
UPPSALA UNIVERSITET 
Institutionen för informatik och media 
Kandidatuppsats 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÄR TVÅ BLIR EN 
- Nyckelpersoners strategiska användning av diskurser i 

media i internationella omorganiseringar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HT 2011 
  
 Författare:  

Kristina Andrén 
Essi Raitio 
 
Handledare: 
Amelie Hössjer 



 2 

ABSTRACT 
 

Title: When Two Become One - the use of strategic discourses in the media by key actors in 

international mergers. 

 

Authors: K. Andrén, E. Raitio  

 

Aim: To identify the ways in which key actors, in corporate cross-border mergers, make use 

of strategic discourse in printed media texts. Moreover, we sought to link these discourses to 

specific themes and issues in order to determine possible patterns.  

 

Material and Method: We have made a quantitative (phase 1) and qualitative analysis 

(phases 2 & 3) of the media coverage of the merger between the companies Telia (Sweden) 

and Sonera (Finland) in 2002. The study was made through analyzing a number of articles in 

selected Swedish and Finnish printed media between January 2002 and December 2006. By 

studying certain themes and issues more closely the motive was to detect how key actors in 

the company use discursive strategizing methods to maneuver the presentation constructed in 

the media. The term discourse has in this study, essentially been defined as a framework in 

which key actors are able to draw on certain content specific perspectives and themes in order 

to deliver a certain point of view. Critical discourse analysis is therefore an important tool in 

order to identify the different messages within these discourses. In processing the results with 

critical discourse analysis, we have tried to explain how the key actors in the merger, have 

used these discourses to mobilize and highlight certain issues. 

 

Main Results: Based on the results of our research, the issues that were given the most 

attention in the media coverage were ownership, corporate governance in the merged 

company as well as shutdowns. Our main conclusion was that different actors used different 

discourse strategies to mobilize these three issues. Subsequently, the results show that rational 

discourses were most frequently used. Thus, actors with operational responsibilities, within 

the merged company, maintained a consistency in keeping to rational discourses. This was 

true regardless of background and theme. In contrast, national discourses were primarily 

maintained by union representatives and by former members of the board or other former 

leaders within the company. These national discourses could primarily be linked to 

discussions about corporate governance and shutdowns. Finally, this study proves that the key 

actors within the new merged company used rational discourses consistently. Our conclusion 

of this is that it is the result of successful strategizing on how these issues were mobilized 

within the company.   
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SAMMANFATTNING 
 

I denna kandidatuppsats har vi studerat hur nyckelpersoner i internationella omorganiseringar 

använder sig av strategiska diskurser för att förmedla sina budskap i tryckt press. Syftet har 

varit att ta reda på hur nyckelpersoner strategiskt utnyttjar rationella eller nationella diskurser 

vid en internationell sammanslagning och framför allt hur dessa kan kopplas till specifika 

teman som i sin tur uppmärksammas i den mediala bevakningen.  

 

Företaget som valts för undersökningens fallstudie, är fusionen mellan Telia (Sverige) och 

Sonera (Finland) i slutet av 2002. Studien har genomförts, genom att undersöka 

tidningsartiklar från en dagstidning och en affärstidning från både Sverige och Finland, under 

en femårsperiod (2002-2006). Vi har sedan gått igenom dessa artiklar för att finna citat av 

sammanslagningens nyckelpersoner. Citaten har analyserats och kategoriserats med hjälp av 

kritisk diskursanalys för att avgöra hur olika personer har använt sig av rationella respektive 

nationella diskurser och inom vilka teman man kan se olika diskurser. Begreppet diskurs har i 

denna studie definierats och använts som ett sätt att åberopa och urskilja olika typer av 

innehållsliga perspektiv i utvalda ämnen. Kritisk diskursanalys var ett lämpligt verktyg för att 

kunna kartlägga och förstå användandet av olika typer av diskurser. Exempelvis möjliggörs 

en medveten analys av uttalanden, deras syften i sina ursprungliga sammanhang och hur de 

kan påverka olika typer av tilltänkta mottagare.  

 

Undersökningens resultat visade att de mest uppmärksammade teman vi fann var frågor 

gällande ägarskap, fördelning av ledningsposter i det nya företaget, samt nedläggningar. 

Resultaten visade vidare att nyckelpersonernas diskurser och uttryck varierade beroende på 

vad man hade för roll i företagets fusion. Rationella diskurser användes mest och av flest 

nyckelpersoner. De som var helt konsekventa i sin rationalitet, och även uttalade sig mest, var 

de nyckelpersoner som vi kategoriserade som de operativa nyckelpersonerna. Även 

styrelseledamöter och andra nyckelpersoner nära kärnan av fusionen och organisationen var 

oftast rationella.  

 

De tillfällen där det var tydligast att man använde sig av nationella diskurser var när 

nedläggningar och fördelningar av ledningsposter diskuterades.  I dessa fall var det fackliga 

representanter och avgångna nyckelpersoner som använde nationella diskurser mest. 

Resultaten och analysen visade en tydlig konsekvent hållning i uttalanden från 

nyckelpersonerna i styrelse och operationell ledning. Därmed är en av slutsatserna att 

företaget lyckades bra med att hålla en enhetlig rationell diskurs kring ämnen som relaterade 

till sammanslagningen. Detta tyder på att man hade en tydlig strategi kring hur dessa frågor 

skulle hanteras. 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Inledning 
Media är en viktig plattform för företag och andra intressenter att diskutera och framställa 

förändringar inom företag. Av dessa olika förändringar, har media i sin tur en tendens att 

uppmärksamma och skapa särskild dramatik kring fusioner och förvärv. (Hellgren et al., 

2002) Trots att beslut om denna typ av omorganiseringar fattas och verkställs av 

företagsledningar, är det sällan man fattar besluten i en sluten, ouppmärksammad svart låda 

(Tienari & Vaara, 2004). Istället bevakar och deltar massmedier ekonomiska och politiska 

fenomen och därför måste dessa studeras även utifrån en större social och samhällelig kontext 

(Hellgren et al., 2002). Medier ger inte bara ut information om händelser, utan konstruerar 

och rekonstruerar en verklighet som läsaren sedan tar till sig och gör till sin egen. I och med 

detta blir förmågan att genom olika uttalanden, påverka dessa konstruktioner och mediebilder 

mer och mer fundamental för en företagsledning. (Tienari & Vaara, 2004)  

 

Ett vanligt sätt för massmedier att bevaka sammanslagningar och förvärv är genom att 

konstruera vinnare och förlorare. Detta är extra påtagligt i sammanhang där bevakning sker 

kring vem som får ägarskapet, hur ledningsposter är fördelade och inom vilka delar av 

företaget det kommer att ske nedskärningar (Hellgren et al., 2002). Sådana skildringar 

innefattar ofta de två företagen, men sker även på individnivå inom företagen (Tienari & 

Vaara, 2004). En ytterligare dimension tillkommer speciellt vid landsöverskridande 

omorganiseringar, då det är vanligt att ett företag medialt representerar en hel nation. Det blir 

då tydligt att man använder sig av både så kallade rationella och nationella diskurser för att 

återge händelser. (Risberg et al., 2003) Begreppet diskurs används här med betydelsen att 

verkligheten skildras ur vissa innehållsliga perspektiv (Ledin, 1996). 

 

Det har visat sig att dessa diskurser inte bara används av media utan även kan utnyttjas av 

nyckelpersoner i företag för att strategiskt forma mediebilden av händelser. Med andra ord 

använder företagspersonerna sig av diskurser för att antingen främja eller dölja strategier. 

Detta gör de dels för att bättre kunna kontrollera den mediebilden som skapas om företaget, 

dels för att få denna bild legitimerad av media. Det är dock svårt för dessa personer att 

producera nya typer av diskurser för att uppfylla och tillfredställa företagets egna behov. För 

att nå önskvärd verkan måste man istället utgå från diskurserna som används i redan befintliga 

kontexter. (Hardy et al., 2000)  

 

Fusioner och förvärv uppmärksammas ofta av marknader och media, och dessa sätter press på 

företagens beslutsfattare. Kring företagsförändringarna skapas det ofta ett maktspel som 

kräver uthållighet och genomtänkta uttalanden av nyckelpersonerna. (Tienari & Vaara, 2004) 

Behovet av att då ha en väl uttänkt organisations- och mediestrategi gör att vi anser att det är 

intressant att analysera dessa strategiska diskurser i denna uppsats.  
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1.2. Problematisering 
Tidigare studier i detta ämne tillskriver massmedia makt. Detta för att massmedia utgör en 

viktig plattform som genom diskurser kan rekonstruera den uppfattning omgivningen får av 

omorganiseringar. Denna typ av diskurser har en viktig roll i dessa komplexa fenomen och att 

media använder sig av dessa för att främja eller motverka särskilda syften. (Hardy et al., 

2000) Som nämndes i inledningen, har tidigare forskning visat att det i sammanslagningar är 

vanligt förekommande att man stödjer beslut om omorganisationer genom finansiella och 

ekonomiska förklaringar som bekräftar att affären görs av rationella skäl. Vidare tillkommer 

det vissa aspekter vid internationella fusioner, som nationell identitet och nationalism. Dessa 

är konstruktioner som skapas när medier försöker bygga upp förståelse för de något mer 

komplexa verkligheter som råder. (Hellgren et al., 2002)  

 

Något som däremot inte har uppmärksammats i samma utsträckning i tidigare forskning, är 

hur enskilda aktörer, som exempelvis ett företags nyckelpersoner, använder sig av olika typer 

av diskurser i förhållande till medier. Detta trots att de är en del av maktspelet och till viss del 

kan påverka den mediala rekonstruktionen för att specifika intressen ska främjas i 

bevakningen. (Björkman et al., 2003) En fundamental utgångspunkt i denna uppsats är att vi 

anser att den strategiska användningen av diskurser är en väsentlig del av hur organisationer 

väljer att agera utåt och offentligt. 

  

Trots att internationella sammanslagningar och förvärv har varit ett populärt 

forskningsfenomen sedan drygt trettio år tillbaka, har bara några få studier gjorts utifrån ett 

medieperspektiv (Cartwright & Schoenberg, 2006). Kommunikationsstrategier har dock 

studerats inom management och organisation ur ett strategiskt perspektiv. I dessa fall har detta 

gjorts med sammankopplingar till främst ekonomiska och finansiella teorier (Seth, 1990; 

Markides & Oyon, 1998; Cummins & Weiss, 2004). Det finns även forskning som fokuserar 

mer på hur omorganiseringars förändringsprocesser påverkar de anställda, deras reaktioner, 

och vad som leder till förändrat engagemang i arbetet (Schweiger & DeNisi, 1991; Schraeder 

& Self, 2003). De studier som är gjorda ur liknande medieperspektiv som denna uppsats utgår 

ifrån, har studerat diskursiva konstruktioner av vinnare och förlorare som redan nämnts 

(Tienari & Vaara, 2002), samt de olika typer av diskurser som kan kopplas till vissa teman 

och problem i ett företags förändringsprocess (Hellgren et al., 2002).   

1.3. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av olika typer av diskurser - olika 

typer av innehållsliga perspektiv på ett visst ämne - och hur dessa kan kopplas till specifika 

teman i samband med internationella omorganiseringar. Enkelt uttryckt är det vi vill finna 

svar på, vilken typ av nyckelperson som uttalar sig vid en viss fråga och hur man gör detta. 

Den huvudsakliga fokuseringen är på nyckelpersonernas roll och strategiska användning av 

dessa diskurser och hur dessa kan kopplas till olika ämnen som i fusioner genererar 

uppmärksamhet och medial bevakning. Dessa ämnen eller problem leder till förändringar som 

riskerar att skapa problem (Hellgren et al., 2002). Det är därför intressant att studera hur 

nyckelpersoner då nyttjar diskurser för att främja specifika strategier och mål för dessa 

förändringar.  

 

I omorganiseringar av företag ger den mediala plattformen möjlighet för nyckelpersoner i 

företag att nå ut till en offentlig opinion (Björkman et al., 2003). Vi har valt att studera detta 

genom att granska tryckt press. Denna fråga är viktig eftersom media är ett mäktigt forum att 

diskutera omorganiseringar i. Det som står i exempelvis tidningar, påverkar inte bara 

allmänhetens uppfattning av dessa händelser, utan även de individer som är inblandade i dessa 
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processer. (Tienari & Vaara, 2002) Trots detta är det ett fenomen som är relativt outforskat 

utifrån denna strategiska typ av organisatoriska perspektiv (Laurila et al. 2006). Därmed blir 

denna studie ett bidrag till att komplettera kunskapen kring detta. 

 

Frågeställningen vi formulerat kan med andra ord uttryckas som följer: 

 

Hur utnyttjas mediala diskurser strategiskt av nyckelpersoner vid en internationell 

sammanslagning? 

