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Sammandrag 
 
 
Inom läkemedelsbranschen har fusioner och samgåenden blivit allt vanligare för att uppnå 

synergieffekter i form av kostnadsbesparingar och intäktsförbättringar. Trots positiva 

synergieffekter på kort sikt är de långsiktiga fördelarna långt ifrån givna. Det har visat sig att 

flertalet fusioner misslyckas på grund av att marknadseffekterna vid en fusion inte undersökts 

eller tillräckligt ingående beaktats. Leder en fusion mellan två likartade företag till ökade 

marknadsandelar?  

 

Fusionen mellan Astra och Zeneca tillkännagavs 1998, och är en av de största 

företagsfusioner som genomförts i Sverige. I samband med fusionen presenterade Astra och 

Zeneca en gemensam Pro Forma redovisning om vad den tilltänkta fusionen, baserad på bland 

annat respektive bolags då aktuella försäljningssiffror, skulle ge för gemensam 

marknadsposition. Vi har i vår uppsats studerat AstraZenecas marknadsutveckling under fem 

år efter fusionen. Frågan är om det fusionerade bolagen uppnådde de förutsagda 

marknadspositionerna som förutspåtts i Pro Forma redovisningen. 

 

Undersökningen av AstraZenecas utveckling avseende marknadsandelar samt 

marknadsposition på företagets viktigaste marknader visar att det som företaget i förhand 

redovisat i Pro Forma redovisningen ej har lyckats bibehållas. Ett undantag är den 

amerikanska marknaden där företaget har lyckats förstärka sin marknadsposition efter 

fusionen.  

 

Vår undersökning visar att uppnådda synergieffekter inte nödvändigtvis uppväger 

AstraZenecas förlorade marknadsandelar efter fusionen. 
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1 Inledning 
 
Ett av de viktigaste strategiska målen för företag är tillväxt. Den ökade konkurrensen pressar 

företagen att finna nya vägar för att nå framgång. Det krävs att företagen utnyttjar sina 

resurser så effektivt som möjligt för att överleva och positionera sig på marknaden.  Storleken 

på företaget har visat sig vara ett konkurrensmedel för att lättare kunna dra nytta av stordrifts- 

och skalfördelar (Alarik B, 1982).  

 

Ett sätt för företag att uppnå tillväxt är genom fusion. Globalt sett har trenden med fusioner 

ökat och ur strategisk synpunkt ser företag framtida fusioner som ett alternativ för att 

säkerställa långsiktig lönsamhet (Accenture, 2006). Som ett resultat av detta söker företag 

efter kompatibla partners för att dra nytta av de fördelar som en fusion kan innebära. En 

drivkraft bakom fusioner är att försöka uppnå synergieffekter. Genom synergieffekterna 

hoppas företagen kunna skapa ett större värde än vad de individuellt skulle kunna prestera 

(Gaughan. A, 1999).  

 

Trots de positiva synergieffekterna förknippade med fusioner så misslyckas majoriteten av 

världens stora fusioner på grund av att de långsiktiga fördelarna är långt ifrån klara 

(Affärsvärlden, 2006). Flera olika rapporter har visat att bolag som huvudsakligen växt 

organiskt har haft en betydligt snabbare tillväxt i form av vinst och omsättning. Särskilt stora 

problem har de fusioner där företagen är relativt lika i storlek och där företagen kommer från 

olika länder. Hur samordningen skall ske och inte minst hur de betydande synergieffekterna 

skall uppnås kan ibland vara svårt att förutse (www.svd.se). 

 

Fusioner är vanligt förekommande inom läkemedelsbranschen. Genom en fusion kan företag 

öka sin globala styrka inom försäljning och marknadsföring, förstärka sin forskning och 

utveckling, samt öka sina finansiella resurser. Tidigare fusionerades många företag inom 

läkemedelsbranschen för att överleva, då de inte var tillräckligt starka för att på egen hand 

kunna konkurrera på marknaden. De senaste åren har det blivit allt vanligare med fusioner 

även mellan två starka aktörer inom läkemedelsbranschen (Larsson. R, 2001). 

 

 Allt fler fusioner lever inte upp till de förutspådda förväntningarna. Det är lätt att se fusionens 

kostnadsbesparingar på papper men det är svårare att förutspå de verkliga effekterna. Därför 
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är det viktigt för företagen att bedöma de totala synergieffekterna innan fusionen inleds. 

(www.kpmg.se)  

 

Ett sätt att utvärdera om en fusion anses framgångsrik eller inte är att studera fusionens 

påverkan på marknadsandelar. (Mueller. D,1985)   Kostnadssynergier kan anses lätta att 

uppnå men i en bransch där forskning och utveckling är kärnan i verksamheten behöver detta 

inte nödvändigtvis betyda framgång. Genom att fusionera två företag får man ett större bolag, 

vilket är en matematisk självklarhet, men leder en sammanslagning av två företag till ökade 

marknadsandelar?  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fusionen mellan Astra och Zeneca levde upp 

till de förutspådda synergieffekterna. Variabeln vi avser att undersöka är om de 

marknadspositioner som förutspåddes i Pro Forma redovisningen uppfyllts samt huruvida 

marknadsandelarna för AstraZeneca ökat eller minskat efter fusionen. 

 

1.2  Motivering av bransch 
 
Det som brukar anges som själva drivkraften bakom fusioner inom läkemedelsbranschen är 

behovet av storskalighet inom forskning och utveckling. Det krävs att företag inom 

läkemedelsbranschen hela tiden strävar mot att vara ledande inom forskning och utveckling 

för att få fram nya produkter. Det kan vara svårt för ett enskilt företag att själv klara av att 

täcka in alla nya områden och avancerade forskningstekniker. Att utveckla ett nytt läkemedel 

är en lång och kostsam process, där kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel kan uppgå 

till mellan tre och fyra miljarder kronor (LIF, 2005).  Det råder dessutom ett allt högre tryck 

på företagen att få ut nya läkemedel så fort som möjligt på marknaden (www.svd.se). De 

potentiella synergieffekterna som en fusion inom läkemedelsbranschen kan generera anser vi 

vara extra viktiga och vi har därför valt att studera denna bransch. 
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2 Teori 

 
 

Företag som strävar efter ekonomisk tillväxt kan i huvudsak välja mellan att växa organiskt 

eller genom förvärv/fusion. Att växa genom förvärv/fusion kan leda till en snabbare tillväxt 

men innebär också en större risk jämfört med att växa organiskt. Det finns dock nackdelar 

med att växa organiskt. Organisk tillväxt är i regel långsammare och företaget riskerar därmed 

att förlora både viktiga kunder och marknadsandelar. (Gaughan. A, 1999). 

