vilket sätt de vill uppfattas av dessa
kunder. Det är i dessa situationer lätt att "ta sig vatten över huvudet" och
                                                          
81 Jungerhem, 1992.
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"tappa hela stycket" för att man "gapat efter mycket", för att tala i termer av
ordspråk. Mer konkret innebär detta att företaget i sin ambition att erövra
nya kunder och marknader lätt riskerar att tappa sina redan etablerade
kundkontakter. Utbudet av banktjänster är idag så stort att det är mycket
svårt, för att inte säga omöjligt, för en och samma bank att vara kompetent
och prismässigt konkurrenskraftig inom alla områden. Risken är då att man
tappar viktiga kunder till nischbanker som specialiserat sig på just det
området och på detta vis öppnar upp för hårdare konkurrens.

Det är lätt att drabbas av storhetsvansinne strax efter en fusion och vilja
bevisa sin storlek och styrka genom att bl.a. låta bygga stora och exklusiva
bankkontor. De enda som blir imponerade av ett sådant förfarande är dock
för det mesta småkunder som besöker kontoret förhållandevis ofta i sina
insättnings- och uttagsärenden mm. Det är dock inte på dessa kunder som
bankerna tjänar de stora pengarna. Det är viktigt för bankerna, liksom för
de flesta andra företag, att dela in sina kunder i s.k. A, B och C kunder. A-
kunderna är de som kräver minst resurser i förhållande till förtjänst. B-
kunderna kräver större uppvaktning och är följaktligen inte lika lönsamma
för banken medan C-kunder rent av kan vara olönsamma. Ett företag bör
med andra ord försöka ha så många A-kunder som möjligt samtidigt som
man avvecklar, eller minimerar antalet relationer med C-kunderna.

Stora och lönsamma kunder sitter ofta inne med bättre
marknadsinformation än den genomsnittlige kunden. Logiskt, eftersom de
har mer att tjäna, eller förlora, på att välja rätt bank. Det är därför betydligt
viktigare att lägga resurser, i form av marknadsföring och personlig
service, på dessa kunder och vara uppmärksam på deras önskemål. I annat
fall riskerar bankerna på sikt att sitta på stora och dyra lokaler och betjäna
många men mindre lönsamma, eller till och med förlustgivande, kunder.
Samtidigt får då nischbankerna en chans att plocka russinen ur kakan och
enbart betjäna gräddan av marknaden med hjälp av billiga lokaler och få
men personliga och servicemedvetna tjänstemän.



Bankfusioner                                                                                        Geber & Granlund

59

5.2.2 Branschimplikationer

Med stöd av bl.a. ovanstående resonemang är det troligt att anta att
bankmarknaden på sikt kommer domineras av ett fåtal storbanker med
verksamhet kanske inte bara över nationsgränser utan även i flera olika
världsdelar. I periferin av dessa kommer nischbankerna agera som viktiga
konkurrensuppehållare. Deras funktion kommer vara av stor betydelse då
de hela tiden söker efter och utnyttjar sådana marknadsimperfektioner som
existensen av endast ett fåtal storbanker skapar. Dess betydelse skall med
andra ord, trots sina förhållandevis få (men lönsamma) kunder, inte
förringas. Nischbankernas kunder kommer sannolikt samtidigt att tillhöra
någon av storbankerna för att kunna utnyttja deras breda tjänsteutbud men
ändå vända sig till en nischbank i specifika ärenden för att utnyttja dennes
specialkompetens. För att lättare skapa förståelse för detta fenomen kan
man dra paralleller till följande exempel. En Volvoägare som är medlem i
Bilia anlitar sannolikt en Volvoverkstad de gånger som något behöver
åtgärdas eller servas. Skulle dock denne bilägare även vara starkt
intresserad av Hi-Fi och bilstereo är det troligt att han anlitar en
professionell bilstereofirma för detta ändamål. Volvo kan visserligen
montera bilstereos de också men eftersom det inte tillhör deras
specialkompetens sker sådan montering mer standardmässigt. Hos
bilstereofirman kan bilägaren få mer personlig service och råd och
rekommendationer utifrån just hans specifika önskemål och förutsättningar.
På liknande sätt kan en bankkund anlita någon utomstående för just de
tjänster som kunden har extra stort intresse eller krav inom. På detta sätt
kan en kund både utnyttja ett brett banktjänsteutbud samt få
specialkompetens inom de områden som han anser extra viktiga.
Anledningen till denna utveckling är naturligtvis att storbankernas
tjänsteutbud börjar bli så pass omfattande att det blir omöjligt att inneha
spetskompetens inom alla områden. Detta går lätt att jämföra med Porters
positioneringsmodell med den klassiska U-formationen, enligt vilken
företag antingen kan bli framgångsrika genom att vara störst och billigast
eller genom att erbjuda något som kunden uppfattar som unikt.
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5.2.3 Samhälleliga-, konsumentimplikationer

"Man måste komma ihåg att skalekonomi i sin absurda
förlängning innebär skapandet av monopol- eller
oligopolsituationer vilket är det minst hälsosamma i en
marknadsekonomi. Då närmar man sig mycket
ineffektiva system som vi sett i de tidigare östekonomierna."