 

För att besvara denna fråga har vi undersökt sammanslagningen av Telia och Sonera. Vi anser 

att detta är en relevant fusion att studera, eftersom den var en av de första stora affärerna på 

den nordiska telekom-marknaden och den uppmärksammades medialt i både Sverige och 

Finland. Eftersom handel mellan länderna och så även samarbeten mellan svenska och finska 

företag länge varit vanligt förekommande (Tienari & Vaara, 2004), anser vi även att en 

undersökning på en svensk-finsk fusion är lämplig för att genomföra vår studie. Diskurserna i 

båda ländernas tryckta press har sedan analyserats för att påvisa hur nyckelpersonernas 

strategier ser ut, i relation till mediebilden.  

1.4. Disposition 
Vi har nu presenterat en överblick av vårt ämne. I nästa avsnitt, kapitel 2, kommer en 

introduktion av undersökningsföretaget, TeliaSonera. I kapitel 3 presenteras sedan de 

väsentliga teorierna kring uppsatsens ämne. Efter detta kommer vi i kapitel 4, så detaljerat 

som möjligt att förklara det metodologiska tillvägagångssättet samt motivera de val som 

gjorts i insamlingen av undersökningens resultat. Detta avsnitt följs av en empirisk del, 

kapitel 5, där ovan nämnda resultat presenteras. I denna del kommer även resultaten från den 

kvalitativa diskursanalysen att redovisas genom ett antal exemplifierande citat. I 

analysavsnittet, kapitel 6, kommer vi att koppla ovan nämnda resultat till undersökningens 

teoretiska ramverk. Avslutningsvis kommer i uppsatsen en övergripande diskussion, i kapitel 

7, där vi presenterar de slutsatser vi dragit och anser vara de mest betydelsefulla. 
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2. TELIASONERA 
I detta avsnitt presenteras undersökningsföretaget TeliaSonera översiktligt. Vi tar upp de 

huvudsakliga skäl som ledde till fusionen och hur ägandet var fördelat, samt annan fakta som 

skapar den helhetsbild som vi anser krävs i sammanhanget.       

 

TeliaSonera är ett fusionerat telekomföretag mellan svenska Telia och finska Sonera 

(Bolagsfakta, 2011). De två företagen hade innan fusionens genomförande, som skedde den 

9:e december 2002, en jämförbar och ledande ställning på sina respektive länders marknader. 

Därtill hade de båda även gemensamt att de härstammar från statliga verk. Vid tidpunkten för 

fusionen hade de dessutom respektive stat som största ägare. Fusionen var en av de första i 

sitt slag i telekombranschen. (TeliaSonera, 2011) 

 

Före sammanslagningen ägdes Telia till 70,6 procent av den svenska staten, medan den finska 

statens ägande i Sonera uppgick till 52,8 procent. Storleksmässigt hade Telia 25 000 anställda, 

vilket var mer än dubbelt så mycket som de dryga 10 000 anställda inom Sonera. Telias 

omsättning var ungefär tre gånger så stor som Soneras, 57 respektive 20 miljarder. När 

företagen år 2002 fusionerade blev svenska staten den störste ägaren i företaget med 46,0  

procent. Den finska staten blev näst störste ägare med en andel som uppgick till 19,4 procent. 

Övriga ägare utgjorde tillsammans 35,6 procent. När sammanslagningen genomfördes fick det 

nya företaget cirka 30 000 anställda och blev börsnoterat på såväl Helsingfors Börs som 

Nasdaq. Utöver detta behöll koncernen sin befintliga notering på Stockholmsbörsen. 

(TeliaSonera, 2011)  

 

I och med fusionen, skulle det nya sammanslagna företaget fungera som ett integrerat företag. 

Företaget skulle vara starkt centralt styrd när det gällde strategiska beslut och 

integrationsarbete, medan vinstskapande och den vardagliga verksamheten skulle 

decentraliseras till de mindre lokala företagscentren i varje land. (All Business, 2011)   

 

Det huvudsakliga motivet bakom samgåendet var, enligt de två företagen att ”skapa ett 

företag som bättre än de två ursprungliga bolagen kunde skapa värde för sina aktieägare och 

kunder”. Detta skulle man åstadkomma genom att fokusera på sin kärnverksamhet, vilket i sin 

tur skulle skapa mervärde för sina intressenter, med starkare vinster och kassaflöde. Dessutom 

skulle samgåendet tillåta TeliaSonera att öka sin lönsamhet på de nordiska marknaderna. 

Integrationsarbetet mellan dessa två företag påbörjades direkt efter fusionen och samgåendet 

beräknades skapa synergivinster på cirka 2 miljarder kronor under åren 2003 till 2005. (All 

Business, 2011; TeliaSonera, 2011) Det statliga delägandet innebar stora nationalekonomiska 

intressen för både Sverige och Finland. Detta fick till följd att de två företagens fusion fick en 

speciell bevakning ur ägandesynpunkt, det vill säga internt, men också i allra högsta grad 

medialt. (TeliaSonera 2011) Detta stärker vårt val av företag.  
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3. TEORI 
I denna teoretiska del börjar vi med att förklara vad företagsförändringar såsom 

sammanslagningar och uppköp innebär, för att sedan kunna beskriva hur speciellt 

internationella sammanslagningar konstrueras i media. Efter detta presenterar vi teorier 

rörande vilken roll nyckelpersonerna har i strategiskt perspektiv och beskriver mer detaljerat 

de olika diskurserna samt hur och när de använder sig av dessa diskurser. 

3.1. Internationella omorganiseringar – en översikt av fusioner och förvärv 
Sammanslagningar och förvärv

1
 är sätt för företag att bilda ett nytt gemensamt företag. Vid 

sammanslagning får de två företagen gemensamma resurser och nya förutsättningar för att 

skapa en bättre organisation. Omorganiseringar anses sällan vara perfekta, men de potentiella 

fördelarna förväntas överstiga de negativa aspekterna. (Bruner, 2004) I verkligheten är mindre 

än tre procent av alla omorganiseringar faktiska sammanslagningar, enligt vad teorin 

definierar. Det vanligaste är istället att ett av företagen blir uppköpt av det andra företaget 

som sedan har den huvudsakliga kontrollen. Bakgrunden till att företagsförvärv är den 

överlägset vanligaste typen av omorganisering är oftast rent praktiska eller juridiska skäl. 

(Buckley & Ghauri, 2002) Eftersom vi bedömer att både sammanslagningar och förvärv 

möter samma problem när man ska integrera företagen till ett, har vi i denna uppsats valt att 

behandla dessa synonymt. 

 

Det är i sig inget nytt fenomen att företag reagerar på förändrade omständigheter genom 

sammanslagningar och förvärv (Bruner, 2004). Sådana har funnits sedan 1890-talet och har 

sedan dess återkommit i cykler. Varje period karaktäriseras av olika bakomliggande faktorer 

som har lett eller leder till omorganiseringar. De flesta av dessa perioder får sin början på 

grund av att det finns för många likadana företag inom samma bransch. En period avslutas på 

grund av någon typ av ekonomisk chock som exempelvis finanskriser. Vidare har 

förändringar i lagstiftning, exempelvis avregleringar, historiskt en tendens att generera 

omorganiseringsvågor. I början av 1990-talet påbörjades den senaste vågen. Den 

karaktäriserades av att aktiviteten över landsgränser ökade, vilket var ett resultat av de alltmer 

globala kapitalmarknaderna. I synnerhet inom finans- och telekomsektorerna, skedde många 

sammanslagningar till följd av såväl avregleringar som privatiseringar. Globaliseringen som 

skett de senaste åren anses nu vara den främsta faktorn som främjar landsöverskridande 

omorganiseringar i syfte att skapa ökad konkurrenskraft. (Gregoriou & Renneboog, 2007)  

 

Trots att fokus ligger på de positiva effekterna vid sammanslagningar, har det visat sig att 

mellan 50 och 80 procent av alla sammanslagningar misslyckas. (Riad, 2005) Med 

misslyckanden menas här, att det nya företaget i viktiga avseenden inte lyckas uppnå de 

förväntade resultaten, eller åter går skilda vägar. Det som är avgörande för en koncerns 

framgång efter att beslut om sammanslagning har fattats är att integrationsarbetet och 

verkställandet av fusionen fungerar. (Bruner, 2004) Speciellt i koncerner där makten är 

ojämnt fördelad mellan de två företagen, är det först under denna implementeringsperiod man 

märker om de trots allt inte är kompatibla. Exempelvis kan det vara så att det ena företagets 

styrningssätt eller företagskultur inte passar det förvärvade företaget eller att anställdas 

arbetssätt inte är anpassningsbara i det nya företaget. Dessa oförenligheter orsakar i sin tur att 

nyckelpersoner ofta lämnar det nya företaget. (Buckley & Ghauri, 2002)  

 

                                                
1
 Sammanslagning och fusion är synonymer.  I denna uppsats behandlas även förvärv som likvärdig med dessa. 
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På grund av att så många omorganiseringar misslyckas, har forskningen den senaste tiden 

varit intresserad av huruvida dessa skapar vinst och mervärde, eller förlust för sina aktieägare. 

Vidare har man upptäckt att de flesta fusioner och förvärv är lönsamma för aktieägare på kort 

sikt, men att vinstskapandet till sina intressenter på längre sikt, det vill säga oftast kring tre år, 

vanligen kan ifrågasättas. (Cartwright & Schoenberg, 2006)  

 

Jämfört med omorganiseringar inom enskilda länder, skapar internationella 

sammanslagningar i regel mer uppmärksamhet, både inom företaget och inte minst utanför.  

Detta är främst på grund av att dessa typer av affärer ofta tillskrivs nationell stolthet. Ett annat 

element som påverkar uppmärksamheten, är företagets storlek. Affärer som involverar stora 

nationella företag kan även ha direkt ekonomisk påverkan på nationers ekonomier. Detta kan i 

sin tur orsaka ojämlikheter mellan de två företag som slår sig samman. (Gregoriou & 

Renneboog, 2007)   

3.1.1. Den mediala konstruktionen av internationella sammanslagningar 
Internationella fusioner och förvärv rör oftast många olika intressenter och är därför ett 

fenomen som bevakas offentligt (Björkman et al., 2003). En mäktig extern aktör i 

internationella omorganiseringar är tryckt media, exempelvis dagstidningar. Medier har 

makten att bevaka och rapportera om ojämlikheter, skillnader och att göra jämförelser mellan 

två internationella företag som fusionerar. Sammanslagningar och förvärv är lockande för 

medier att skriva om, på grund av att de skapar denna ovan nämnda uppmärksamhet och 

dramatik omkring sig. Journalister arbetar under ständig press och har tillgång till begränsat 

textutrymme, vilket gör att man använder olika typer av diskurser för att förklara olika ämnen. 

Man tvingas därför att sätta diskursiva ramar kring olika ämnen, oftast genom att rekonstruera 

åsikter så att det blir lättare att förstå. Detta görs exempelvis genom att artiklarna bygger på 

olika stereotyper. Samtidigt skapar man omedelbar förståelse, eftersom så väl författare som 

läsare kan förstå komplexa ämnen genom att mer generella, vardagliga termer används. 

Stereotyper blir således användbara i samband med de dramatiska händelser som 

internationella fusioner ofta representerar. Medietexterna och retoriken som journalister 

använder sig av, blir då ett sätt att förklara och presentera affären för offentligheten. (Risberg 

et al., 2003; Kuronen et al., 2005) 

 

Internationella fusioner skildras ofta genom att journalisterna illustrerar affären utifrån att 

skapa vinnare och förlorare (Risberg et al., 2003). Hellgren et al. (2002) har tidigare 

identifierat olika problem och teman som är återkommande i denna typ av omorganisationer. 

Det första temat som ofta uppmärksammas medialt är spekulationer omkring företagets 

ägarskap. Här tas problem som fördelning av aktier och röster upp och detta skildras vanligen 

genom att medier konstruerar vinnare och förlorare. Det andra temat innefattar nedläggningar, 

en vanlig synergieffekt vid fusioner eftersom det då finns två av de flesta positionerna inom 

företaget. Det tredje temat handlar om huruvida ledningspositionerna är jämt fördelade mellan 

de två fusionerade företagen för att försäkra en balans i beslutsfattande. Sammanfattningsvis, 

är det vanligare att använda sig av ett ”vinnare och förlorare”- perspektiv, när dessa teman 

diskuteras i tryckt press. Anses man vara vinnare i ett led i fusionen är denna presenterad 

genom relativt rationella och neutrala argument, medan man vid en så kallad förlust använder 

sig av mer nationella argument för att försvara och illustrera sitt missnöje. (Hellgren et al., 

2002) 
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3.2. Strategisk användning av diskurser 
I denna studie har vi med hjälp av tidigare forskning skapat en utgångspunkt i att diskurser av 

olika slag – vissa givna perspektiv på olika ämnen – är en väsentlig del av beslutsfattandet 

och agerandet i organisationer, eftersom de tydligt definierar vad som är legitimt (Björkman 

et al., 2003). Strategiska diskurser kan ses som ett språk som används för att övertyga och 

övertala andra om att stödja de beslut som tas (Barry & Elmes, 1997).   