 

2.1 Vad är en fusion? 
 

En fusion är ett samgående mellan två eller flera företag. Begreppet fusion kan definieras på 

lite olika sätt. Gränserna mellan de olika definitionerna är inte alltid helt tydliga. Enligt 

Gaughan. A (1999) är en så kallad statutory merger när det ena företaget förvärvar det andra 

företagets tillgångar och skulder. Den skiljer sig från en så kallad subsidiary merger, som är 

ett samgående mellan två företag där det ena företaget blir dotterbolag och det andra 

moderbolag. Ett samgående mellan två företag där parterna är ungefär lika stora i form av 

lönsamhet och marknadsandelar, definieras som en merger of equals. Merger of equals är 

förmodligen den svåraste formen av fusion. En jämnare maktbalans mellan företagen 

försvårar givetvis förhandlingsarbetet. Det krävs därför ett större hänsynstagande samt 

kompromissvilja för att på ett så smidigt sätt som möjligt samordna personal, kunskap och 

företagskultur i det nya bolaget (DePamphilis.D, 2003).  

 

Consolidation är en form av samgående mellan två eller flera företag där ett helt nytt bolag 

bildas. Vid en consolidation upphör de samgående företagen att existera och de gamla 

aktieägarna blir aktieägare i det nya bolaget. Genom en fusion blir A+B=A, där företag B 

fusioneras in i A. I en consolidation blir A+B=C, där C är ett helt nytt företag (Gaughan.A, 

1999). 

 

 

 



 

 4

2.2 Tre olika tillvägagångssätt 
 
En fusion kan i princip ske på tre olika sätt; horisontell, vertikal samt konglomerat.  

 

2.2.1 Horisontell fusion 
En horisontell fusion är ett samgående mellan två företag inom samma bransch. Ett exempel 

på en horisontell fusion är den mellan läkemedelsbolagen Glaxo och Wellcome 1995. Genom 

en horisontell fusion ökar företaget sina marknadsandelar samtidigt som de ökar sin 

konkurrenskraft. Härmed får det nya sammanslagna företaget en starkare position på 

marknaden (Green. M, Cromley. R, 1982).  

 

2.2.2 Vertikal fusion 
Vertikala fusioner är en sammanslagning av två företag som har en köp- sälj relation. En 

vertikal integration kan öka effektiviteten på tre olika sätt; eliminering av prisrubbningar på 

nyckelprodukter till produktionen, reducering av transaktionskostnader mellan vertikalt 

integrerade företag samt reducering av förhandlingskostnader (Mussati, 1995). Företaget 

strävar här efter ökad kontroll över distributionskedjan (Green M., Cromley R., 1982). Ett 

exempel på vertikal fusion är sammanslagningen av läkemedelsbolaget Merck och Medco 

Containment Inc, världens ledande företag inom marknadsföring och distribution av 

läkemedel (Gaughan. A, 1999).   

 

2.2.3 Konglomerat fusion  
En konglomerat fusion inträffar när två eller flera företag som varken är konkurrenter eller har 

en köp-sälj relation går samman. Fusionen är en expansion in i nya produktområden, där 

företaget sprider sina risker till olika affärsområden (Green M., Cromley R., 1982). Ett 

exempel på en konglomerat fusion är den mellan tobaksbolaget Philip Morris och General 

Foods (Gaughan. A, 1999). 
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2.3 Motiv till fusioner 
 

Det finns flera olika motiv till att ingå en fusion. Motiven varierar beroende på vilken typ av 

företag det handlar om eller vilken situation företaget befinner sig i.  Det vanligaste motivet 

till en fusion är att öka effektiviteten i företaget genom effektivisering i produktionen, vilket 

kan leda till ökade intäkter och minskade kostnader. Ökad effektivitet kan också uppnås 

genom en omstrukturering av företaget. Detta kan exempelvis vara avyttring av enheter, 

omorganisering av personal och flytt av huvudkontor (Mussati.G, 1995).  

 

Fusioner kan även användas som ett medel för att expandera till nya geografiska marknader. 

En fusion kan i detta fall vara den snabbaste och minst riskfyllda strategin. Genom att 

fusioneras med ett företag som redan finns etablerat på en främmande marknad får företaget 

tillgång till viktig kunskap om den nya marknaden. Denna kunskap hade tagit betydligt längre 

tid att samla in på egen hand (Gaughan.A, 1999). 

 

Ytterligare ett motiv till fusioner är om företaget har en bristande produktportfölj. Om 

företaget själv inte satsat tillräckligt mycket på forskning och utveckling av nya produkter kan 

en lösning vara att förvärva ett annat företag eller ingå en fusion. På det viset får företaget 

tillgång till det andra företagets forskning, patent och produkter. Tillsammans kan de 

fusionerade företagen bredda sin gemensamma produktportfölj och bli en starkare aktör på 

marknaden (Gaughan.A, 1999). 

 

2.4 Exogena och Endogena faktorers påverkan på fusioner 
 

2.4.1 Exogena faktorer 
 
Företagen påverkas ständigt av yttre faktorer som hur konkurrenter agerar på marknaden samt 

det rådande konjunkturläget. I en högkonjunktur ökar antalet företag och därmed också antalet 

potentiella fusionskandidater. Genom att förvärva eller fusioneras med en konkurrent försöker 

företaget skapa en större tillväxt och bli starkare på marknaden.  
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Institutionella faktorer, som till exempel skatteskäl påverkar också fusioner. Vidare kan 

konkurrensmyndigheter påverka en tänkt fusion. Företaget kan få en alltför stor 

marknadsdominans vilket gör att konkurrensmyndigheterna kräver att man säljer av någon 

eller några produktgrupper för att fusionen ska godkännas. Detta kan i sin tur leda till 

förlorade marknadsandelar efter fusionens genomförande (Green. M, Cromley. R, 1982). 

2.4.2 Endogena faktorer 
 
Exempel på endogena faktorer är hur väl man lyckas samordna de båda företagen till en ny 

och väl fungerande organisation, utveckla produktportföljen och uppnå synergieffekter. 

En synergieffekt är en reaktion som uppstår när två faktorer slås samman och genererar en 

större effekt eller reaktion än vad de båda individuellt kan producera. Begreppet kommer 

ursprungligen från kemins värld men har på senare tid använts inom ekonomi och 

finansiering, då oftast i samband med fusioner eller förvärv (Trautwein.F, 1990). Enligt 

Gaughan, (1999) så härstammar synergier från fenomenet 2+2=5. I en företagsfusion innebär 

detta att de båda företagen tillsammans uppnår en högre lönsamhet än vad de tidigare enskilt 

uppnått.  

