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Konvergens som strategi

ASLE ROLLAND

Den framvoksende konvergens mellom kringkas-
ting, telekommunikasjon og informasjonsteknologi
er den viktigste grunnen til å føre mediekonsentra-
sjon opp på den politiske dagsorden i dag. Sentrale
bøker på området har derfor titler som Media
Ownership and Control in the age of convergence
(MacLeod 1996), og Media Policy: Convergence,
Concentration & Commerce (McQuail and Siune
1998). Muliggjort av teknologiske gjennombrudd
og politisk deregulering på slutten av det 20. år-
hundre, utfordrer denne utviklingen nå de sentrale
verdier som vi ønsker at våre mediesystemer skal
realisere, som ytrings- og informasjonsfriheten.

Mediekonsentrasjon er imidlertid verken en
nødvendig forutsetning for eller den uunngåelige
konsekvensen av at teknologier og markeder kon-
vergerer. I stedet for bedriftsintegrasjon ved hjelp
av oppkjøp, sammenslåinger eller allianser kan be-
driftene velge diversifisering ved intern ekspansjon
som strategi for konvergens, dvs. å spre den opprin-
nelige virksomheten til nye markeder, adaptere
supplement til den teknologi som danner det histo-
riske grunnlaget for deres eksistens. Med en ana-
logi til idretten står valget mellom å kjøpe seg til
suksess, eller satse på intern rekruttering.

Et tredje handlingsvalg er å gi avkall på de mu-
lige fordeler ved konvergens – kanskje etter en
nytte/kostnadsanalyse som konkluderer med at “en
skomaker bør bli ved sin lest”. Selv om informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-sektoren
totalt sett er i sterk vekst, og har vokst vesentlig
sterkere enn resten av økonomien siden 1995 (Sta-
tistisk sentralbyrå 2000A og B), har aksjeverdiene
periodevis vært i fritt fall på verdens børser, og
mange IKT-bedrifter tjener overhodet ikke penger.
En illustrasjon kan være avisoppslagene 1. desem-

ber 2000. ”Nasdaq i fritt fall” var Aftenpostens
budskap denne dagen til dem som måtte være usi-
kre på verdien av å konvergere. Dagens Næringsliv
brukte hele førstesiden til å fortelle om ”It-ras på
verdens børser” og ”Mareritt for Hermansen”
(Telenors sjef). Markedskommentaren samme dag
hadde tittelen ”It-panikk smittet europeiske bør-
ser” – og børskommentaren tittelen ”Massakre for
it”. Når avisen i tillegg kunne opplyse at verdien av
Telenor hadde sunket med en tredel bare siden
sommeren, skulle en tro at i hvert fall på denne da-
gen var det få skeptikere som besluttet seg for å
satse på konvergens som selskapets strategi.

Også til dette tredje handlingsalternativet hører
det naturligvis en mulighet for å etablere ny virk-
somhet, eventuelt å integrere eksisterende bedrifter
gjennom oppkjøp, sammenslåinger og strategiske
allianser. Mens det første kan øke konkurransen i
etablerte mediemarkeder, vil det siste medføre
konsentrasjon innenfor de tradisjonelle medie-
bransjer.

Problemstilling
På denne bakgrunn synes det viktig å undersøke
empirisk hvilke strategier berørte bedrifter har i
forhold til konvergens, herunder om de ser seg selv
som deltakere eller tilskuere, pådrivere eller etter-
nølere i forhold til de prosesser som finner sted. De
spørsmål som melder seg, kan sammenfattes slik:

• Er konvergens bedriftenes hovedmålsetting,
eventuelt en utvikling de finner det nødvendig å
tilpasse seg med sine strategier?

• Er bedriftsintegrasjon (oppkjøp, sammenslå-
inger, allianser) den dominerende strategi for å
realisere konvergens, eller satses det mer på
konvergering av eksisterende aktiviteter, dvs
diversifisering ved intern ekspansjon?
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• Eller er det en myte at mediebedriftene søker
konvergens, satser de mer på å ekspandere
innenfor sine opprinnelige mediebransjer?

• Er i så fall bedriftsintegrasjon eller intern ek-
spansjon den dominerende strategi?