 

Individuella aktörer kan således använda sig av olika typer av diskurser för att främja eller 

misskreditera en viss strategi. Detta illustrerar i sin tur, hur individuella aktörer som 

företagsrepresentanter kan delta i strategier genom diskursprocesser. Dessa aktörer kan dock 

inte skapa en ny diskurs för direkt användning. Istället använder de sig av diskurser inom 

redan meningsfulla och befintliga kontexter som de utnyttjar och påverkar genom. Strategisk 

användning av diskurser kan även stimulera företag till att agera och förändras, vilket i sin tur 

kan leda till finansiell framgång. Om dessa strategier används på rätt sätt blir de därmed 

viktiga för företagets fortsatta utveckling. (Hardy et al., 2000) Nedan följer en genomgång av 

denna studies nyckelpersoner och hur dessa personer uttalar sig medialt. Sedan kopplas dessa 

uttalanden till de två huvudsakliga diskursstrategierna - rationella och nationella diskurser. 

3.2.1.  Nyckelpersoner och uttalanden i media 
Vid omorganiseringar har ledningen den formella makten att ge riktning till 

förändringsprocesser som är mer eller mindre nödvändiga, speciellt i sammanslagningar och 

uppköp. Detta innebär att ledningen och dess nyckelpersoner har den legitimerade makten i 

organisationen. Denna makt, i förhållande till andra aktörer, gör att det är ledningens 

ageranden och uttalanden som uppmärksammas i störst utsträckning i media. 

Nyckelpersonerna, de som har möjlighet att kontrollera informationen som cirkulerar i 

företaget, kan med andra ord släppa vissa uppgifter till media, samtidigt som de också kan 

hindra informationen att läcka ut. Nyckelpersonerna har i vissa fall intresse av att inte bara 

som grupp delta i den offentliga diskussionen för att företräda företagets intresse. De kan även 

ha personliga intressen och skäl att förespråka sammanslagningen. I båda fallen kan intresset 

vara att generera legitimitet till sammanslagningen som helhet innan själva affären fastslås 

och att även efteråt legitimera de beslut som fattas. (Hellgren et al., 2002) 

 

För operativa nyckelpersoner har det traditionellt sett varit viktigt att främja 

förändringsprocesser i sina uttalanden. Dock finns det nyckelpersoner som många gånger 

ställer sig mot den operativa ledningen. Dessa är exempelvis arbetstagarrepresentanter som 

agerar för att stödja medarbetare och deras kritiska kommentarer. Kritiker får likaså en hel del 

medieuppmärksamhet. Tidigare studier har också visat att även politiker och statliga 

representanter kan få mycket utrymme i den offentliga diskussionen av internationella 

fusioner och förvärv. (Björkman et al., 2003) 

3.2.2.  Rationella diskurser 
Från ledningens perspektiv är målet med offentliga uttalanden således, att legitimera och 

skapa en övertygande bild av att sammanslagningen är nödvändig. Samtidigt koncentrerar sig 

media själv oftast på de negativa aspekterna på sammanslagningen. Ofta yttrar sig detta i en 

bevakning av minskade arbetstillfällen och nedläggningar, för att i motsats till ledningen, 

försöka påvisa att sammanslagningen inte bör accepteras omedelbart av offentligheten. 

(Tienari & Vaara, 2002) 

 

De diskurser som nyckelpersonerna använder sig mest av, för att skapa legitimitet vid 

förändringar, är rationella diskurser. Dessa typer av diskurser fungerar i sin tur genom 
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specifika teman och röster, som övertygar läsaren om att det är ekonomiska skäl som har lett 

till en viss omorganisering. (Hellgren et al, 2002) Konkreta exempel på detta är att se nytta av 

att skapa skal- eller stordriftsfördelar eller av att öka möjligheten att fokusera på 

kärnkompetens, vilket ger ökad konkurrenskraft. Vidare kan man se fördelar i synergierna 

som kan skapas, genom att kombinera olika avdelningar, processer eller funktioner inom två 

olika bolag, men också genom att man kan kombinera och slå samman kunskap. (Alvarez & 

Mazza, 2000) 

3.2.3. Nationella diskurser 
En naturlig motpol till rationella diskurser i nationsöverskridande affärer är nationella 

diskurser. Dessa diskurser baseras på att människor skapar sin identitet i relation till andra i 

sin omgivning. I den nationella gemenskapen utgår man från att människor har en gemensam 

relation till och användning av symboler, språk och kultur som särskiljer sig från andra länder. 

(Risberg et al., 2003) 

 

Den nationella diskursen är särskilt användbar när man vill skapa en uppfattning om att den 

egna nationen förlorar på något sätt. Det är ett utnyttjat verktyg för medier, att tillskriva 

sensationella kvaliteter och debatt till en nyhet. Om man vänder på detta, är det ur en 

företagslednings och nyckelpersoners perspektiv önskvärt, att skapa en positiv inställning till 

en sammanslagning. För slå hål på att de nationella diskurser som anammas i medier, 

använder man sig av rationella argument i försvar. (Hellgren et al., 2002; Björkman et al., 

2003) 

 

Ett genomgående tema inom den nationella diskursen är, att man konstruerar en version av 

verkligheten, genom att se på en affär utifrån vilka som är vinnare och förlorare i ett 

sammanhang. Detta blir speciellt påtagligt, om det finns tydliga nationella intressen i 

sammanslagningen av två företag. Det kan då vara lockande för medier att bevaka händelsen, 

genom att illustrera sammanslagningen som en nationsstrid med hjälp av stereotyper och 

fördomar. Trots att det i första hand är en företagsuppgörelse. (Hellgren et al., 2002) 

 

I den offentliga debatten uttrycks de nationella diskurserna i samband med frågor som 

huvudkontorets lokalisering, huruvida produktionen ska flyttas, och vad sammanslagningen 

kommer att innebära för antalet arbetstillfällen i de olika länderna. (Hellgren et al. 2002)  
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4. METOD & MATERIAL 
I detta avsnitt redovisas undersökningens tillvägagångssätt mer detaljerat. Inledningsvis 

motiveras den valda metoden. Sedan kommer en redogörelse av hur insamlingen av 

resultaten sett ut. I detta skede förklaras även val av tidningar och urvalsprocessen för de 

artiklar som sedan legat till grund för analysen. Avslutningsvis beskrivs den kvalitativa 

diskursanalysens tillvägagångssätt. Istället för att ha en avslutande metoddiskussion, kommer 

begränsningar behandlas löpande i detta kapitel. 

4.1. Val av metod 
För att möjliggöra ett meningsfullt svar på vår frågeställning har vi använt oss av en 

kvantitativ innehållsanalys, som sedan övergår i en kvalitativ analys baserat på urvalet i det 

kvantitativa. Den kvantitativa analysen användes främst som begränsningsverktyg eftersom 

vår studie kräver analys av en stor mängd artiklar från dagspress. Med hjälp av detta kunde vi 

på ett enkelt sätt sortera och ta ut meningsfulla citat ur de insamlade artiklarna. Vidare gav det 

oss en god överblick av materialet som var användbart i den kvalitativa analysen, kritisk 

diskursanalys, som är vår huvudsakliga analysmetod. 

 

Fokus i undersökningens inledande fas var som ovan nämnts, att samla material med innehåll 

som kunde hjälpa oss att identifiera konstruktioner och diskurser i artiklar, kopplat till 

företagssammanslagningar. Den fortsatta processen var att bedöma huruvida nationell eller 

rationell diskurs använts. Därefter härleddes dessa till vilken typ av nyckelperson som gjort 

olika uttalanden.  

 

Vi anser att dessa sammankopplade metoder är väl lämpade för vår undersökning eftersom 

syftet är att förstå TeliaSoneras nyckelpersoners strategiska användning av diskurser och dess 

betydelse ur större sociala och samhälleliga sammanhang (Marschan-Piekkari & Welch, 

2004). Vår studie är avgränsad till fyra olika tidningar, två svenska och två finska. Själva 

analysen skedde i tre huvudsakliga faser. I den första fasen gick vi igenom resultatet av vår 

första kvantitativa gallring. Den andra fasen innebar en kvalitativ textorienterad gallring för 

att sålla bort artiklar som inte var relevanta för undersökningen. De kvarvarande artiklarna 

delades in i de tematiska kategorier som var vanligast förekommande och relevanta. Här 

gjorde vi även en urgallring, för att välja ut de artiklar som innehöll citat av nyckelpersoner. 

Dessa citat analyserades därefter kvalitativt med hjälp av den kritiska diskursanalysen för att 

identifiera rationella och nationella diskurser. Detta gjordes för att, i den tredje fasen, kunna 

fastställa huruvida vissa diskurser var mer vanligt förekommande i vissa frågor. Det vill säga, 

om man kunde se ett mönster i huruvida ovan nämnda tematiska kategorier kunde kopplas till 

en särskild diskurs.  

 

Slutligen har alla delar av denna uppsats, skrivits och bearbetats av båda författarna under 

hela arbetets gång. Insamlingen av de finska artiklarna i fas ett har dock, av språkliga skäl, 

endast gjorts av en av författarna. Detta gjordes dock med kontinuerlig kommunikation med 

den andra författaren som i sin tur fokuserade på de svenska artiklarna. 

 

4.2. Metod för urval 
I undersökningens första fas gjorde vi en kvantitativ analys för att identifiera olika egenskaper 

och teman i de undersökta texterna. Detta underlättade sedan uppfattningen av texternas 

budskap. Denna fas tillförde även ett systematiskt element till vår studie, som i sin tur skapar 

en trovärdighet i vår undersökning och hur vi samlat in materialet. Detta gör att vi på ett mer 

övertygande sätt kan dra väsentliga slutsatser.  Som tidigare nämnts gjorde även denna metod 

att det stora materialet blev tillgängligt för vår analys. (Ekström & Larsson, 2000) 
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Vi började analysfas ett med att vi först systematiskt sökte igenom de fyra tidningarnas 

elektroniska artikelarkiv. För att göra detta användes sökordet ”TeliaSonera” utan mellanrum, 

samt ”Telia Sonera”, med orden skrivna isär. Detta gjorde vi för att inte gå miste om artiklar 

där man skrev om företagen innan sammanslagningen och i de sammanhang där media 

behandlade de svenska och finska delarna enskilt. Dessa sökkriterier visade sig vara 

synnerligen viktiga, eftersom de svenska tidningarna i stor utsträckning fortsatte skriva ”Telia 

Sonera” även efter sammanslagningen och finska tidningar i större utsträckning skrev ihop 

dem som ”TeliaSonera”. Vi säkerställde således att vi fick ett likartat urval av artiklar från 

båda ländernas tidningar trots att olika stavningar användes.  

 

Ytterligare ett sökkriterium var, att artiklarna samlades in från början av år 2002 till slutet av 

år 2006. Detta gjordes eftersom befintliga långsiktiga studier oftast koncentrerar sig på en 

treårsperiod efter sammanslagningen (se avsnitt 3.1). Därtill, beräknade även TeliaSonera 

integrationsperiodens slut till 2005, vilket ger extra tyngd till vårt val (TeliaSonera 2011). 

Trots att sammanslagningen skedde i december 2002 bedömde vi att hela året är relevant att 

inkludera i undersökningsperioden. Detta på grund av att den blivande affären 

offentliggjordes i media flera månader tidigare, vilket naturligtvis genererade en del medial 

uppmärksamhet redan innan den faktiska sammanlagningen ägde rum. Vi valde också att 

förlänga denna period med ytterligare ett år i denna studie, för att minska marginalerna för 

eventuellt väsentligt bortfall. Efter 2006 var det dock en tydlig minskning av artiklar som till 

innehållet relaterade till fusionen. De artiklar som fanns, hade heller inte samma tydliga 

teman som vi identifierat under övriga år. Vi anser därför att vår avgränsning är försvarbar.  