Leif Östling, VD Scania. Veckans affärer19930812.

Låt säga att en bank nu faktiskt kan spara in vissa kostnader samt dra nytta
av vissa samordningsvinster genom att fusionera med en annan bank eller
ett finansinstitut. Motivet till en fusion skulle därmed åtminstone kortsiktigt
vara giltigt. Dock torde det vara långsiktigt ohållbart att ideligen köpa upp
nya företag för att på ett tillfredsställande sätt kunna uppvisa acceptabla
resultatrapporter. Som en okänd lärare en gång sade, "Man kan undvika att
hamna på fattighuset genom att minimera sina kostnader, men man kan inte
enbart på detta sätt garantera rikedom". Förr eller senare, då
investeringskassan eller förvärvsobjekten tagit slut, måste företaget på
något sätt kunna generera egna vinster. Det är då som den stora prövningen
infinner sig och företagen måste bevisa att den strategi de har valt, de
investeringar de gjort och de kunder, tjänster och marknader de fokuserat
på verkligen var de rätta, de som gav den mest fördelaktiga
konkurrenssituationen. Om det istället visar sig att företagen under en
alltför lång tid stirrat sig blind efter nya förvärvsobjekt och låtit detta gå ut
över det övriga strategiska arbetet, som marknadsföring,
teknologiutveckling och kundsegmentering/fokusering, är risken stor att en
ny bankkris står för dörren. Denna gång skulle dock effekterna av en sådan
bli enormt mycket större än exempelvis den som vi erfor i Sverige under
1980-talet. Detta naturligtvis p.g.a. av att bankerna idag, och till synes även
i den närmsta framtiden, kommer vara av en helt annan dignitet och vara
verksamma på en väsentligt bredare marknad. Många har fortfarande
bankkrisen i Japan i gott minne vilken skakade investerar världen över.
Ponera en situation där i princip alla EU-medlemsstater gått med som
fullvärdiga medlemmar i EMU och där Euron redan tagit över som den
dominerande Europeiska valutan och det då börjar knaka i fogarna för
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några av de fåtal storbanker som vissa analytiker förutspår kommer
dominera den Europeiska bankmarknaden. Vem skall då gå in som garant
och rädda situationen på motsvarande sätt som den svenska staten gjorde i
Sverige på 1980-talet? En sådan enorm finanskrasch skulle naturligtvis få
ödesdigra följder, inte bara i Europa utan världen över. Viktigt att ha i
åtanke i denna världsomfattande debatt angående fusionsframfarten i den
internationella bankbranschen är därför att den osäkerhets- och
riskreduktion som fusioner innebär för det enskilda företaget istället
innebär ett allt större risktagande för samhället som helhet. Det klassiska
ordspråket "Lägg inte alla ägg i en och samma korg" blir ju i realiteten
omöjligt att efterleva om det bara finns en (eller ett fåtal) "korg(ar)" att
tillgå.

Även ur kostnadssynpunkt är det risk för att samhället eller konsumenterna
kommer att förlora på den rådande fusionstrenden. Visserligen används
ofta som motiv till bankfusioner att större banker kommer ha mer resurser
att utveckla nya produkter och tjänster till förmån för konsumenterna. Vad
som inte nämns, men som redan har börjat märkas, är att dessa tjänster
oftast blir förhållandevis dyra att utnyttja. Bankers källor till intäkter kan i
princip delas upp i räntenettot (skillnad mellan in- och utlåningsränta) och i
provisioner på olika tjänster. Även om räntenettot fortfarande är bankernas
största inkomstkälla så har möjligheterna att konkurrera med hjälp av olika
räntesatser på senare år minskat på grund av att den ökade globala
konkurrensen skapat en marknad med mindre räntemarginaler. Ett sätt att
kompensera för detta är att utkräva avgifter för diverse olika tjänster som
bankerna erbjuder eller rent av påtvingar kunderna. Den snabba
utvecklingen av nya tjänster, delvis tack vare fusioner, gör också att det blir
näst intill omöjligt för den enskilde kunden att på ett objektivt sätt kunna
jämföra olika alternativ, vilket naturligtvis är negativt ur
konkurrenssynpunkt. Den minskade konkurrensen på hemmamarknaden
gör dessutom att den enskilde kunden har färre aktörer att välja mellan. I
extremfallet skulle man rent av kunna tala om ett lokalt monopol varvid
kunderna blir tvungna att anlita den bank som finns tillgänglig. Det
förändrade storleksförhållandet mellan kund och bank kommer dessutom få
negativa konsekvenser för privatpersoner och småföretag. Då deras affärer,
ur bankens perspektiv, blir förhållandevis mindre betydelsefulla i takt med
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att banken växer kommer kunderna också hamna i en sämre
förhandlingsposition. Detta för naturligtvis med sig att de kommer tvingas
acceptera mindre förmånliga överenskommelser och i viss mån att de får
mindre uppmärksamhet och service.