 

2.4.3 Olika typer av synergier 

 

2.4.3.1 Operativa synergier 
 
De operativa synergierna kan delas in i två delar; intäktssynergier och kostnadssynergier.  

 

Intäktssynergier uppkommer när de fusionerade företagen gemensamt genererar större 

intäkter än vad de skulle kunna göra på egen hand. När de två företagen fusioneras får de en 

större produktportfölj och kan därmed nå nya kunder och sälja fler produkter. Som ett resultat 

av sammanslagningen kan de två företagen gemensamt skapa en ny produkt som kan generera 

ökade intäkter. Vidare kan intäktssynergier uppstå när företag A går samman med företag B 

som producerar produkter som företaget A:s kunder efterfrågar men som de själva inte 

producerar. På det viset ökar företag A sina intäkter på två sätt; har företaget lojala kunder 

som efterfrågar fler produkter kommer de att köpa dessa av A, de når också en ökad kundkrets 

i och med att de får tillgång till företaget B:s kunder (Gaughan, 1999).  
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Operativa synergier i form av kostnadssynergier kan företagen uppnå genom skalfördelar.  

Skalfördelar uppkommer oftast inom tillverkande företag och är mest frekvent inom industrier 

där höga fasta kostnader är tydliga. Exempel på sådana industrier är bland annat stålindustrin 

och läkemedelsindustrin (Gaughan, 1999) 

 

Det finns dock enligt DePamphilis, (2003) få empiriska studier som visar att fusioner och 

förvärv skulle leda till att uppnå skalfördelar. Det finns en korrelation mellan förändring av 

ägarskap och effektivitet. En ägarförändring leder till högre effektivitet. Dock finns ingen 

korrelation som visar ett kausalt samband mellan fusioner och förvärv som resulterar i 

kostnadsreduktion och uppnådda skalfördelar (Gaughan, 1999). 

 

2.4.3.2 Finansiella synergier 
Finansiella synergier bygger på möjligheten att kapitalkostnaden kan bli lägre genom fusioner 

eller förvärv. Genom att öka storleken på företaget kan det tillgång till förmånligare kapital. 

Företaget kan också etablera en intern kapitalmarknad för att allokera kapital mer effektivt. 

Genom att utöka företagets investeringsportfölj minskar även den systematiska risken i 

företaget (Trautwein.F, 1990).  

 

2.5 Problem vid fusioner 
 

Vid en fusion är det vanligt att företag förlorar sitt intäktsflöde, då allt för stort fokus läggs på 

kostnadssynergier. För litet fokus på intäktssynergier kan vara en av anledningarna till varför 

fusioner inte lever upp till de förutspådda förväntningarna. Detta grundar sig på att det finns 

en tro på att fusioner ofta leder till ökade intäkter, men undersökningar har visat att 

intäktstillväxten efter en fusion är mindre än vad man från början trodde. (Bekier. M , 2001) 

 

En undersökning baserad på 160 fusioner under åren 1995-1996 visade att endast 36 procent 

av de undersökta fusionerna upprätthöll sin önskade intäktsökning efter det första kvartalet 

och efter det tredje kvartalet lyckades endast 11 procent av företagen undvika en stagnation. 

Av dessa företag lyckades 12 procent uppnå signifikant tillväxt under de tre följande åren. 

Undersökningen visade även att erfarna förvärvare inte lyckades bättre än företag som 

genomförde sin första fusion (Bekier. M , 2001). 
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Enligt  Beckier. M ,( 2001) är det intäktsökningar och inte kostnadsbesparingar som är den 

avgörande faktorn om en fusion anses vara lyckad eller ej. Skiftningar i intäkter väger mycket 

tyngre än planerade kostnadsbesparingar. Skulle intäktsökningen minska med 1 procentenhet 

krävs det en kostnadsbesparing som är 25 procent högre än vad som förutsetts. Vidare är 

kostnadsbesparingar svårare att uppnå än vad de först verkar. 40 procent av de fusionerade 

företagen lyckades inte uppnå de önskvärda kostnadssynergierna. Företag som aktivt jagar 

tillväxt efter en fusion genererar en positiv dynamik som gör det lättare att uppnå de 

ursprungliga målen med fusionen. Att fokusera på att öka intäkterna är en större motivation 

för medarbetarna än vad kostnadsreduktioner är. De som lägger för stor fokus på 

kostnadsbesparingar kan se sig själva omsprungna av sina konkurrenter (Bekier.M , 2001). 
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3 Modell 

 
Med utgångspunkt från vår teori kring de endogena och exogena faktorerna har vi utformat 

modellen nedan (se figur 1). Syftet med denna modell är att utifrån en förutsagd Pro Forma 

redovisning undersöka vad som påverkat det faktiska utfallet för AstraZenecas 

marknadsandelar samt marknadspositioner. Det faktiska utfallet har studerats under en 

tidsperiod från år 1999 till 2005.   

 

Figur 1.  
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4 Metod och data 
 

För att skapa en djupare förståelse kring ämnet fusioner har vi studerat litteratur, artiklar och 

ett antal rapporter som berör fusioner samt vilka problem som kan uppstå under 

fusionsprocessen. Vi anser att det inte finns tillräckligt med studier över fusioners påverkan 

på marknadsandelar och marknadspositioner och vi har därför valt att studera detta område.  

 

En undersökning av detta slag kan genomföras på ett antal olika sätt. Vi valde mellan att 

genomföra intervjuer eller att endast studera sekundär data. En intervju kan bidra med ett 

större djup och förståelse för ämnet. Problem vid intervju ansåg vi vara att få tag på personer  

som var delaktiga vid fusionen som genomfördes för närmare tio år sedan. Vidare skulle 

tidsaspekten kunna påverka trovärdigheten hos den intervjuade då det är lätt att i efterhand 

vinkla händelsen utifrån ens egna upplevelser. Vi har därför valt att bygga vår undersökning 

på sekundärdata i form av statistik från databaser, årsredovisningar samt publicerade 

rapporter.  

 

I vår uppsats undersöker vi marknadsandelar samt marknadspositioner. Vilken marknadsandel 

företaget har på en marknad ligger till grund för vilken position företaget har på respektive 

marknad. På grund av detta samband anser vi att det är viktigt att ta med både 

marknadsandelar och marknadspositioner i den empiriska delen av vår uppsats. Vidare har vi 

valt att ta med ett avsnitt i empirin som behandlar årliga försäljningssiffror för AstraZeneca 

samt jämfört deras försäljningstillväxt med branschens försäljningstillväxt. Det kan vara 

intressant att se om försäljningen har samma tillväxttakt som branschen i helhet. 