 

Fas ett avslutades med att artiklarna identifierades och sorterades efter olika teman och 

slutligen räknades artiklarna. Under denna process, har vi enbart koncentrerat oss på rubriker 

och ingresser. Dels för att få en överblick, men också eftersom de skapar det första intrycket 

läsaren får, något som har en avgörande betydelse för det fortsatta läsandet. Det ger även en 

bra bild av vad medierna anser vara kärnvärdet i artiklarna och ger oss därför en första bild av 

hur man valt att framställa nyheterna. (Ekström & Larsson, 2000) 

 

Utifrån den teori som behandlades i kapitel tre, har vi konstruerat tematiska kategorier som 

passar de teman vi funnit i artiklarna. Kategorierna var ägarskap, ledningsposter och 

nedläggningar. Vi har efter bästa förmåga gjort detta analysschema så tydligt som möjligt för 

att minimera tolkningsutrymmet, vilket samtidigt skapar objektivitet i studien (Ekström & 

Larsson, 2000). Därtill har vi vidare, för att minska risken för felbedömningar, gjort analysen 

två gånger. Den andra gången analysen gjordes var i arbetets slutfas, för att kontrollera och 

således ge validitet till undersökningen (Esaiasson, 2004). Redan i denna fas, försökte vi 

urskilja eventuella skillnader i den svenska och finska pressen. I vissa artiklar kunde mer än 

ett tema urskiljas, vilket gjorde att dessa räknades två gånger och således överlappar några 

artiklar i resultaten. Det huvudsakliga syftet var att analysera väsentligt innehåll kvalitativt. Vi 

bedömde därför att fördelarna med att artiklarna kategoriserades dubbelt, överväger nackdelen 

med att tydligheten i de kvantitativa resultaten i viss mån då blev lidande.  

 

Då detta alltså är en undersökning med kvalitativt fokus, är det även viktigt att klargöra att 

analysen är en tolkningsfråga. Artiklarna och de uttalanden som gjorts, anses vara 

ofullständiga innan de fått ett sammanhang av sin läsare. Alla konstruerar olika sammanhang 

och en fråga kan få olika betydelser. Därför vill vi vara tydliga med att vi inte gör anspråk på 

att vår analys och slutsatserna som genererats, är absoluta sanningar. Det är resultatet av det 

sociala sammanhang vi konstruerat dessa analyser inom. (Grant et al., 1998) Slutligen 
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använde vi oss av resultaten i denna kvantitativa metod för att plocka fram ytterligare ett 

variabelvärde för att förbereda inför våra två resterande faser.  

4.3. Val av tidningar 
I denna undersökning har artiklar från fyra tidningar analyserats. Två från Sverige och två 

från Finland. Av dessa är en tidning från varje land en rikstäckande dagstidning som ges ut 

dagligen. Dagens Nyheter (DN) i Sverige, och Helsingin Sanomat (HS) i Finland. Valet av 

tidningar försvaras med att båda tidningarna är rikstäckande och att de har en likartad 

ställning i landet. De har stora läsarkretsar och det som skrivs har således en betydelsefull roll 

i samhället genom sitt mediala inflytande. Vidare innebär en daglig utgåva att man har 

uppdaterade nyheter. Tidningarna betraktas därtill vara politiskt oberoende vilket är ännu en 

bidragande faktor till valet.  

 

De två andra tidningarna är väletablerade affärstidningar, den svenska Dagens Industri (DI) 

och den finska Kauppalehti (KL), vilka båda utkommer varje vardag.
2
 Vi har valt dessa 

tidningar, eftersom de liksom dagstidningarna har en rikstäckande position i sitt land, men 

även med förhoppningen att de kunde komplettera med en områdesfördjupning, som i sin tur 

skulle kunna bidra till bättre och tydligare resultat. 

4.3.1. Urval i Sverige 
För att säkerställa att kvalitén av undersökningsmaterialet kring TeliaSonera har vi använt oss 

av Uppsala Universitets internetbaserade databas ”Affärsdata”. Med hjälp av denna hade vi 

möjlighet att tillgå alla artiklar från de svenska tidningarna vi använde i studien. Sökningarna 

gjordes som ovan nämnts från januari 2002 till och med december 2006 för båda tidningarna. 

Vid sökningen upptäckte vi att ”Affärsdata” skiljde åt artiklar skrivna i DNs ekonomibilaga 

från de som skrevs i huvuddelen och vi gjorde bedömningen att vi skulle använda oss av 

artiklar från båda dessa kategorier. Totalt resulterade dessa sökningar i 566 unika träffar i DN, 

och 1 356 unika träffar i DI. 

 

Då våra sökord genererade så många träffar och vi ansåg att alla inte handlade specifikt om 

sammanslagningen, som var vårt intresseområde, gjordes en andra gallring. Ingress och titel 

lästes, som tidigare nämnts, för att med hjälp av nyckelord och tematiska kategoriseringar 

avgöra huruvida artikeln verkade vara av vikt för undersökningen. Denna sållning resulterade 

i 51 relevanta artiklar i DN och 57 i DI. Ur dessa gjorde vi sedan den allra sista gallringen av 

artiklar som innehöll relevanta citat. 

4.3.2. Urval i Finland 
Gallringsprocessen för de finska tidningarna skiljer sig något från den svenska. Detta var på 

grund av att vi inte hade tillgång till en likadan databas för finska tidningar. Därför har vi 

gjort artikelinsamlingen på de två tidningarna var för sig, genom deras egna hemsidor och 

nyhetsarkiv. Vi bedömer dock att denna skillnad inte nämnvärt påverkar våra resultat på något 

sätt. När det gäller de finska tidningarna, genererade våra sökord totalt 1 420 i HS samt 1 336 

i KL. Efter den andra gallringen, det vill säga efter att vi hade kategoriserat artiklarna efter 

olika teman, hade vi 21 från HS och 43 i KL. Ur dessa gjordes sedan, liksom i urvalet i 

Sverige, en sista gallring av artiklar för att finna relevanta citat. 

  

                                                
2
 DI även lördag. 
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4.4. Kvalitativ diskursanalys 
I vår kvalitativa analys var den huvudsakliga metoden som användes kritisk diskursanalys. 

Vår utgångspunkt var här att kritisk diskursanalys är en textorienterad analys som i detta fall 

hjälper oss att se hur man genom en nyhetsartikel ger händelser en mening. Genom en sådan 

tolkningsprocess kan vi beskriva dessa händelser utifrån ett visst innehållsligt perspektiv 

(Ledin, 1996). Begreppet diskurs tillskrivs ett flertal betydelser. Ur språkvetenskapens och 

sociologins perspektiv anses diskurser vara knutna till människors gemensamma användande 

av språk liksom till hur man tolkar andras användande av språket. (Ekström & Larsson, 2000) 

Fairclough (2003) beskriver diskurs som ett sätt att interagera, där sociala och kulturella 

skillnader skapar olika perspektiv. Diskurser kan även anses vara ett sätt att spegla sociala och 

personliga identiteter (Fairclough, 2003). Sammantaget ger dessa olika beskrivningar, vår 

definition av hur begreppet diskurs ska användas som praktiskt analysverktyg. När vi läst 

artiklarna har vi alltså skapat ett sammanhang där vi tillskriver en specifik situation, olika 

utmärkande egenskaper. Dessa egenskaper kan då, enligt vår åsikt, sedan skapa en kontext, 

utifrån vilka vi kan utforska socialt betingade konstruktioner. Enkelt uttryckt blir analysen ett 

sätt att se på texter och uttalanden genom en annan lins. 

 

Målet med denna studie är att lyfta fram processerna som behandlas i artiklarna och 

synliggöra de diskurser som konstruerar uppfattningen av den rapporterade situationen. Som 

en effekt av detta, tydliggörs då också vår studies syfte, att förstå diskursernas påverkan i 

sociala kontexter och att man kan studera dessa nyhetsartiklar ur ett ideologiteoretiskt 

perspektiv (Ekström & Larsson, 2000). Med andra ord kan vi, genom att använda det verktyg 

som den kritiska diskursanalysen ger oss, öka medvetenheten kring antaganden om 

ojämlikheter vid internationella sammanslagningar. Dessa tas annars ofta för givna, i sociala, 

ekonomiska eller politiska sammanhang. (Marschan-Piekkari & Welch, 2004) 

 

I den andra analysfasen, har vi än en gång gått igenom de kvarvarande artiklarna för att nu 

identifiera citat gjorda av nyckelpersoner. Vi har här koncentrerat oss på röster från 

nyckelpersoner som har eller har haft en ledande position inom Telia eller Sonera, eller den 

nya, sammanslagna TeliaSonera-koncernen. Vårt ursprungliga mål var att hitta trettio artiklar 

med relevanta citat, från varje land, som skulle utgöra materialet för den kvalitativa analysen. 

Varje tidning skulle då ha femton artiklar för att få en jämn fördelning inför den kvalitativa 

analysen. Detta har dock inte uppnåtts fullständigt. I de svenska tidningarna uppnåddes målet, 

men i en av de finska tidningarna fann vi endast sju relevanta artiklar. Vi valde då att ta de 

resterande artiklarna från den andra tidningen, och lyckades då komma upp i 27 relevanta 

artiklar. Eftersom den tredje fasen inte skulle innehålla någon jämförelse mellan de olika 

tidningstyperna, bedömde vi att detta inte påverkar resultaten. Vidare hade flera av artiklarna 

mer än ett relevant citat, vilket gjorde att skillnaden i artikelmängd, enligt vår åsikt, inte var 

av avgörande betydelse.  

 

När vi fått en överskådlig uppfattning om vilka typer av nyckelpersoner vars uttalanden 

uppmärksammats mest, delade vi även in dessa i fyra grupper. Operativa nyckelpersoner, 

styrelserepresentanter, statliga representanter och avgångna nyckelpersoner. Detta gjordes för 

att lättare kunna se eventuella samband i hur man använde sig av olika strategier vid olika 

teman. De operativa nyckelpersonerna var exempelvis koncernchefer och landschefer.  

Styrelserepresentanter inkluderade alla sittande ledamöter. Här har vi även inkluderat ett par 

finska fackliga representanter, eftersom det inledningsvis inte var tydligt vilka som skulle få 

de tre platserna som arbetstagarrepresentanter. De fackliga representanterna, visade det sig, 

skiljde sig oftast från de övriga i styrelsen. Trots detta valde vi att inte skapa ännu en kategori, 

utan istället vara tydlig med våra resultat. De statliga representanterna är en kategori, eftersom 



 17 

det tidigt märktes att dessa hade relativt stort utrymme i debatten. Det fanns även 

styrelserepresentanter som företrädde staten, men dessa är inte inkluderade i denna grupp, 

som i störst utsträckning innehåller ministrar och andra regeringsföreträdare. Slutligen 

skapade vi även en grupp för avgångna nyckelpersoner, eftersom dessa ofta uttalade sig kring 

nya utvecklingar inom företaget. Kriteriet för denna grupp inbegrep att man avgått från någon 

av de ovan nämnda kategorierna. 

 

De diskurser vi var intresserade av, var i enlighet med vårt teoriavsnitt, om rationella eller 

nationella argument användes av nyckelpersoner för att ge stöd åt beslut och ståndpunkter. I 

denna andra analysfas har vi försökt att förstå bakomliggande meningar, värderingar och 

åsikter som inte nödvändigtvis varit tydliga vid första anblick (Ekström & Larsson, 2000). Vi 

har gjort detta eftersom denna typ av implicit information är kulturellt och socialt betingad. 

Hur man tolkar informationen beror alltså på vad man har för kulturella och sociala 

referensramar. Med detta i åtanke var det viktigt för oss att vara medvetna om våra egna 

sociala och kulturella referensramar, och försöka förstå hur de påverkade oss. Denna 

medvetenhet hjälpte oss då att, i största möjliga mån, ställa oss utanför den påverkan kultur 

och omgivning har på betydelsen i ett uttalande. Samtidigt kunde vi även tillämpa dessa 

referenser för att se hur betydelsen förändras. Dessa steg är förutsättningar för en lyckad 

diskursanalys. (Ekström & Larsson, 2000) 

 

I den tredje och sista fasen har vi sedan kopplat de citat vi analyserat i fas två tillbaka till de 

tre teman vi identifierade i fas ett. Vi har gjort denna återkoppling för att kunna förklara 

sambanden mellan ett visst ämne i den mediala bevakningen, till en viss nyckelperson. Detta, 

för att i sin tur förklara vilken diskursstrategi de olika nyckelpersonerna använt sig av. För att 

sammanfatta de tre faser som utgjort vår analysmetod, följer nedan en modell för att skapa en 

tydligare bild av processen. 

Modell 1. Analysmetodens tre faser. 

 

Fas 1: Identifiering och kategorisering 
av  gemensamma teman   

Den mediala konstruktionen 

Fas 2: Insamling av citat och 
identifiering av diskurstyp  

 Nyckelpersoner och uttalanden i media 

Fas 3: Diskurserna kopplades till 
nyckelpersoner och ämnen i  enlighet 

med Fas 1 
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5. RESULTAT 
I denna empiridel redovisas resultaten av studien. Först presenteras den mediala 

konstruktionen med hjälp av två tabeller, en för varje lands tidningar. Därefter beskrivs 

resultaten och de olika citat som framkom i den sista analysfasen. Resultaten presenteras 

inledningsvis generellt, och blir sedan mer specifika för att tydliggöra olikheter mellan de 

svenska och finska resultaten. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell som illustrerar 

hur olika nyckelpersoner använder sig av de två typerna av diskurser. 