Ytterligare en negativ effekt som utvecklingen mot storbanker för med sig
för konsumenterna är att tillgängligheten till banken försämras i vissa
aspekter. Visserligen blir det idag alltmer vanligt att kunder uträttar sina
enklare ärenden per telefon eller Internet men de gånger som kunden trots
allt måste besöka bankkontoret för att få en personlig kontakt riskerar
denne att få åka desto längre. Ett sätt för fusionerade banker att spara
pengar är ju att de kan lägga ner vissa lokala bankkontor. Detta kan i
sammanhanget anses vara bagatellartat men det kan ändock få avsevärda
effekter hos kunder som är bosatta i glesbygden. Dessa som är vana vid att
ha en personlig kontakt på det lokala bankkontoret kan i framtiden bli
tvungen att betala hundratals kronor i transportkostnader varje gång som
det är aktuellt med ett bankbesök. Väl framme är det stor risk att kunden
blir tvungen att förhandla med en helt främmande person som inte alls är
insatt i kundens tidigare affärer. Sammantaget riskerar detta få till följd att
kunden undviker alltför täta kontakter med banken, något som banken
visserligen kan tjäna på i form av minskade expeditionskostnader men
samtidigt tappar de insyn i sina kunders affärer. Mindre personlig kontakt
med kunderna gör naturligtvis att bankerna också får en sämre uppfattning
om kundernas önskemål, vilket på sikt torde leda till sämre kundnöjdhet.
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6 SLUTSATSER

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de konstruktiva motiv till
bankfusioner som traditionellt anges i litteratur så väl som i samband med
utannonseringar av nya fusionsbeslut sällan införlivas i realiteten. Den
motbevisning som finns är väl dokumenterad i litteratur,
forskningsrapporter och debattartiklar och torde därför vara välbekant för
beslutsfattarna. Ändock är fusionstrenden inom bank- och finanssektorn
starkare än någonsin. Förklaringen till detta kan inte vara någon annan än
att det inte är de traditionella fusionsmotiven som ligger till grund för
bankfusionerna. Genom noggrant analyserande av tillgänglig information
på detta område har i uppsatsen presenterats ett antal alternativa motiv
vilka uppsatsförfattarna hävdar är de egentliga orsakerna till att banker
fusionerar. De motiv som angivits är:

•  Ledningens och eventuellt styrelsens privata motiv, så som ökad
prestige, högre lön och större makt.

•  Bankledningens så väl som statens nationalistiska motiv, där banken till
varje pris vill bevara sitt varumärke sina traditioner och framförallt
undvika att bli beroende av utländska bankföretag.

•  Monopolsynsättet, vilket innebär att banker genom fusioner undviker
konkurrens och därmed kan utnyttja sin marknadsdominans genom att ta
ut högre avgifter.