 

Vid beräkning av försäljningsstatistik och marknadsandelar har vi valt att endast fokusera på 

den receptbelagda läkemedelsförsäljningen för AstraZeneca och inte så kallade OTC-

produkter (over the counter). Vid tidpunkten för fusionen var Zeneca inte ett renodlat 

läkemedelsföretag. Deras övriga verksamhet, agrokemi och specialkemi avknoppades år 1999 

respektive år 2000 och i våra uträkningar av marknadsandelar kommer vi därför att bortse 

från intäkter från dessa verksamheter.  

 

För att kunna genomföra en jämförelse av marknadsandelar och marknadspositioner utgick vi 

från Astra respektive Zenecas försäljningssiffror redovisade i Pro Forman. Utgångspunkten i 
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vår undersökning är därför Pro Forma redovisningens marknadspositioner. Vid beräkning av 

marknadsandelar för åren 1997-1999, har vi utgått ifrån publicerade försäljningssiffror i Astra 

och Zenecas Pro Forma. För att räkna fram marknadsandelarna justerade vi Astra respektive 

Zenecas försäljningssiffror med ändring för avyttringar och valutakursförändringar. 

 

 

4.1 Källkritik 
 

Det som grundat det empiriska avsnittet i uppsatsen har till stor del varit sekundärdata i form 

av årsredovisningar från AstraZeneca. För att säkerhetsställa informationens trovärdighet har 

vi jämfört årsredovisningarna med statistik från andra databaser. När vi granskade materialet 

från årsredovisningarna noterades att den i stor utsträckning baseras på marknadsdata ifrån 

IMS Healthcare. IMS Healthcare tillhandahåller marknadsdata till hela läkemedelsbranschen.  

Då mycket av den information som kan fås direkt från IMS Healthcare är väldigt dyr har vi 

valt att endast nyttja den information som publicerats gratis på deras hemsida. För att få mer 

detaljspecifik information kring AstraZenecas försäljningssiffror och marknadsandelar har vi 

utgått från AstraZenecas publicerade årsredovisningar för åren 1999-2005. Vi utgår från att 

informationen från årsredovisningarna är korrekt. Det finns dock en risk att AstraZeneca varit 

selektiva i vilken information de har valt att publicera och något som försvårat vår insamling 

av material är att det för några år saknas information om marknadsandelar på specifika 

marknader. Vidare finns det en tidsförskjutning i AstraZenecas siffror och IMS 

marknadsstatistikuppgifter.   

 

4.2 Val av fallföretag 

4.2.1  Bakgrund 
Fusionen mellan Astra och Zeneca initierades 1998 och fullföljdes 1999. Astra Zeneca är en 

av de största fusionerna i svensk industrihistoria. Zenecas bud på Astra i december 1998 var 

värt cirka 270 miljarder svenska kronor. Genom en sammanslagning blev AstraZeneca ett av 

världens största läkemedelsbolag. Tillsammans erhöll de ett börsvärde i april 1999 på drygt 

600 miljarder svenska kronor. Astras aktieägare erbjöds 46,5 procent av aktierna i det nya 

bolaget och Zeneca 53,5 procent av aktierna. Astra stod vid tidpunkten för fusionen för 63 

procent av den nya koncernens läkemedelsförsäljning (Aktiespararna, 2004).  
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Om man enbart tittar på de båda bolagens börsvärde vid fusionen så var Zeneca det större 

bolaget. Detta mått kan dock vara missvisande på grund av att Zeneca vid den här tidpunkten 

stod på två ben. Utöver läkemedelsbranschen så ägnade sig Zeneca åt verksamhet inom 

specialkemi och agrokemi (www.svd.se). Avsikten med fusionen var att skapa ett av världens 

största läkemedelsbolag som enbart ägnar sig åt renodlad läkemedelsförsäljning. Detta 

innebar att Zeneca var tvunget att avyttra både verksamheten inom specialkemi och agrokemi. 

Dessa båda verksamheterna försvann 1999 respektive år 2000 (Aktiespararna, 2004).  

 

5 Empiri 

 

5.1 Astra Zenecas Pro Forma 1998  
 
Styrelsen för Astra och Zeneca tillkännagav 1998 att de skulle genomföra en så kallad merger 

of equals. En Pro Forma är en uppskattning av vad Astra plus Zeneca skulle generera för 

synergieffekter, marknadspositioner och intäkter. Siffrorna som följer nedan bygger på en Pro 

Forma redovisning uträknad av Astra och Zeneca år 1997.  

 

Fusionen mellan Astra och Zeneca representerar en kombination av två företag med liknande 

forskningsbas, få kulturella olikheter samt samma vision för läkemedelsbranschen. Baserad på 

Pro Forma redovisningens läkemedelsförsäljning 1998 skulle AstraZeneca bli det tredje 

största läkemedelsbolaget i världen. En fusion skulle även generera långsiktig tillväxt och 

större värde åt aktieägarna genom; skapande av global styrka inom försäljning och 

marknadsföring, starkare plattform för forskning och utveckling samt större finansiell styrka 

för strategisk flexibilitet (AstraZenecas pressrelease, 1998). 

 

5.1.1 Global styrka inom försäljning och marknadsföring 
Enligt AstraZenecas Pro Forma redovisning kommer de att ha en ledande position på flera 

olika marknader, både geografiskt och produktmässigt. Den ökade globala styrkan inom såväl 

försäljning och marknadsföring kommer att ge AstraZeneca en bättre möjlighet att växa på 

sina olika marknader. Nedan följer ett diagram som redovisar vilken position AstraZeneca, 

enligt Pro Forma redovisningen, kommer att ha på de olika marknaderna. 



 

 13

 

5.1.2 AstraZenecas förväntade marknadspositioner enligt AstraZenecas Pro forma 
redovisning 1998  
 

Marknad Position  

Världen # 3   

USA # 7 

Europa # 2 

   
       (Källa: Astra Zenecas pressrelease 1998) 

 

5.1.3 Starkare forsknings- och utvecklings plattform  
Genom att slå samman 1997 års kostnader för forskning och utveckling för Astra och Zeneca 

placerar sig AstraZeneca som det tredje största forsknings- och utvecklingsföretaget inom 

läkemedelsbranschen. Detta gör dem till en attraktiv partner för akademiska institutioner, 

forsknings- och utvecklingsbolag samt andra läkemedelsföretag (AstraZenecas 

Årsredovisning, 1999) 

 

5.1.4 Större finansiella styrka för strategisk flexibilitet 
Fusionen förväntas generera en kostnadseffektivisering (synergieffekt) på 1,1 miljarder USD 

per år, tre år efter fusionen. Två tredjedelar av denna summa ska ha uppnåtts efter två år. De 

största kostnadsbesparingarna förväntas komma från effektivisering på personalsidan där 

6000 jobb kommer att försvinna de tre följande åren (AstraZenecas pressrelease, 1998). 