5.1. Den mediala konstruktionen av internationella sammanslagningar 
I den första utgallringen av artiklarna kategoriserades det hur olika frågor skildrades medialt, 

vad som var huvudsakligt fokus och upptog mest uppmärksamhet i medierna. I tabellerna 

nedan presenteras resultatet av detta. För varje land har vi delat upp resultaten för de olika 

tidningarna. Vidare har vi även delat upp dessa årsvis för att kunna göra en bedömning av 

fördelningen över tid och hur uppdelningen är mellan de olika kategorierna. Summan av 

antalet artiklar samt de totala träffarna, presenteras årsvis även för att ge en överblick av den 

generella mediebevakningen av företaget. Tabell 1 och 2 ger en översiktlig bild av hur 

fördelningen över olika teman i de svenska och finländska tidningarna ser ut. 

Tabell 1. Resultaten av mediebilden i Sverige. 

 

 Tabell 2. Resultaten av mediebilden i Finland. 

 

 

Som tabellerna visar är fördelningen av styrelse- och chefsposter, och nedläggningar de som 

fick mest uppmärksamhet i svensk media under hela tidsperioden. År 2002 och 2006 var 

däremot inte nedläggningar lika rapporterat som ägarskapsfrågor. Dessa berörde ofta de 

största ägarna, svenska och finska staten. 

 

I de finska tidningarna kunde man också se att betoningen var på samma tre teman. En tydlig 

majoritet handlade om styrelseposter även om nedläggningar också behandlades i stor 

utsträckning. En ojämn fördelning mellan finska och svenska representanter i ledningen var 

en vanligt förekommande rapportering.  
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Under vår undersökningsperiod var det även flera styrelsemedlemmar som fick gå eller 

självmant valde att avgå. De artiklar som rapporterade om nedläggningarna handlade många 

gånger om huruvida det skulle vara finska eller svenska medarbetare som skulle få gå. 

Artiklar om personalnedskärningar minskade successivt under dessa fyra år, med ett 

undantag, år 2005, i samband med att TeliaSonera Finland fick en ny verkställande direktör. 

Utöver detta, bevakade den finska pressen ägarskap och övriga frågor i ungefär samma 

utsträckning. Ägarskapsartiklar handlade mestadels om hur fördelningen av aktier mellan det 

svenska och finska företaget påverkade koncernen.     

 

Fördelningen mellan DN och DI är ungefär lika både i mängd relevanta artiklar och när det 

gällde fördelningen inom de olika tematiska områdena.  Det är dock värt att notera att antal 

ursprungliga träffar på vår första sökning, var nära tredubblat i DI jämfört med i DN. Den 

överhängande anledningen till detta var att många av dessa artiklar var rena börsreferat, vilket 

gjorde att de sållades bort. Den enda tydliga avvikelsen mellan DN och DI var år 2005 då 

bevakningen i DN var minimal, med två relevanta artiklar. DI hade då sin lägsta notering 

med åtta artiklar, men denna notering var densamma som 2006 och nära 2002 års bevakning, 

så siffran var därför inte lika uppseendeväckande. Rapporteringen i DN höll sig förutom år 

2005, mellan elva till tretton relevanta artiklar med tretton stycken år 2002 till 2004. Alltså 

året innan sammanslagningen, och de två första åren efter sammanslagningen. I DI var det en 

tydligare tyngd på bevakningen under 2003 och 2004 med sjutton respektive arton relevanta 

artiklar. De övriga åren var resultatet mindre än hälften av dessa.  

 

Fördelningen mellan de två finska tidningarna var mer osymmetrisk än de svenska. Det fanns 

nästan dubbelt så mycket relevanta artiklar i KL jämfört med HS. I HS minskar antalet 

relevanta artiklar successivt efter fusionen hade fastsällts år 2002, medan ett likadant mönster 

fattades i KL. Inte heller finns det något tydligt mönster när det gäller antalet ursprungliga 

träffar. År 2002 hade HS flest antal artiklar, i KL var träffen för 2002 elva artiklar, men 

toppades med tolv artiklar år 2005. Efter år 2002 har KL runt tio relevanta artiklar per år 

förutom året direkt efter sammanslagningen, det vill säga år 2003 när antalet relevanta 

artiklar var som minst, bara två artiklar som hamnade inom de tematiska ramar som vi utgick 

från.    

5.2.  Nyckelpersoner och uttalanden i media 
Både i DN och DI är det till övervägande del rationella diskurser som förekommer i citaten 

från de flesta typer av nyckelpersoner. Nationella perspektiv skapades då i större utsträckning 

av medierna med citaten som stöd. De fall där nationella diskurser kunde skönjas i direkta 

citat, var från statliga eller fackliga representanter av olika typer. I HS och KL ser man också 

en tendens till att de flesta citaten innehåller rationell diskurs, dock var skillnaden mellan 

rationella och nationella diskurser inte lika anmärkningsvärd här. I synnerhet när det gäller 

citat kring ledningsposter då både rationella och nationella diskurser används ungefär lika 

mycket. Inte heller skiljer sig användningen av dessa två olika diskurser vid citat kring 

nedläggningar och ägarskap.      

5.2.1. Rationella diskurser 
En stor andel av citaten i svensk media med tydligast rationell diskurs är från TeliaSoneras 

VD, Anders Igel. Dessa citat är i stor utsträckning tydligt rationella och nästintill mekaniska i 

sin uppbyggnad. Beslut om ägandefördelning, nedläggningar, anledningar till val av 

ledningspersoner och avsked av dessa rationaliseras och har sällan nationella anspelningar. 

Ett exempel på detta är när den svenska och den finska staten, i början av sammanslagningen 

inte var överens om aktieägandefördelningen i företaget. Igels reaktion på detta var då ”Jag 
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ska inte kommentera den här frågan. Det är upp till ägarna.” Han fortsätter med ”Jag tror inte 

den debatten ger intrycket att ledningen låter sig styras av någon regering.” (DI 2003-05-10) 

 

Fördelning och omfördelning av ledningsposter kan exemplifieras med avskedet av vice VD 

Harri Koponen. Anders Igel försvarar även detta beslut rationellt, bland annat i ett 

pressmeddelande: ”Det är beklagligt, men jag har tvingats konstatera att vår tolkning av de 

affärsstrategier och interna principer för styrning av företaget, som styrelsen fastlagt, inte är 

densamma”. (DN 2004-06-22) 

 

Samma händelse förklaras även från andra inom styrelsen, exempelvis från ordförande Tom 

von Weymarn med, ”Koponen och Igel är i högsta grad olika, och tyvärr gick det inte att 

bygga en styrka av det utan det slutade med kollision.” (DI 2004-06-23) eller ”De här 

olikheterna har ständigt orsakat strider och svårigheter. Det är en personkemifråga och inte en 

sakfråga.” (DI 2004-06-22) och till slut Igel själv: ”Det finns ingen finnkamp mellan de båda 

regeringarna. Så mycket kan jag säga att styrelsebråket i våras mer handlade om relationer i 

styrelsen, och det var inget som skadade bolaget.”  (DI 2004-05-27) 

 

Igels förklaring till varför man varslar fler Telia-anställda än Sonera-anställda. ”Men det är 

ganska naturligt, Telia är ju större än Sonera.” (DI 2002-12-10) Att varsel och nedskärningar 

förklaras och argumenteras rationellt även från övriga i den operativa ledningen, 

exemplifieras genom TeliaSonera Sveriges VD Marie Ehrling: 

 
”Under våren kommer vi att göra en genomgång av 

hela verksamheten så att vi ska kunna fastställa den 
totala övertaligheten, som vi räknar med att kunna 

meddela i slutet av våren. Sedan kommer 

implementeringen ske under andra halvåret.” 
   (DN 2003-04-03)  

 

I de finska tidningarna används rationella diskurser mest i samband med citaten på 

ledningsposter och nedläggningar. Det fanns dock vissa uttalanden av VD Anders Igel, 

gällande ägarfrågor. ”För oss är det oväsentligt om ägaren är staten eller inte. Det viktigaste 

är att ägandet är tydligt och att företaget leds på ett affärsmässigt sätt.” (KL 2002-12-17) 

 

I början spekulerades det mycket kring hur styrelseposterna kommer att fördelas mellan 

finska och svenska representanter, vilket oftast var kommenterade av Soneras 

arbetstagarrepresentant Taru Maria Solakivi som exempelvis förklarade att ”Det har varit en 

god stämning under förhandlingarna, men ännu har inga beslut fattats.” (KL 2002-11-12) och 

enligt Kari Vilkman har Sonera ”… inte realistiska möjligheter till mer än en plats i 

styrelsen.” (KL 2002-11-12) Styrelseposterna fördelades och efter några år, när Koponen 

avskedades, uttalade sig ekonomi- och finansdirektören Kim Ignatius om saken. ”Det är 

snarare en fråga om personkemi. Igel har ”drive” och är en krävande förman.” (KL 2004-07-

29) 

 

När det gäller nedläggningarna var uttalandena i början mestadels gjorda av Anders Igel, men 

frågan dök många gånger upp igen när någon i ledningen avgick och en ny person 

utnämndes. Innan fusionen hade fastslagits var ett upprepande svar från Igel ”It is too early to 

say.” (KL 2002-04-18) och ”Jag vet inte – det är för tidigt att bedöma.” (HS 2002-04-18)  
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Några månader efter sammanslagningen kommenterade Igel de eventuella nedläggningarna 

med ”Fusioner måste genomföras med hårda tag för att de sedan ska bli fungerande.” (KL 

2003-02-06) och ”Om inte vi lägger ned i vissa områden, kommer vi inte att nå de 

besparingar som vi annars skulle få genom att fusionera.” (HS 2002-12-27) Några år senare, 

när TeliaSonera Finlands VD Juho Lipsanen nyligen hade utnämnts, var hans respons i kring 

eventuella nedläggningar ”Det är inte vår avsikt.” (KL 2005-10-26) Han använder sig av 

detta citat ännu en gång när han får frågan om han kan lova att det inte blir några 

nedläggningar under det kommande året.  

5.2.2. Nationella diskurser 
Nationella diskurser var tydligast använda av antingen företrädare för fackliga organisationer 

eller ministrar, alltså företrädare för finska och svenska staten, två av de största delägarna i 

företaget. Men även i viss mån från gamla anställda. I en intervju med sparkade vice VD:n 

Harri Koponen fann vi citat, som i artikelns sammanhang, hade en nationell diskurs. Ett av 

dessa var att ”Sonera hade klarat sig lika bra på egen hand.” (DN 2004-07-28)  

 

Från regeringars håll har den nationella diskursen använts mest när det gäller ägande och 

ledningsfrågor, som ofta gick hand i hand. Ett exempel på detta från svensk sida, då statens 

ägarrepresentant Eva Halvarsson kritiserar företagets strategier:  

 
”Vi har från svenska statens sida ganska tydligt 

uttryckt att vi inte står bakom den modellen. Vi 
anser att en nomineringskommitté ska fungera på 

ett annat sätt, men avtalet var en förutsättning för 

fusionen.” (DI 2003-05-10) 

 

Den finska kommunikationsministern Leena Luhanen krävde enligt DN (2004-07-28) ”att 

Harri Koponen efterträds av en finländare. Det tycks alltså som om det nationella intresset 

återigen har blivit en faktor att räkna med när den finsk-svenska teleoperatören inte levererar 

vad den lovat.”   