Spørsmålene stilles her med Norge og Norden som
referanseramme.

S. M. Chan-Olmsted har undersøkt et lignende
sett problemstillinger for USAs vedkommende
(Chan-Olmsted 1998). Det er derfor naturlig å
starte vandringen i hennes fotspor. Først blir det re-
degjort for Chan-Olmsteds teori og metode, som er
analyse av registre over oppkjøp og sammenslå-
inger mellom bedrifter. Deretter blir det vist hvor-
dan metoden kan anvendes på et norsk og nordisk
datamateriale, og en del empiriske resultater pre-
senteres. Det kan imidlertid reises innvendinger
mot metoden, og disse belyses ved gjennomgang av
et alternativt datamateriale – de ledende mediebe-
driftenes årsrapporter. Men heller ikke dette data-
materialet er uten problemer. Til slutt drøftes der-
for hva en spørreundersøkelse blant bedrifter kan
bidra med av supplerende informasjon.

Industriell konvergens
– virkning eller årsak?

Det norske konvergensutvalget skriver i sin utred-
ning at konvergens er utydeliggjøring av sektor-
grensene mellom kringkasting, tele og IT. Med ut-
gangspunkt i de ulike ledd av verdikjeden identifi-
serer utvalget fire dimensjoner ved konvergens:

1. tjenestekonvergens

2. nettverkskonvergens

3. terminalkonvergens

4. markedskonvergens

Om markedskonvergens skriver utvalget at den
”følger som en naturlig konsekvens av de foran-
nevnte dimensjoner ved konvergens, og innebærer
at økonomiske sektorer som tidligere var relativt
klart atskilte, gradvis infiltreres i hverandre.
Markedskonvergensen medfører følgelig at aktører
som hittil har operert i klart atskilte markeder, i
noen grad må konkurrere om de samme kundene.
Dette har gitt opphav til en lang rekke endringer i
aktørkonstellasjonene i markedene (fusjoner, alli-
anser etc)” (NOU 1999:26, s. 11).

S. M. Chan-Olmsteds analyse av utviklingen i
USA tar som utgangspunkt at ”over the last two de-

cades, mergers and acquisitions (M & A) have
become an integral part in the strategic initiatives
of many media companies that wish to capitalize on
the trend of globalization of businesses, technical
development, industrial consolidation, and econo-
mic ramifications of political reform.” Valget av
bedriftsintegrasjon som strategi for konvergens
skyldes at “convergence through M & A seems to
provide the best opportunity for companies to
accelerate the implementation of new technologies
and at the same time capture a developed customer
base”. Som følge av denne vurderingen vil “the
increasing strategic alliances between various me-
dia and telecommunications companies present a
road toward convergence of industries. The word
convergence has often been characterized as the
integration of content ... and the integration of
distribution systems … It is my belief that the study
of convergence would be incomplete without the
analysis of strategic integration between firms in
the telephone, cable, broadcasting, and computer
industries” (Chan-Olmsted 1998:33-34).

Chan-Olmsteds budskap er at konvergens-
utvalgets observasjon av ”en lang rekke endringer i
aktørkonstellasjonene i markedene” bør identifise-
res som en egen dimensjon ved konvergens-
begrepet. Chan-Olmsted benevner dimensjonen

5. industriell konvergens

Alternative begrep kan være konvergens mellom
sektorer, næringer eller bransjer. Det vil være
meningsnyanser mellom disse begrepene, men de
overskygges av at samtlige omhandler sammen-
smelting av tilbudssiden i markeder som også vok-
ser sammen.

Vi aner her to motsatte oppfatninger av årsaks-
forholdet mellom teknologisk og industriell konver-
gens. I det norske konvergensutvalgets analysemo-
dell vil industriell konvergens være en funksjon av
de øvrige dimensjoner, som også står i et kausalt
forhold til hverandre. Resonnementet er at konver-
gens mellom tjenester, nettverk, terminaler og mar-
keder er en uunngåelig utvikling som bedriftene må
forholde seg til om de vil overleve. Industriell kon-
vergens, eller sammenslåing av bedrifter på tvers
av de tradisjonelle mediebransjene, framstår da
som en rasjonell tilpasning til denne utviklingen.