 

5.1.5 Astra och Zenecas försäljning före och efter fusionen utifrån Pro Forma redovisningen 
(MUSD) 
 
  Astra  Zeneca Pro Forma  
   Försäljning  7,2356  8,653 15,889  
- Avyttrade enheter                                                       -3,964 
 
Justerad försäljning 7,235  4,689 11,924 
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Pro Forma redovisningen är baserad på Astra och Zenecas sammanlagda 

läkemedelsförsäljning år 1997. Den visar vad AstraZeneca försäljning uppskattningsvis skulle 

ha varit om samgåendet hade skett redan 1997, med justering för avyttringar och 

valutakursförändringar. AstraZenecas uppskattade marknadsposition som nummer tre på 

världsmarknaden ger enligt våra beräkningar ovan Astra och Zeneca en gemensam 

marknadsandel på 4.6 procent av den totala läkemedelsmarknaden, år 1997. 

 

6 AstraZenecas försäljningsutveckling efter fusionen 
 

År 1999 kom den första gemensamma årsredovisningen för bolaget AstraZeneca. Formellt 

genomfördes fusionen den sjätte april 1998. Eftersom AstraZeneca ville bli ett renodlat 

läkemedelsföretag så tillkännagavs planer på att Zenecas verksamhet av agrokemi skulle 

avknoppas från bolaget och slås samman med Novartis agrokemi- och utsädesverksamheter. 

Detta innebar att AstraZeneca positionerade sig som ett renodlat hälsoföretag med inriktning 

på läkemedel, där 97 procent av försäljningen består av receptbelagda läkemedel. 

 

AstraZenecas försäljning uppgick under år 1999 till 14,8 miljarder USD. Den valutajusterade 

tillväxten uppgick till 17 procent, vilket kan jämföras med en total tillväxt på marknaden om 

11 procent. Synergieffekter på 130 miljoner USD har uppnåtts under året. Under året har 2800 

jobb rationaliserats (AstraZeneca, årsredovisning, 1999).  

 

Figur 2. AstraZenecas försäljningstillväxt i förhållande till den totala marknaden  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Källa: AstraZenecas årsredovisning 1999-2005 
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AstraZenecas försäljning uppgick under år 2000 till 15,8 miljarder USD. Detta var en ökning 

av försäljningstillväxten på 8 procent, vilket är något lägre än för branschen i sin helhet. 

Liknande tendenser kan ses de följande åren, 2001 och 2002. Detta beror på att flera viktiga 

patent för AstraZeneca löpt ut, bland annat för Losec och Zestril. Den europeiska marknaden 

fortsätter att vara en svår marknad för läkemedelsföretagen. Myndigheterna kräver 

prissänkningar vilket i sin tur påverkar försäljningen. Vidare påverkas marknaden av ett ökat 

flöde av produkter mellan länder, så kallad parallellimport. Billigare produkter från södra 

delarna av Europa flödar till de norra delarna där priserna är betydligt högre.  

 

Efter samgåendet etablerades grupper vars uppgift var att på ett så effektivt sätt som möjligt 

integrera de båda verksamheterna. Detta innebar att överlappande verksamhet inom 

organisationen togs bort och antalet enheter världen över rationaliserades. AstraZeneca har 

därmed börjat fungera som ett integrerat företag. Synergieffekterna uppgick i slutet av år 2000 

till 650 miljoner USD, vilket var mer än hälften av de 1,1 miljarder som var uppsatta som mål 

efter tre år. Målet på 1,1 miljard USD väntades komma i mitten av 2002.  Efter fusionen har 

det varit viktigt att fortsätta arbetet med att nå ökad produktivitet inom FoU, produktion, 

försäljning och administration. 

 

Under år 2003 uppnåddes ingen försäljningstillväxt och försäljningssiffrorna låg kvar på 

samma nivå som för år 2002. Utgående patent av Losec/Prilosec, Zestril samt Nolvadex 

fortsatte att påverka försäljningstillväxten. Tillsammans genererade de ett försäljningsbortfall 

på närmare 26 miljarder. Det största problemet för AstraZeneca var att få ut nya produkter för 

att kompensera de viktiga patent som gått ut under åren. 

 

Under år 2004 ökade AstraZeneca sin försäljning med 9 procent och gick därmed för första 

gången sedan fusionen, om branschens totala försäljningstillväxt. Tillväxttakten inom 

läkemedelsbranschen hade börjat avta efter tidigare rekordnivåer. Trots detta är 

läkemedelsbranschen en framtidsmarknad med 7 procent tillväxt under året 2005 och en 5-8 

procent tillväxt förutspådd för åren fram till 2009 (AstraZenecas årsredovisning 1999-2005). 
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6.1 Branschen 
 
Under de år vi har studerat branschen har det förekommit ett flertal faktorer som påverkat 

den. Framförallt har det rått en stor prispress, både politiskt och ekonomiskt. 

Läkemedelsbolagen har även ställts inför allt hårdare krav där ökade kostnader för FoU och 

en mindre riskvillig omgivning har gjort det svårare för aktörerna inom denna 

konkurrensutsatta bransch. Under år 2002 var det stor turbulens på finansmarknaden på grund 

av oro över ekonomin och framtida tillväxtutsikter, vilket därmed påverkade branschens 

tillväxt under detta år (IMS Healthcare). 

 

Läkemedelsbranschen kännetecknades år 2002 av ett ökat antal omfattande fusioner/förvärv, 

som exempelvis Pfizers förvärv av det svenska läkemedelsföretaget Pharmacia. Detta förvärv 

avspeglade sig tydligt på Pfizers försäljningstillväxt året därefter, då Pfizer ökade sin 

försäljning med närmare 40 %. Pfizer har sedan sitt förvärv av Pharmacia legat stadigt kvar på 

en första plats som världens största läkemedelsbolag. Dock har Pfizer efter förvärvet 2002 

minskat sin försäljningstillväxt kraftigt (IMS Healthcare). I Augusti 2004 genomfördes ännu 

en stor fusion inom läkemedelsbranschen. Aktörerna i detta fall var de franska företagen 

Sanofi och Aventis. Året innan fusionen var Sanofi och Aventis placerade på en trettonde 

respektive femte plats. Redan år 2004 placerade sig det nya sammanslagna företaget 

SanoviAventis som det största läkemedelsföretaget i Europa och som nummer tre i världen 

(IMS Healthcare). 
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Figur 3. Diagram över försäljningstillväxt för AstraZeneca och deras konkurrenter 2001-
2005 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Källa: IMS  Healthcare    * förvärv av Pharmacia år 2002                                    

     ** fusionerades år 2003 

 

 

 

Den globala efterfrågan på läkemedelsprodukter har under tidsperioden 1999-2005 ökat, 

framförallt på nya produkter. Tillväxten sporrades av flertalet faktorer, framförallt genom 

marknader med stor tillväxtpotential, såsom Kina, Östeuropa och Sydamerika. Vidare utgör 

de äldre en allt större andel av industriländernas befolkning och efterfrågar allt mer hälsovård 

(IMS Healthcare). 