 

Efter regeringsskiftet 2006 skapades ännu en debatt kring ägande, denna gång gällde det 

huruvida svenska staten skulle sälja ut sin andel i företaget. Carl Bennets, svenska statens 

dåvarande representant i TeliaSoneras styrelse, ord var då återgivna som följer:  

 

”… Carl Bennet tycker visserligen att det är helt 

okej att sälja om staten hittar en annan långsiktig - 
och helst svensk - ägare. Men som han själv 

påpekar finns ingen sådan drömköpare. Vilken 

långsiktig svensk industrialist skulle ha råd att 
betala 90 miljarder kronor för statens andel i Telia 

Sonera?” (DI 2006-10-27) 

 

Han fick senare avgå mycket på grund av att han uttryckt skepsis till att TeliaSonera skulle 

säljas ut av svenska staten. ”Det faktum att Carl Bennet har kritiserat en planerad 

utförsäljning av statens Telia Sonera-innehav räcker inte som skäl för att sparka honom”, 

anser Elof Isaksson som fortsätter: ”Han kan ju inte sitta i styrelsen och ensam blockera en 

sådan försäljning. Dessutom har han ju inte helt gått emot en försäljning, bara sagt att bolaget 

måste ha en stark, svensk ägare.” (DI 2006-12-15) 
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Från de fackliga organisationerna illustreras nationella diskurser tydligast genom att man har 

olika åsikter om vilka organisationer som ska få de fackliga styrelseposterna. I DI (2003-03-

15) skildras detta som följer: 

 
 ”Osolidariskt dundrar finländska 

kommunikationsförbundets ordförande Tapio 

Vaahtokivi, som sedan i höstas har förhandlat med 

Telia-facken Seco och Sif. Vi har ansett det 
självklart att vi ska ha en av de tre 
arbetstagarstolarna i TeliaSoneras styrelse. Det 

önskemålet finns också inskrivet i fusionsavtalet 

som Finland och Sverige skrivit under … Vi blev 

helt enkelt överkörda…” 

 

Elof Isaksson, facklig representant för svenska Seco, tillika arbetstagarrepresentant i 

TeliaSonera replikerar i samma artikel: 

 
 ”Det är omöjligt att göra något åt situationen. 

Svensk lag gäller i ett svenskt företag. Kom också 
ihåg att det finska facket inte hade någon plats i 

Soneras styrelse innan fusionen så för dem har 

ingenting försämrats.” (DI 2003-03-15)  

 

I finsk media används nationella diskurser många gånger i samband med ledningsposter, 

speciellt när en finländsk styrelsemedlem eller chef avgår. Den blivande VD:n Anders Igel 

konstaterar innan affären att ”Finska sättet är att vara rak på sak, det är ärlighet, 

beslutsförmåga, vilket är något som vi i Telia behöver.” (KL 2002-04-09) Ett likartat citat 

hittades i HS där han la till även att ”Men man måste också acceptera att saker och ting skötts 

på olika sätt i olika länder.” (HS 2002-04-18) Precis innan styrelsens ordförande Tapio 

Hintikka avgick från sin post, kritiserar han det svenska styrelsearbetet: 

 
 ”… svenskarna har helt egna principer som de vill 

hålla fast vid. Istället har den finska staten lärt sig. 
Den fungerar logiskt till hela koncernens och alla 

ägares fördel.” (KL 2004-03-31) 

 

Hintikkas efterträdare, ordförande Tom von Weymarn, försvarar Hintikka senare med att 

”Kanske många tolkar att när han framför något, så är det redan på sätt och vis bestämt, vilket 

är svårt att kombinera med det svenska sättet att diskutera om och om igen.” (KL 2004-03-

30) och några veckor senare kommenterar von Weymarn att det finns några små 

kulturskillnader i styrelsearbete: 
 

”Det rör i synnerhet tillvägagångssätten. Vi är 
mycket rakare i Finland. I Sverige måste man 

tillbringa mer tid åt själva processen.” 
 (KL 2004-04-21)  
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Vidare, i samband med de eventuella nedläggningarna var kommentaren från VD Anders 

Igel: 
”Vi är inte ett svenskt eller finskt företag. Vi är ett 

internationellt företag och detta meddelande ska 

även Juho [Lipsanen] få fram. I dagens marknader 

är detta det enda sättet att bli framgångsrik. Annars 
blir skalfördelarna för små.” (KL 2005-09-20)  

 

Denna typ av synpunkt förstärks även av TeliaSoneras vice VD Kim Ignatius som säger att 

det var ”Bra att han [Lipsanen] visar intresse även för koncernens ledning. Vi vill inte vara ett 

finskt eller svenskt företag, utan ett internationellt företag.” (KL 2005-12-12) 

 

Från fackligt håll uttalade sig Matti Krats, ordförande för Pardia, en finländsk 

löntagarorganisation. ”Skillnaderna i uppsägningsförfarande mellan den svenska och 

finländska enheten syns tydligt.” Han fortsätter: 

 
 ”I Finland meddelar bolaget att det behövs 

nedskärningar och strävar också troligen att 

genomföra sådana. I Sverige förhandlar Telia 
Sonera först om omplaceringar och andra 

förändringar, och avgör sedan om någon sägs 

upp.” (DN 2003-04-04) 

 

För att sammanfatta de resultat vi presenterat i detta avsnitt (5.2) följer nedan en tabell med de 

övergripande resultaten i av denna undersöknings tredje och kvalitativa fas. Tabellen visar hur 

de studerade nyckelpersonernas diskursstrategier såg ut i de olika teman vi studerat.  

Tabell 3. Nyckelpersonernas diskursstrategier i tryckt press. 

NYCKELPERSONER DISKURSSTRATEGI 

Ägarskap   
Operativa nyckelpersoner Rationella 
Statliga representanter Nationella 
Styrelserepresentanter  Nationella 

Ledningsposter   
Operativa nyckelpersoner Rationella 
Statliga representanter Nationella 
Styrelserepresentanter  Rationella/Nationella (fackliga uttalanden) 
Avgångna nyckelpersoner Nationella 

Nedläggningar   
Operativa nyckelpersoner Rationella med medvetna nationella 
Fackliga representanter Nationella 
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6. ANALYS 
I denna analyserande del binds resultaten ihop med undersökningens teoretiska ramverk, i en 

sammankopplande diskussion. Samma ordning används här, som den i teori- och 

resultatavsnitten. Detta är ett sätt att tydliggöra våra kopplingar.  

6.1. Den mediala konstruktionen av internationella sammanslagningar 
Innan fusionen genomfördes, handlade majoriteten av både citat och medial bevakning om 

ägandefrågor och ledningsposter. Här fanns det en tydlig tyngd i rapporteringen från finsk 

media kring dessa två ämnen till skillnad till den svenska pressen där alla tre ämnen 

diskuterades mer symmetriskt. Detta bedömer vi, beror på att mediebilden i båda länderna var 

att Sonera hamnade i ett naturligt underläge. Detta förklarades genom att peka på att det var det 

mindre av företagen, och att det även hade en mindre andel statligt ägande. Osäkerheten som 

skapas i och med detta gör generellt sett att media kräver mer svar från beslutsfattarna. Som 

Hellgren et al. (2002) tar upp, vill man från medias håll, skapa en känsla av att det handlar om 

vinnare och förlorare i detta läge. Det är tydligt att förloraren i detta fall var Sonera. Då skulle 

det enligt de teorier vi behandlat i kapitel tre, vara logiskt för de svenska tidningarna att vara 

relativt rationella i sin rapportering, vilket de även var. Även de finska tidningarnas 

rapportering överrenstämde med teorierna.  

 

I takt med att man inser sitt underläge, märktes det att man övergår från rationella till nationella 

argument för att illustrera sitt missnöje med situationen. Detta märktes både i hur händelser 

konstruerades och rapporterades medialt, men även i de uttalanden som gjordes av 

nyckelpersoner. Detta stärker den ovan nämnda teorin om hur dessa diskursmönster används. 

 

I den svenska bevakningen var DN och DI lika i sin rapportering och hade samma mönster i 

vad som gavs mest respektive minst uppmärksamhet. I båda tidningarna var det tydligt att 

fördelningen av ledningsposter var det som var mest bevakat. Ägarskap och nedläggningsfrågor 

hade väsentligt mindre bevakning. Detta kan förklaras med två argument. För det första, att 

både media och TeliaSonera uppfattade Telia som den okrönta vinnaren av fusionen. 

Fördelningen av ledningsposer blev därmed något Telia gick in i med tydlig förtur. Många av 

de svenska artiklarna handlade om fackligt missnöje från finska fack, att man inte fick några 

styrelseposter för att de svenska facken hade fler medlemmar. Generellt sett var de flesta 

artiklarna annars rationella.  Enstaka undantag fanns dock, där tonen var att Sonera och Finland 

i vissa fall fick mer än vad man förtjänade i relation till sin ägandeandel. 

 

Den finska bevakningen skiljde sig något från den svenska. I HS var det tydligt att 

nedläggningar, i synnerhet de första åren var i stort fokus. I KL fokuserade man istället på 

fördelningen av ledningsposter. Detta mönster tror vi beror på att HS är en dagstidning som 

riktar sig mot hela befolkningen, och dennas intresse ligger i hur sammanslagningen påverkar 

allmänheten i vardagen. KL däremot har affärsfokus och intresserar sig därmed mer för hur den 

egentliga maktfördelningen ser ut, vilket i högre grad kan påverka effektivitet och vinst i det 

långa loppet.  

 

Som inofficiell vinnare kan man, i enlighet med Hellgren et al. (2002), hantera 

sammanslagningar på två huvudsakliga sätt. Man rationaliserar gärna vinster, men det är också 

vanligt att man målar upp en bild av att man faktiskt inte har vunnit särskilt mycket i realiteten. 

Denna tes förstärks återigen genom den ojämna fördelningen av rapportering i svensk och finsk 

media.   
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6.2. Nyckelpersoner och uttalanden i media 
I nyckelpersoners uttalanden var användningen av nationella diskurser enhetlig till en början 

och återfanns i både svensk och finsk media. I likhet med mediebilden ändrades dock detta 

successivt. Ganska snart efter sammanslagningens genomförande går det att urskilja hur 

nationella diskurser användes inom olika teman i de olika länderna. I svensk media användes 

överlag inte nationella diskurser särskilt mycket, vilket kan kopplas till att man från svenskt 

håll ansåg att Telia var fusionens vinnare. Detta är konsekvent med hur befintliga teorier 

beskriver liknande situationer (Hellgren et al. 2002). Eftersom den mediala bevakningen inte 

visade några stora siffror på nationell diskurs, är det vår bedömning att man från 

nyckelpersoners synvinkel inte heller kände ett behov av att göra det. Analysen som nu följer 

kan kopplas till de mer generella resultaten i tabell 3 (avsnitt 5.2). 

6.2.1. Rationella diskurser 
Resultaten visade, i enlighet med teorin, att de flesta nyckelpersonerna använde sig av 

rationella diskurser för att stödja TeliaSoneras sammanslagning. När media försökte fokusera 

på de mer negativa aspekterna av sammanslagning var det särskilt tydligt att de operativa 

nyckelpersonerna var konsekvent rationella. (Tienari & Vaara, 2002) Det var också tydligt att 

man hade en gemensam strategi, eftersom man inom ramarna för de olika kategorierna av 

nyckelpersoner, använde samma anledningar och argument för att stödja sin sak (Hellgren et 

al., 2002). 

 

När artiklarna handlade om ägandeskapsfrågor var det tydligt att de operativa 

nyckelpersonerna inte ville ta ställning i de debatter som fördes. Exempelvis var Igel 

återkommande gånger mån om att säga, att företaget inte påverkades av huruvida det var 

statligt eller privat ägt. Det rationella argumentet som användes var istället, att det som var 

väsentligt för företaget var att ägarskapet är tydligt, och att företaget skulle ledas 

affärsmässigt (KL 2002-12-17). Han var också tydlig med att han och de operativa cheferna 

inte skulle lägga sig i när svenska och finska regeringen hade olika uppfattningar om hur 

aktieägaravtalet skulle se ut. Han ville då istället understryka att det var en fråga för ägarna, 

och underströk att ledningen inte styrdes av någon regering. (DI 2003-05-10) 

 

I sammanhang där ledningsposter bevakades var det i början tydligt att både svenska och 

finska nyckelpersoner var väldigt noga med att rationellt hänvisa till praktiska och naturliga 

skäl vid val av styrelseledamöter och andra högre poster. Med hjälp av att visa på god 

stämning och kamratskap genom sina uttalanden, konstruerades en uppfattning om att alla 

beslut fattades enhälligt och med eftertanke, trots eventuella ojämna fördelningar. I detta fall 

kunde man förklara eventuella ojämlikheter med att Telia var större än Sonera. (KL 2002-11-

12) 

 

När olikheterna mellan styrelsemedlemmarna började utkristallisera sig, blev det tydligt att 

man trots allt haft en del problem med att skapa ovan illustrerade enighet. Artiklarna visade 

att många av de finska styrelseledamöterna avgick under de första åren, vilket skapade en 

allmän oro kring hur företaget styrdes. Vidare visade artiklarna att det rådde osäkerhet kring 

huruvida man skulle lyckas skapa en fortsatt balans med representanter för forna Sonera. De 

nyckelpersoner som uttalade sig om dessa avsked och avgångar, gav ett splittrat intryck av 

vad som egentligen var kärnan till oenigheten, men hade gemensamt att de använde rationella 

diskurser.  
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Anders Igel höll en konsekvent profil i att argumentera för att personkemi och olika syner på 

hur företaget skulle styras strategiskt, var de huvudsakliga anledningarna till att man inte 

kunnat fortsätta med den ursprungliga styrelsen. (DI 2004-05-27; DN 2004-06-22) Till en viss 

del var detta även förklaringen från finska representanter. Hintikkas efterträdare Tom von 