Anledningen till att det inte talas öppet om dessa motiv är sannolikt att de
är av en karaktär som gör att de endast gynnar enskilda intressenter och
direkt skulle kunna skada andra. Om ledningen och/eller styrelsen handlar
utefter egna motiv och inte ser till företagets bästa kommer detta med
största sannolikhet att förr eller senare drabba aktieägarna på ett negativt
sätt. Företagsledningar i allmänhet vet att en större organisation innebär
större ansvar men framförallt större makt och ekonomisk ersättning.
Däremot är det inte alls lika vanligt att en större organisation genererar
förhållandevis större vinster vilket gör att aktieägare ofta, och med rätta,
reagerar negativt på nya fusionsutannonseringar. Att blanda in politik och
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emotionella argument i affärssammanhang torde aldrig generera vare sig
företagsekonomiska eller samhällsekonomiska vinster. Risken när företags
styrelser styrs av denna typ av motiv är att de fattar beslut som på sikt blir
ödesdigra. Genom att motarbeta marknadskrafterna drar företagen bara på
sig längre och mer kostsamma anpassningsperioder. Marknadskrafterna
segrar på sikt ändå. Exempelvis kan ett tänkbart scenario bli att en nation i
förhoppning att bevara åtminstone en internationellt konkurrenskraftig
bank låter fusionera en eller flera nationella banker. Ifall fusionen(erna)
inte är strategiskt motiverade riskerar ett sådant förfarande att få rakt
motsatt resultat. En eller flera banker som påtvingas en fusion kommer få
mycket svårt att anpassa sig, både organisatoriskt och marknadsmässigt,
varför den riskerar att bli ett lätt ”byte” på den internationella marknaden.
Fusionsmotiv baserade på monopolsynsättet kan visserligen gynna både
företag och dess ägare, däremot kommer det med största sannolikhet få
negativa konsekvenser för konsumenterna och därmed också för samhället,
både i form av dyrare banktjänster och i form av större risktagande.

Om bankfusioner generellt är till godo eller till ondo för de involverade
bankerna finns det naturligtvis vitt spridda åsikter varav få kan anses vara
helt riktiga eller helt falska. En av de poänger som denna rapport
förhoppningsvis har bidragit till att belysa är att fusionsstrategi, tvärt emot
vad många tycks anse, inte är att se som en affärsstrategi i sig. Liksom
integrations- och diversifieringsstrategier tidigare har visat sig vara
otillräckliga för att garantera ett företags fortlevnad och framgång så är inte
heller fusionsstrategi någon universell lösning. Fusioner bör istället ses som
ett möjligt handlingssätt inom ramen för en redan utstakad affärsstrategi.
Om ett företag finner att ett förvärv eller ett uppköp av en annan bank
skapar bättre förutsättningar för att på sikt uppnå dess långsiktiga mål kan
det naturligtvis vara gynnsamt att genomföra en fusion. En fusion bör dock
inte genomföras för sakens skull eller för att det är den allmänna trenden i
branschen. Den bör inte ens genomföras med enda motivering att
samgåendet/samarbetet kan spara in kostnader inom en mängd områden.
Företaget måste istället se till vilka inkomster som fusionen på sikt kan föra
med sig och huruvida en fusion ligger i linje med den utstakade,
övergripande affärsstrategin. Det är ju via förmågan att attrahera nya
kunder och generera nya inkomster som ett företags öde slutligen avgörs.
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7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING

Bankfusioner är ett ämne som ligger rätt i tiden. Avregleringar på den
internationella bankmarknaden samt eventuellt medlemskap i EMU tror
uppsatsförfattarna kommer att påverka strukturen på hur bankbranschen
kommer att se ut i framtiden. Den forskning som har genomförts inom
området för bankfusioner är framförallt inriktad mot de traditionella
fusionsmotiven och är därmed relativt inaktuell med hänseende på att stora
förändringar inom bankvärlden har skett. Eftersom det har visat sig att
bankfusioner i många fall inte får de effekter som man vid
fusionsbeslutandet angav som motiv vore det intressant att göra en
undersökning med de personer som varit involverade i de bankfusioner
som genomförts under senare år. I en sådan undersökning skulle det vara
intressant att få företagsledningens syn på varför de uttalade
kostnadsbesparingarna inte uppnås samt att få deras åsikter om varför
fusioner fortsätter att genomföras. Det skulle även vara intressant att se den
ersättning som företagsledningen och styrelsemedlemmar erhåller efter
fusionens genomförande. I en undersökning av Siems, där ersättningen för
amerikanska bankdirektörer undersöktes framkom det att lönerna ökade
påtagligt efter fusionen82. Som beskrivits i denna rapport kan detta
tillsammans med den status som medföljer att vara företagsledare för ett
stort företag eventuellt utgöra motiv till varför fusionsvågen fortsätter.
Vidare skulle det vara intressant att om möjligt undersöka politikers
resonemang då de i vissa fall tillåter banker att fusionera och i andra fall
inte. Vilka faktorer är det som ligger till grund för dessa beslut?
Uppsatsförfattarna till denna rapport hävdar att nationella och andra
emotionella motiv skulle kunna ha stor inverkan. Vad är dessutom statens,
och konsumentorganisationers, åsikter angående fusioners
konkurrenshämmande effekt med högre avgifter, sämre
förhandlingsposition och större risktagande som följd?

                                                          
82 Siems, 1996.
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