 

6.2 Marknadsposition 
 

Vår undersökning över marknadspositioner börjar från och med år 2000. Detta på grund av att 

1999 års information om AstraZenecas marknadspositioner är något bristfällig. Det finns inte 

någon information om vilken plats AstraZeneca placerar sig på världsmarknaden. Vidare är 

det svårt att finna information om vilken position företaget har i USA, som de själva 

definierar som en av deras viktigaste marknader (Årsredovisning, 2000-2005). 
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 Figur 4. AstraZenecas marknadspositioner i sammandrag 
 

  Världen  Europa  USA 

 

Pro forma # 3  # 2  # 7 

2000  # 4  # 3  # 5 

2001  # 4  # 3  # 6 

2002  # 4  # 3  # 5 

2003  # 6  # 5  # 5 

2004  # 7  # 5  # 5 

2005  # 5  # 5  # 5 
    Källa: AstraZeneca & IMS Healthcare 

 

 

 

Marknadsposition 2000-2005 

AstraZeneca placerade sig som det fjärde största läkemedelsbolaget i världen år 2000. I USA 

räknades de som det femte största läkemedelsföretaget. På den europeiska marknaden föll de 

från en andra plats till en tredjeplats under år 2000. 

 

På den amerikanska marknaden har AstraZeneca försökt att utöka bolagets närvaro. Detta är 

en mycket konkurrensutsatt marknad, det är därför viktigt med strategiska prioriteringar för 

att underlätta introduktionen av nya och differentierade produkter på marknaden. AstraZeneca 

placerade sig som nummer sex på den amerikanska läkemedelsmarknaden år 2001 och behöll 

sin tredjeplats på den europeiska marknaden. 

 
AstraZeneca fortsatte att förstärka sin position i USA under år 2002, trots att detta är en 

marknad som kännetecknats av mycket hög konkurrens. De placerade sig som det femte 

största företaget i USA (AstraZenecas årsredovisning, 2000-2005). 

 

År 2003 var ett problemfyllt år för AstraZeneca. De förlorade sin placering som det fjärde 

största läkemedelsföretaget på världsmarknaden och halkade ner på en sjätte plats. De 

bakomliggande orsakerna till nedgången var bland annat utgående patentskydd, färre nya 



 

 19

produkter samt ökad prispress. I USA behöll de sin position som nummer fem. Problemen 

avspeglade sig främst på den europeiska marknaden, där de förlorade sin marknadsposition 

som nummer tre och placerade sig på en femte plats. År 2004 förlorade AstraZeneca 

ytterligare en marknadsposition och rankades som det sjunde största läkemedelsföretaget i 

världen (www.abpi.org.uk). 

 

Under år 2005 återhämtade sig AstraZeneca och klättrade upp på världsmarknadsrankingen 

igen. Från att ha varit placerade som nummer sju 2004 återtog de sin placering som det femte 

största företaget på världsmarknaden. I USA behöll AstraZeneca sin position som den femte 

största aktören och behöll även sin position som det femte största läkemedelsföretaget på den 

europeiska marknaden (IMS Healthcare, 2005). 

 

6.3 Marknadsandelar 
 
AstraZenecas marknadsandelar för åren 1997-1999 är uppskattningar beräknade på Astra 

respektive Zenecas sammanlagda försäljningssiffror, med justering för avyttringar och 

valutakursförändringar. År 1997 är medtaget i diagrammet för att Pro Forma redovisningen är 

baserad på 1997 års försäljningssiffror.  

 

Figur 5. AstraZenecas Marknadsandelar i Världen för åren 1997-2005 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   * Världsmarknadsandel för åren 1997-1999 är uppskattningar utifrån Pro forma 

redovisningen med justering för avyttringar 
Källa: AstraZenecas årsredovisning samt IMS 
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. 

Marknadsandelar 2000 

AstraZeneca hade år 2000 en marknadsandel i världen på 4,7 %. USA är en av världens 

största läkemedelsmarknader och att vinna marknadsandelar där var ett av de viktigaste målen 

för AstraZeneca. De strävade efter att ha en fortsatt ledande position på denna marknad, 

genom stora satsningar inom marknadsföring, forskning och utveckling. År 2000 uppnådde 

AstraZeneca en marknadsandel på 5,5 % på den amerikanska marknaden. I Europa hade 

AstraZeneca en marknadsandel på 5,5 % (AstraZenecas, årsredovisning, 2000).  

 
 

Marknadsandelar 2001 

I USA uppnådde AstraZeneca en marknadsandel på 5,8 %. På den europeiska marknaden 

nådde AstraZeneca en marknadsandel på 5,4 % (AstraZeneca, årsredovisning, 2001). 

 
Marknadsandelar 2002 

Totalt sett ökade AstraZeneca under detta år sina marknadsandelar i världen från 4.5% år 

2001 till 7.5% 2002. I USA uppnådde AstraZeneca en marknadsandel på 6 %. På den 

europeiska marknaden hade AstraZeneca en marknadsandel på 5,3 % (AstraZeneca, 

årsredovisning, 2002). 

 

Marknadsandelar 2003 

AstraZeneca uppnådde i USA en marknadsandel på 5 %, vilket är en nedgång från året innan 

på 1 procentenhet. USA fortsatte dock att vara världens största läkemedelsmarknad där 

kunderna ständigt driver upp efterfrågan. På den europeiska marknaden hade AstraZeneca en 

marknadsandel på 5 %. Det var en försämring från föregående år med 0,3 procentenheter 

(AstraZeneca, årsredovisning, 2003). 

 

Marknadsandelar 2004 

Från år 2002 förlorade AstraZeneca marknadsandelar på världsmarknaden. År 2002 hade de 

7,5 % men under 2004 halkade de ner och uppnådde en marknadsandel på 4,2 %. Det 

inträffade dock inga större förändringar på den europeiska eller amerikanska marknaden 

under detta år. Både på den europeiska och på den amerikanska marknaden behöll de en 

marknadsandel på 5 % (AstraZeneca, årsredovisning, 2004). 
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Marknadsandelar 2005 

I USA och i Europa behöll AstraZeneca sina marknadsandelar på 5 % på respektive marknad. 