Weymarn medger till exempel, att det var olika uppfattningar av ett antal situationer, som 

bäddade för missuppfattningar. (DI 2004-06-22; DI 2004-06-23)  

 

Eventuell oro kring nedläggningar och nedskärningar innan fusionen, stillades rationellt av 

Igel om att man inte ville uttala sig innan något var bestämt. (HS 2002-04-18; KL 2002-04-

18) Efter fusionens genomförande stillades dessa frågor även av andra operativa 

nyckelpersoner, de respektive landscheferna Marie Ehrling och Juho Lipsanen. Man var 

tydlig med att understryka att eventuella nedskärningar skulle drabba hela koncernen och att 

det nu var ett företag, man ville alltså inte göra skillnad på svenskt och finskt. Det var viktigt 

att understryka att företaget var internationellt. (DN 2003-04-03; KL 2005-09-20; KL 2005-

12-12) Vidare var en vanligt förekommande kommentar, i enlighet med Buckley & Ghauri 

(2002), att nedläggningar är ett nödvändigt ont i företagsfusioner. Det är inte något man 

strävar efter, det är en naturlig konsekvens man måste vara beredd på. (KL 2003-02-06; HS 

2002-12-27; KL 2005-10-26) I de fall då Telia-anställda påverkades av nedläggningar i större 

utsträckning än Soneras anställda, användes rationaliserande argument som att detta var 

naturligt givet Telias större storlek. (DI 2002-12-10) 

6.2.2. Nationella diskurser 
Trots att vi i vår undersökning märkt att de rationella diskurserna förekom mer än de 

nationella i början av sammanslagningen, fanns det tydliga exempel på olika typer av 

nationell diskurs även här. Som Hellgren et al. (2002) skriver, är det lockande för medier att 

använda sig av nationella skillnader genom stereotyper och fördomar. För att undvika att 

fusionen medialt skulle skildras som en nationsstrid, är det tydligt att nyckelpersonerna 

genom sina uttalanden illustrerade att man var medveten om de företagskulturella 

skillnaderna (KL 2002-04-09; HS 2002-04-18). Detta strider emot den ursprungliga teoretiska 

uppfattningen, att man genom att peka ut skillnader skapar negativ inställning och därigenom 

ökar splittringar (Hellgren et al., 2002; Björkman et al., 2003). Det är heller inte kopplat till 

nationell förlust utan skapar ett intryck av att båda nationerna vinner på samarbete och 

kombinationen av dess kulturer. Resultatet blev att man använde sig av nationell diskurs för 

att skapa rationella argument. 

 

Ännu ett exempel på detta fanns i uttalanden från operativa nyckelpersoner. Igel uttryckte sin 

medvetenhet om att man i Sverige och Finland har olika företagskulturer. Han satte då sitt 

uttalande i relation till nationell diskurs för att formulera sin rationalitet. (KL 2002-04-09; HS 

2002-04-18) 

 

De två sammanhang där nationella diskurser användes mer än andra, var uttalanden av 

statliga och fackliga representanter. Från svenska statens sida, i egenskap av att vara den 

största ägaren, diskuterades fördelning av ledningsposter i relation till ägarskap. Under det 

sista undersökta året var detta särskilt tydligt och relaterades ofta till det politiska maktskiftet 

som ägde rum. Maktskiftet skapade spekulation om huruvida svenska staten skulle börja sälja 

ut sin andel av TeliaSonera, men även hur man kom överens med de representanter som satt i 

styrelsen. Exempelvis Carl Bennet som blivit tillsatt av föregående regering. (DI 2006-10-27; 

DI 2006-12-15)  
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De fackliga uttalandena var medialt skildrade som bråk mellan de finska och de svenska 

facken i sammanhang då ledningsposter för arbetstagarrepresentanter skulle fördelas. De 

finska uttalanden som återgavs, illustrerade att man tyckte sig blivit överkörda och de 

svenska facken använde sig av rationella argument för att främja nationell vinning. (DI 2003-

03-15) Detta är återigen konsekvent med hur teorin beskriver att aktörer som anser sig vara 

vinnare i en situation, återkopplar med rationella argument för att legitimera sin utgångspunkt 

(Hellgren et al., 2002). 

 

I finsk media ökade användandet av nationella diskurser successivt efter sammanslagningens 

genomförande. Eftersom Sonera generellt sett ansågs vara fusionens förlorare utifrån finskt 

perspektiv blev det naturligt att nationella diskurser användes i större utsträckning i uttalanden 

(Hellgren et al., 2002). 

 

Likt de uttalanden som uppmärksammades i svensk media, förekom det nationella diskurser 

särskilt kring frågor om ledningsposter och dess fördelning. Eftersom Telia hade en större 

andel representanter i styrelsen jämfört med Sonera, var detta inte ett överraskande resultat, 

eftersom Sonera hamnade i ett naturligt underläge. 

 

Som redan nämnts i analysen av rationella diskurser, var uttalanden från nyckelpersonerna 

inom företagen konsekventa i att vara rationella.  Detta ändrades dock tydligt när man lämnat 

sin post inom företaget. I uttalanden av finska nyckelpersoner var det tydligt att den nationella 

diskursen blev mer använd efter avgångar och avsked. (KL 2004-03-30; KL 2004-04-21; DN 

2004-07-28)  

 

När de som fick avgå uttalade sig om situationen var det i ökad grad med nationella argument 

som att det var skillnader i de olika ländernas företagskultur som skapade olikheterna i 

styrelsen. (KL 2004-03-31) Från styrelsens sida definierades dessa krockar istället som 

resultatet av personliga åsikter och olikheter. (DI 2004-06-22; DI 2004-06-23) Vår analys av 

detta är att man pratade om samma fenomen, men att de avskedade finska styrelseledamöterna 

genom sina uttalanden, skapade en kontext där de var förlorarna i en nationellt betingad 

stridighet. Styrelsen som var kvar rationaliserade i sina argument för att försvara sin vinst.  

 

Facken hade av naturliga skäl en relativt tydlig nationell diskurs eftersom de var företrädare 

för antingen finska eller svenska arbetare och således inte landsöverskridande. I synnerhet de 

finska facken var tydligt nationella genom att de påvisade olikheterna i TeliaSonera 

uppsägningsförfaranden i de olika länderna. (DN 2003-04-04) 

 

Det tema, som enligt teorin är mest utsatt i relation till mediala konstruktioner av vinnare och 

förlorare, är nedläggningar. I dessa sammanhang var man från ledningens håll nästintill 

övertydlig i sin diskurs, både mot svenska och finska tidningar. Man var tydlig med att 

TeliaSonera var ett internationellt företag och inte svenskt eller finskt, vilket var något som 

inte överensstämmer med befintliga teorier. Slutligen är ett generellt intryck av resultaten och 

analysen av de citat vi sammanställt, att man från företagets håll valt att hålla en rationell 

profil, nästan övertydligt. Mediebilden som skapas i tidningarna är dock i mycket större 

utsträckning nationellt präglad. Det var då tydligt att det var medierna som ville skapa vinnare 

och förlorare. Mest förekommande i uttalanden från nyckelpersoner var dock att det inte fanns 

något svenskt och finskt. Det var de anställda i företaget som fick gå, inte svenskar eller 

finnar. Inte heller styrelseproblem berodde på att man hade nationella olikheter i 

företagskulturer som skapade problem utan att det då istället förklarades med exempelvis, 

olikheter i personligheter.  
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7. SLUTSATSER 
I denna avslutande del sammanfattas undersökningens huvudsakliga slutsatser. Vi reflekterar 

över dessa och hur de stämmer överens med studiens teoretiska utgångspunkt. Slutligen 

diskuteras möjliga nya undersökningsområden som vi upptäckt under studiens gång och som 

skulle kunna vara intressanta och likaså komplettera denna kartläggning. 

 

I denna kandidatuppsats har vi undersökt hur nyckelpersoner i en internationell 

omorganisering, använder sig av diskurser strategiskt för att främja sina ståndpunkter. Vi har 

gjort detta genom att undersöka innehållsliga perspektiv – diskurser i uttalanden i såväl 

dagspress som affärstidningar. Att media i dagens samhälle har stor makt över hur 

allmänheten uppfattar händelser är inte någon nyhet. Undersökningen bygger på antagandet 

att även företagsledare gör medvetna språkval i mediala sammanhang. Genom utvalda 

diskurser har de då makten att påverka omgivningens uppfattning av olika situationer.  

 

Ambitionen med denna studie var att bidra till att komplettera redan befintliga studier av 

strategisk diskursanvändning i internationella omorganiseringar. De studier med liknande 

syften som har inspirerat oss, har i stor utsträckning fokuserat på mediala diskurser inom 

tematiska områden i internationella omorganiseringar (Hellgren et al., 2002). Andra har 

studerat liknande fenomen, men fokuserat på debatten innan beslut om omorganisering fattats 

(Björkman et al., 2003). I ett försök att tillföra något till dessa, för att skapa ett annat 

sammanhang, har vi kombinerat dessa ansatser. 

 

Enligt vår undersökning av TeliaSoneras fusion, har de mest medialt uppmärksammade teman 

vi kunnat urskilja, varit frågor kring ägarskap, fördelning av ledningsposter samt 

nedläggningar. Nyckelpersonernas strategiska utgångspunkt har varit tydligt beroende på 

ställning och position inom företaget. Det har även varit betoning på rationellt betingade 

diskurser. Dessa diskurser har dock inte nödvändigtvis varit oföränderliga. I vissa fall har 

nyckelpersoner rationaliserat ämnen för att förespråka nationella intressen. Ett återkommande 

mönster är att man använder detta rationaliserande för att påvisa medvetenhet om försvårande 

omständigheter. Skillnaderna i ländernas företagskulturer är ett exempel på detta. 

 

Resultaten visar att rationella diskurser var mest använt av operationella nyckelpersoner. 

Detta var ett konsekvent resultat oberoende av nationalitet, tema och tidpunkt. Det mest 

förekommande användandet av de då rationaliserande diskurserna var, att man hade en tydlig 

strategi att illustrera att förändringarna var oundvikliga. Ett annat sammanhang som var 

tydligt var i nedläggningar. Då var kontentan att de operativa nyckelpersonerna ville skapa 

känslan av en enad front. Ett resultat som var något mer förvånande, eftersom det skiljde sig 

från de teorier vi undersökt, var att även den ”förlorande” parten i stor utsträckning hade 

rationellt betingade diskurser. 

 

Vår analys belyser även att nationella diskurser var ett vanligt strategiskt verktyg för att visa 

missnöje med internationella fusioner och förvärv. Strategin var mest förekommande bland 

personer som inte tillhörde den absoluta kärnan. I vår undersökning exemplifieras detta med 

uttalanden från avgångna nyckelpersoner, samt fackliga och statliga representanter. 

Diskurserna tydliggjordes då genom att betoningen lades på nationella skillnader i allmänhet. 

I synnerhet i sammanhang då det rådde oenighet i huruvida olika beslutsprocesser var rättvisa, 

var detta synligt. Detta var extra påtagligt när det var en obalans i mediebilden mellan de två 

företagen, i jämförelse med den uppfattning som de operativa nyckelpersonerna hade av 

situationen. I sina försök att balansera upp denna mediebild och nationella uttalanden, blev 
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deras uttalanden då i viss mån överdrivet rationella i sina diskurser och argument. Detta var 

särskilt exponerat i uttalanden kring ledningsposter och nedläggningar.  

 

Sammanfattningsvis är vår övergripande uppfattning att de enda nyckelpersonerna som var 

konsekventa i sin diskursstrategi i alla teman, var de operativa. Övriga nyckelpersoner hade 

större benägenhet att skifta strategi och diskurs mellan sakfrågor och över tid. Det faktum att 

de operativa nyckelpersonerna är så uppenbart rationella påverkar även andra nyckelpersoners 

uppfattning av situationer. Det är den operativa ledningen som innehar informationsmakten 

och kontrollar vad som sägs officiellt. De som sedan vill och försöker utmana denna 

informationsspridning, exempelvis avgångna nyckelpersoner, har ett underläge i att de inte 

har samma tillgång till information. Det hela resulterar då i att man som utomstående 

observatör börjar ifrågasätta de egentliga sammanhangen. Det var dock tydligt att det från 

företagets håll, fanns en tydlig strategi om hur olika frågor skulle hanteras. Vår analys är att 

detta var en framgångsrik taktik så länge alla inblandade personer hade ett intresse av att 

skapa en enad front. 