(AstraZeneca, årsredovisning, 2005). 

 

7 Analys 
 
 

Astras fusion med Zeneca var en merger of equals och en av de största som genomförts i 

svensk historia. AstraZenecas fusion definieras som en horisontell fusion, där båda parterna 

tillsammans ville uppnå ökade marknadsandelar och samtidigt uppnå skalfördelar. Astra och 

Zeneca var två företag av likartad storlek, struktur och det krävdes därför stora resurser för att 

integrera och samordna de två företagen till en ny och sammanhållen organisation. Genom en 

avyttring av specialkemi och en avskiljning av agrokemiverksamheten skapades en renodlad 

läkemedelsverksamhet. 

 

Enligt Astra och Zenecas Pro forma redovisning, baserad på 1997 års försäljningssiffror, var 

den uppskattade marknadspositionen nummer tre på världsmarknaden. Två år efter fusionens 

genomförande placerade sig AstraZeneca som nummer fyra på världsmarknaden. Därefter 

förlorade bolaget ytterligare placeringar för att år 2004 hamna på en sjunde placering. År 

2005 var ett år av återhämtning och bolaget nådde en femte plats på världsmarknaden. På den 

europeiska marknaden kan liknande tendenser tydas. Från att ha gått från en toppnotering 

under år 1999, då de var placerade på en andra plats, har de successivt tappat 

marknadspositioner för att år 2005 placera sig som nummer fem. Vi kan se en tydlig 

neråtgående trend, avseende marknadspositioner både på den europeiska marknaden och 

världsmarknaden, jämfört med vad som förutsagts i Pro Forma redovisningen 1998. 

 

Samtidigt som AstraZeneca förlorat marknadspositioner på den europeiska marknaden och 

världsmarknaden så har de blivit betydligt starkare på den amerikanska marknaden. Att de 

dessutom nådde en femte plats direkt efter fusionen, jämfört med en sjunde plats redovisad i 

Pro Forma, är extra intressant. Varför AstraZeneca underskattade sin styrka på den 

amerikanska marknaden är dock svårt att fastställa. En orsak kan vara att USA varit en av 

AstraZenecas viktigaste marknader och att de under de senaste åren satsat mycket resurser för 

att nå en hög position på denna marknad.  
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AstraZeneca har trots sin förstärkta marknadsposition på den amerikanska marknaden förlorat 

marknadsandelar. Totalt sett har AstraZeneca förlorat marknadsandelar på 0,5 procentenheter 

på den amerikanska och europeiska marknaden sedan 2000.  På världsmarknaden uppnådde 

AstraZeneca sin toppnotering på 7,5 procent år 2002 för att sedan halka ner igen till 4.5 

procent år 2005. Fusionen har således inte genererat några ökade marknadsandelar på någon 

av de tre marknaderna. 

Exogena faktorer 
AstraZenecas marknadspositioner och marknadsandelar påverkas av vad som sker på 

marknaden samt hur deras konkurrenter agerar. Året efter Pfizer förvärvade Pharmacia 

halkade AstraZeneca ner två placeringar både på världsmarknaden och i Europa. Orsaken till 

de tappade marknadspositionerna var bland annat att AstraZeneca tappade i relativ storlek. En 

annan stor fusion som påverkade AstraZeneca var den mellan de franska läkemedelsbolagen 

Aventis och Sanofi år 2004. Tillsammans gick dessa två läkemedelsbolag från att vara 

placerade som nummer fem respektive nummer tretton år 2003 till att vara nummer ett i 

Europa och nummer tre i världen.  

 

AstraZenecas försäljningstillväxt avtog kraftigt åren efter fusionens genomförande och det 

dröjde tills 2003 innan de uppnådde en starkare försäljningstillväxt än branschen i sin helhet. 

Liknande tendenser kan tydas utifrån AstraZenecas konkurrenters försäljningstillväxt. Pfizer 

har sedan förvärvet av Pharmacia 2002 en mycket negativ kurva. År 2005 hade Pfizer en 

försäljningstillväxt på minus fem procentenheter. Trots detta fortsätter Pfizer att placera sig 

som nummer ett, samtidigt som AstraZeneca successivt tappar både marknadspositioner och 

marknadsandelar på samtliga marknader. Antagligen beror detta på att Pfizers produktportfölj 

är betydligt starkare än vad AstraZenecas är och att de är duktigare på att få fram nya 

produkter. Men med tanke på den negativa försäljningstillväxten är frågan hur länge Pfizer 

kommer att kunna hålla kvar sin ledande position som nummer ett på världsmarknaden 

 

Läkemedelsbranschen kännetecknas av en ökad konsolidering, vilket kan bero på ett flertal 

olika faktorer.  En tänkbar anledning är att bolag som upptäcker att de har svårt att få ut nya 

produkter på egen hand garderar sig genom att köpa upp, eller gå samman, med andra bolag. 

Det blir en sorts försvarsstrategi inför en förväntad försäljningsnedgång. På 

läkemedelsmarknaden har detta visat sig vara ett vanligt fenomen.  



 

 23

Endogena faktorer 
Vid läkemedelsfusioner läggs stor fokus på de endogena faktorerna i form av 

kostnadssynergier och AstraZeneca var inget undantag. AstraZeneca hade mål om 

kostnadsbesparingar på 1,1 miljarder per år. Att fokusera på snabba synergieffekter är en 

kortsiktig lösning och bör vägas mot att företagets organisation med största sannolikhet 

kommer att tappa fart efter fusionen. Framförallt kan det interna samordningsarbetet ske på 

bekostnad av marknadspositioner och marknadsandelar.  När säljare och representanter från 

två försäljningsavdelningar skall slås samman innebär detta ofta bortrationalisering av jobb. 

För en säljare är det inte särskilt motiverande att arbeta då ens framtid inom organisationen är 

osäker.  