 

Slutsatserna av denna undersökning har fått oss att fundera på hur denna diskussion kan föras 

vidare. Det är vår bedömning att resultaten av denna undersökning skulle kunna generaliseras 

till liknande företagsfusioner med viss försiktighet. Vi tror att de främsta gemensamma 

nämnarna som krävs för att generera liknande slutsatser är att företagens ursprungsländer har 

liknande historia kring handelsförhållanden, som Sverige och Finland. Vidare tror vi också att 

en förutsättning är att industrin som företagen verkar inom, är en förändringsvänlig, i likhet 

med telekombranschen, som drivs av att öka kommunikationsförhållanden över gränser.  

 

Vill man göra en liknande studie, ur ett annat perspektiv anser vi att det var en aspekt som 

gjorde denna studie extra speciell. Detta var det statliga ägandet, vilket påverkade debatten 

och i många fall blev det en mer politisk angelägenhet. Här var det tydligt att de nationella 

diskurserna påverkade både medieklimatet och specifika uttalanden. Det skulle därför vara 

intressant att i framtiden studera den politiska faktorn och dess inflytande. Omvänt, skulle det 

även vara intressant att se huruvida resultaten skulle se annorlunda ut om ett företag utan 

statligt ägande undersökts. 
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Artiklar om TeliaSonera 2002-01-01 – 2006-12-31  

SVERIGE: 

Dagens Nyheter 
2002-04-15 Större kavaj för Igel och Telia 

2002-10-04 Fusionen oroar Telias fack 

2002-10-23 Toppjobb på Telia för Marie Ehrling 

2002-11-10  Facken sitter med jokrar på hand 

2002-11-13 Telias fack slåss om platser i styrelsen 

2002-11-14 Fackets kvinna tror på fusionen 

2002-12-11 Styrelseavhopp i Telia avtalsbrott 

 

2003-01-19 Telias vd vill förenkla priser 

2003-02-19 Gamla felsatsningar tynger Telia Sonera 

2003-04-03 Telia Sonera säger upp personal 

2003-04-04 Telia får skäll av finländskt fack 

2003-04-12 Miljardskadestånd hotar Telia Sonera. Telia fick lettisk rättstvist med på köpet av 

finska Sonera 

2003-04-25 FEM FRÅGOR TILL SVEN-CHRISTER NILSSON: Är det en revansch att ta plats 

i Telia? 

2003-05-09 Kursrally när Telia Sonera sparar  

2003-05-13 Sammanhållaren 

2003-05-27 Teliabantning splittrar fack. Sif och Seko oense om neddragningsbeslut 

2003-05-31 Uppsagda från Telia kräver miljardbelopp 

2003-07-06 1700 tvingades bort när Telia såldes ut 

 

2004-03-30 Svenska staten anklagas för passivitet i Telia-affären 

2004-04-03 von Weymarn tar över klubban i Telia Sonera 

2004-04-29 Arga aktieägare pressade Anders Igel 

2004-06-22 Telia Soneras vice vd får sparken av Igel 

2004-07-28 ”Sonera hade gått lika bra utan Telia” 

2004-07-28 Igels strategi provocerar finländarna 

2004-10-13 Telia Sonera får hård facklig kritik  

2004-10-28 Vinst och besparingar Telia Soneras aktie. Vd Anders Igel presenterade 

företagets bästa kvartal hittills. 

2004-11-11 ”Stora förändringar väntar i Telia” 

2004-12-09 Finskt säljbesked sänkte Telia Sonera 

 

2005-09-04 Avtal underlättar personalminskning. Telia Soneras vd Anders Igel: ”Det är ett 

sätt att genomföra stora förändringar” 

 

2006-02-12 Igel saknar visioner - därför sitter han löst 

2006-04-26 Telia Sonera gladde ägarna  

2006-05-12 Tidigare Telia Sonera-höjdare anklagas för förtal av Igel 

2006-09-11 Anders Igel är trygg i stormen 

2006-09-28 ”Marie Ehrling hoppade av Telia Sonera i protest” 

2006-10-10 Ordföranden vill lämna Telia Sonera 

2006-11-01 Telia Soneras storvinst mildrar kritik mot vd:n  
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Dagens Industri 
2002-03-26 Storaffären som ger Telia en ny VD 

2002-10-02 Börs & Finans: Taktik ett hot mot Telias fusion 

2002-10-04 ”Toppchefernas bonus en naturlig del i lönen” 

2002-10-23 Ehrling blir Igels högra hand i Telia 

2002-10-26 Finland vägrar släppa in Igel i styrelsen 

2002-10-26 INTERVJU: ANDERS IGEL- Blodigeln 

2002-11-19 Börs och Finans: Klart för Telia Sonera på Stockholmsbörsen 

2002-12-10 Teliaanställda ligger sämst till efter fusion 

 

2003-02-27 Igel stoppar Telias bonus 

2003-02-28 Tveksamt hopp från bonuskarusellen 

2003-03-15 Fackligt bråk om Telia Sonera 

2003-04-04 Igel pressar Telias toppchefer 

2003-04-25 Bennet närmar sig toppen i Telia 

2003-05-09 Börs & Finans: Sverige går bäst i Telia Sonera  

2003-05-09 Tuff kritik mot Telia på bolagsstämman 

2003-05-10 Regeringsbråk om Telia Soneras styrelse 

2003-05-20 ”Vi måste bli mer offensiva” 

2003-05-27 Telia kapar 1500 jobb i Sverige 

2003-08-01 Snigeln har landat 

 

2004-01-31 Blir det pengar över, Igel? 

2004-03-10 Försiktiga ägare kräver inget extra 

2004-03-30 Missnöjet fäller Hintikka 

2004-04-08 Telias VD fick maxbonus 

2004-04-21 Nu får han fast jobb 

2004-04-28 Storägare sätter press på Telias styrelse 

2004-04-29 Missnöjd Teliastämma 

2004-06-22 ”Det är frustrerande” 

2004-06-22 Toppchef sparkad från Telia Sonera 

2004-06-23 Oro kring Telia Sonera efter bryskt avsked 

2004-06-24 Press på Telia Sonera 

2004-07-02 Han vill åt Telia Soneras kassa 

2004-08-06 Pagrotsky: ”Staten är en duktig ägare” 

2004-10-27 Telia Sonera pressas från alla håll 

2004-10-28 Telia Sonera fick börsen att jubla 

2004-11-11 Miljardbantning för Telia 

2004-12-09 Finsk försäljning pressade 

2004-12-29 Styrelseordförande sitter lösare än VD 

 

2005-02-12 3000 jobb ska bort 

2005-03-18 Telia Sonera-ägare kan missa miljoner 

2005-04-27 Svalt intresse för bolagsstämman 

2005-04-27 Vi lär få vänta på bättring 

2005-04-27 Finlandschefen hoppar av 

2005-09-26 ”Att ta hand om folk lönar sig i längden” 

2005-10-27 Finland tynger Telia 

2005-11-22 Telia Sonera bantar i Finland 

2005-11-30 Telia sparar 1,9 miljarder 
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2006-06-23 ”Fullt förtroende för Anders Igel” 

2006-07-29 Igels försvarstal 

2006-09-21 Carl Bennet sitter löst i Telias styrelse 

2006-11-16 Igel stakar ut ny väg 

2006-12-09 Bennet petas ur Telia 

2006-12-15 Teliafacket vill ha kvar Carl Bennet i styrelsen  

 

FINLAND: 

Helsingin Sanomat 
2002-03-27 Ruotsalaiset: Sonera hyötyy enemmän 

2002-04-18 Telia-Sonera Igel esittäytyi Suomessa 

2002-05-15 Telia-Sonera ehdoissa epäselvyyttä 

2002-10-01 Fuusio söisi jopa tuhansia työpaikkoja 

2002-10-26 Telia valmis jatkamaan Sonera-tarjoustaan 

2002-11-07 Pieni kulttuuriero 

2002-11-08 Igelin vetäytyminen pelasti Telian ja Soneran liiton 

2002-11-19 Ruotsalaisanalyytikko: Telia-Soneran tehtävä suuria henkilöstöleikkauksia 

2002-12-05 Soneran työntekijät joutuvat hakemaan uudestaan työpaikkojaan 

2002-12-14 TeliaSoneran tuotekehitys säilyy maayhtiössä 

2002-12-17 Telia-Soneran Igel tyynnyttelee suukopua 

2002-12-17 Anders Igel: Nopeus on nyt valttia 

2002-12-17 Ruotsalaisministeri: Suomi huolehtii vain valtioiden edusta 

 

2003-02-20 TeliaSonera valmistelee suuria irtisanomisia 

2003-04-03 Ruotsissa konsulteille ensimmäiseksi kenkää 

2003-04-03 TeliaSonera vähentää etupäässä Helsingissä 

2003-05-21 TeliaSonera irtisanookin 170 henkeä Suomessa 

2003-05-27 TeliaSonera vähentää Ruotsissa 1500 työntekijää 

 

2004-03-30 Hintikan ero TeliaSonerasta täynnä riitoja 

2004-03-31 Kunnianhimoisia renkejä 

2004-10-28 Toimitusjohtaja Igel pyysi anteeksi yt-väärinkäytöksiä TeliaSonerassa 

 

2005-02-11 TeliaSonera aikoo vähentää ehkä jopa 2000 työpaikkaa 

2005-10-26 Juho Lipsanen haluaa tehdä Sonerasta Suomen parhaan 

2005-11-23 Anders Igel: Säästöt Suomessa eivät riitä 

 

2006-04-25 Viestintäjohtaja jättää Suomen TeliaSoneran 

Kauppalehti 
2002-04-05 Sonerat muuttuvat sinikeltaisiksi 

2002-04-09 ”Suoruutta, rehellisyyttä” 

2002-04-18 Anders Igel käynnisti jalkatyönsä Suomesta 

2002-05-12 Telialaiset häviävät fuusiossa 

2002-10-02 Tavoitteena 250 miljoonan synergiaedut 

2002-11-08  TeliaSonera-kiista ratkesi Igelin eroon 

2002-11-12 Omistajapolitiikkaa 

2002-11-12 TeliaSoneran hallituksen enemmistö ruotsalaisilla 

2002-12-10 Telian Lunastustarjous menetti merkityksensä 
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2002-12-11 Petersson eroaa yllättäen 

2002-12-17 Pysyväkin valtion omistus sopii Anders Igelille 

 

2003-02-06 Igel leikkaa kustannuksia pitäytymällä strategiassa 

2003-04-03 TeliaSonera vähentää satoja toimihenkilöitä 

 

2004-03-30 ”Yhtiössä käydään maaottelua” 

2004-03-31 ”TeliaSonera hukkaa etsikkoaikaansa”  

2004-04-21 Von Weymarn ja Peltola TeliaSoneran rauhantekijöiksi 

2004-04-29 TeliaSonera hätkähti kohua Hintikan potkuista 

2004-06-22 Igel lujittaa otettaan TeliaSonerasta 

2004-07-28 TeliaSonera saa tänää uuden varatoimitusjohtajan 

2004-07-29 Talousmies Kim Ignatius sai lisää painoarvoa 

2004-07-29 Harri Koposen mielestä Sonera hävisi Telia-fuusiossa 

2004-11-03 Valtiolle 200 miljoonan potti TeliaSonerasta 

 

2005-02-02 TeliaSoneran johtajanaiset vetävät yhtä köyttä 

2005-03-23 Valta TeliaSonerssa keikahtaa kohti Ruotsia 

2005-04-12 TeliaSoneran tehostuskuuri koettelee varsinkin pääkaupunkiseutua 

2005-04-27 ”Suomi kulkee Tanskan tietä” 

2005-08-04 Juho Lipsanen saa siivota TeliaSonera Finlandin 

2005-08-31 TeliaSoneran Anders Igel vihjaa nopeisiin leikkauksiin Suomessa  

2005-09-20 ”Lipsasen päätehtävä on korjata Soneran imago” 

2005-09-29 Hintikka saneerasi vaistolla 

2005-10-26 Juho Lipsanen: Irtisanomiset eivät ole tavoite 

2005-12-12 Valtio saattaa myydä Telia-Soneraa 

 

2006-04-25 Viestintäjohtaja Karasvirta jättää TeliaSoneran 

2006-05-05 Ahti Martikainen TeliaSoneran viestintäjohtajaksi 

2006-05-15 TeliaSoneran johtokiistat kohuttavat Ruotsissa 

2006-05-16 Suomalaisjohtajalle lähtöpassit TeliaSoneran pääkonttorista  

2006-05-17 TeliaSoneralle väliaikainen tutkimusjohtaja 

2006-06-22 Igel savusti 

2006-09-19 TeliaSoneran omistukseen ei odoteta nopeaa muutosta 

2006-10-11 Tom von Weymarn leimaa spekulaatiot asemastaan TeliaSonerassa 

ennenaikaisiksi 

 