 

I en bransch där en aktörs överlevnad är beroende av stark forskning och utveckling är 

intäktsökningar viktigare än kortsiktiga kostnadsbesparingar. För att generera större intäkter 

måste fokus ligga på utveckling av nya mediciner och fortsatt utveckling av redan befintliga 

produkter. Detta är extra viktigt då utgående patent är en av de största orsakerna till att 

AstraZeneca förlorade marknadspositioner och marknadsandelar. Det är viktigt att ha i åtanke 

att viktiga, redan patenterande produkter, endast kommer att generera intäkter under en 

begränsad period. Produkternas livscykel är därför av stor betydelse vid utformningen av 

produktportföljen, där produkterna bör befinna sig i olika faser för att kompensera eventuella 

patentutgångar. Vidare är prioriteringen av företagets nya gemensamma produktportfölj viktig 

då den på längre sikt påverkar bolagets utveckling. Detta har visat sig tydligt på AstraZenecas 

marknadsandelar då de under 2003 hade ett mycket svårt år där flertalet nyckelpatent gick ut 

samtidigt.  Totalt gick de från en marknadsandel i världen på 7.5 procent år 2002 till 4.5 

procent år 2003. Detta visar att det kan vara en komplicerad uppgift att på förhand försöka 

göra någon typ av bedömning av hur mycket marknadsandelar företaget verkligen tappar vid 

en patentutgång.  

 

Vidare kan det spekuleras kring huruvida AstraZenecas nya, betydligt större storlek, till och 

med kan ha begränsat företaget. Storleken på de fusionerande företaget behöver inte 

nödvändigtvis garantera framgång. Ett stort företag behöver inte vara mer innovativt än ett 

mindre, trots deras betydligt större tillgång till resurser. Ren forskning kan till och med 

gynnas av att drivas i småskalighet medan stordriftsfördelar ligger i utvecklingsdelen som är 

betydligt mer kostsam. Att samordna och styra en så pass stor organisation i samma riktning 

kan vara en betydligt svårare uppgift än vad som förutspåtts. Att det dessutom är två olika 
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företagskulturer som ska integreras gör att företaget kan förlora egenskaper som tidigare gjort 

dem unika. 

 

 

8 Slutsats 

 
 

AstraZenecas Pro Forma redovisning bygger på 1997 års försäljningssiffror och är en 

uppskattning av vilka marknadspositioner företaget gemensamt skulle ha om fusionen 

genomförts vid den tidpunkten. Det ges ingen direkt tidsram över hur framtida positioner ska 

utvecklas men vid en fusion av detta slag är det inte rimligt att synergieffekterna uppnås 

direkt efter fusionens genomförande.  

 

Inom den tidsperiod som vi studerat har vi sett en tydlig tendens till att AstraZeneca 

successivt tappat både marknadspositioner och marknadsandelar. Det enda trendbrottet som 

kan urskiljas är den amerikanska marknaden, som gått bättre än vad som förutspåddes i Pro 

Forma redovisningen. Men även den amerikanska marknaden har tappat marknadsandelar.  

 

Att fusioner blivit allt vanligare konkurrensmedel inom läkemedelsbranschen, för att minska 

konkurrensen på marknaden, påverkar i stor grad marknadsandelar och marknadspositioner. 

AstraZeneca har under den studerade tidsperioden tappat både marknadsandelar och 

marknadspositioner under år där stora läkemedelsbolag har fusionerats eller gått samman 

genom förvärv.  Att det är få läkemedel som läkemedelsbolagen tjänar pengar på är ytterligare 

en faktor som påverkat AstraZenecas minskning av marknadsandelar. Det är viktigt att vara 

först ut med en produkt och att hålla borta konkurrensen genom patent. När patentet sedan 

gått ut finns det inget skydd mot att andra läkemedelsbolag framställer samma produkt till 

lägre pris, då de slipper forskning och utvecklingskostnaden för produkten. Det utgående 

patentet av bland annat nyckelprodukten Losec har påverkat AstraZeneca negativt under 

några år, vilket avspeglades på marknadsandelarna och marknadspositionerna på de olika 

marknaderna. Detta visar att tron på att innovationstakten ska stiga efter en fusion inte alltid 

stämmer. Trots den nya sammanslagna styrkan av Astra och Zeneca lyckades de inte utveckla 

en ny produkt som genererade ökade marknadsandelar. Vår undersökning tyder på att 
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uppnådda synergieffekter inte nödvändigtvis väger upp det faktum att AstraZeneca förlorade 

marknadsandelar efter fusionen. 

 

Efter denna undersökning av AstraZenecas marknadsandelar och marknadspositioner kan vi 

till en viss grad uttala oss om att fusionen mellan Astra och Zeneca 1998, vad avser 

marknadspositioner och marknadsandelar utifrån den förutsagda Pro Forma redovisningen, till 

stor del misslyckats. 
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9 Diskussion 
 

Det är svårt att urskilja den exakta orsaken till varför AstraZeneca inte lyckades bibehålla 

eller uppnå de marknadspositioner och marknadsandelar som förutspåddes i Pro Forma 

redovisningen. De endogena och exogena faktorerna har en betydande roll vid fusioner. Det 

kan dock vara enklare för företaget att kontrollera och förutspå de endogena faktorerna, i form 

av kostnadsbesparingar och synergieffekter. De exogena faktorerna kan däremot vara svårare 

att förutse eftersom de inkluderar hur marknaden och konkurrenterna agerar men det är dock 

viktigt att ägna dem mycket uppmärksamhet vid en fusion. Annars finns det en stor risk att 

konkurrenter kommer in och tar marknadsandelar när de fusionerande företagen lägger allt för 

stor fokus på kostnads- och samordningsfrågor.  

Det kan anses vara orättvist att uttala sig om huruvida en fusion är lyckad eller inte efter att 

endast studerat marknadsandelar och marknadspositioner. Förlorade marknadsandelar 

behöver inte nödvändigtvis peka på att fusionen varit misslyckad. Trots att AstraZeneca har 

förlorat 0,5 procentenheter av sina marknadsandelar efter fusionen har de ständigt ökat sin 

försäljning och under de senaste åren haft en högre försäljningstillväxt än branschen i sin 

helhet. Detta leder oss till frågan, när är en fusion lyckad?  

 

Det vore intressant att studera huruvida Astra respektive Zeneca hade klarat sig på egen hand 

utan att fusioneras. Under en kortare period hade de säkert kunna överleva men med den 

ökade konsolideringen av läkemedelsbranschen, där aktörerna blir allt större, så är det inte 

säkert att de skulle överleva som två enskilda aktörer. Antagligen skulle det bli allt för svårt 

att konkurrera mot andra konkurrenters betydligt större forsknings- och utvecklingsbudgetar. 

Med detta i åtanke så var fusionen mellan Astra och Zeneca kanske det mest självklara valet 

vid denna tidpunkt. Även om de förutspådda marknadspositionerna i huvudsak inte 

uppnåddes så måste vi ha i beaktande att AstraZeneca idag är ett multinationellt företag, som 

är placerad bland de tio främsta läkemedelsbolagen i världen, och detta är en bedrift som inte 

skall underskattas.  
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