I det perspektiv Chan-Olmsted trekker opp, er
industriell konvergens snarere en målsetting for be-
drifter som ser hvilke muligheter teknologisk og
markedsmessig konvergens fører med seg. Heller
enn å tilpasse seg utviklingen, vil rasjonelle bedrif-
ter søke å påskynde den ved å integrere sine virk-
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somheter på tvers av de tradisjonelle mediebran-
sjene.

S. Granhaug har framført et lignende resonne-
ment i en diskusjon av begrepet ’scenarioanalyse” i
Reve og Stokkes bok om strategisk analyse (Reve
& Stokke 1996). Han hevder at ”store deler av inte-
grasjonstiltakene mange bedrifter i medie- og
telekommunikasjonssektoren har gjennomført de
siste årene kan forstås ut fra en ... tro på et scenario
der ... bransjene ikke vil kunne skilles klart fra
hverandre i fremtiden. ... For å stå rustet til et slikt
scenario velger mange av bedriftene å gjennomføre
en eierskapsmessig konvergens allerede i dag”
(Granhaug 1999:5).

Kanskje ser vi her en antydning av motsetnings-
forholdet mellom determinisme og voluntarisme
ved forklaringen av sosiale fenomen. Det norske
konvergensutvalget representerer i så fall det deter-
ministiske syn, der industriell konvergens vil være
den logisk nødvendige slutning å trekke for aktører
som ønsker å handle rasjonelt når de stilles overfor
teknologisk og markedsmessig konvergens. Og
Chan-Olmsted representerer det voluntaristiske
syn, der industriell konvergens blir et sjakktrekk
for aktører som ser hvilke muligheter som åpner
seg ved felles handling når teknologi og markeder
blir integrerte i hverandre.

Også konvergensutvalget ser imidlertid ”first
mover advantage” som en framtredende strategi.
Under denne tittelen skriver utvalget at ”utviklin-
gen er i øyeblikket preget av stor usikkerhet mht.
hvilke tjenester brukerne faktisk vil etterspørre og
på hvilken måte de vil ta inn disse. Samtidig er det
et stort potensiale for fortjeneste knyttet til å være
først ute med attraktive tjenester. Denne kombina-
sjonen av høy risiko og stort fortjenestepotensial
preger mange av aktørenes disposisjoner. Én effekt
er at man får en rekke nyetableringer av mindre
nisjeaktører. En annen er at etablerte aktører ofte
synes å velge strategier der man satser i mange ret-
ninger, i håp om at noen av disse skal lykkes. Når
det gjelder Internett-tjenester har mange investorer
vært villige til å ta store tap i en etableringsfase, i
håp om at investeringene på lengre sikt skal gi høy
avkastning” (NOU 1999:26, s. 62).

Frihet til å velge strategi omfatter også friheten
til å velge feil. Hvis markedet utvikler seg raskt,
for eksempel, kan det være mer rasjonelt å satse på
ekstern vekst gjennom bedriftsintegrasjon, enn in-
tern vekst gjennom utvikling av nye produkter – el-
ler for igjen å bruke analogien med idretten: Å
kjøpe etablerte spillere framfor å satse på rekrutte-
ringsstallens evne til å utvikle nye talenter. Den

som har denne forståelse av hva som er den rasjo-
nelt riktige strategi, vil imidlertid oppleve seg som
værende i en tvangssituasjon, og ikke stilt overfor
et reelt valg.

Strategiske problemstillinger
P. Kotler har definert markedsstrategier slik: ”Mar-
ket-oriented strategic planning is the managerial
process of developing and maintaining a viable fit
between the organization’s objectives, skills, and
resources and its changing market opportunities.
The aim of strategic planning is to shape and
reshape the company’s business and products so
that they yield target profits and growth” (Kotler
1997). En fyndigere formulering er Normann og
Ramirez’ (1993) definisjon av strategi: ”The art of
creating value”.

Begrepsdiskusjon
Det grunnleggende strategiske valg er som nevnt
mellom bedriftsintegrasjon og intern ekspansjon,
ekstern eller intern vekst. Chan-Olmsted beskriver
dette valget slik: “In planning for long-term growth,
a diversified company faces the choice of M & A
versus internal expansion” (1988:36). I den forbin-
delse definerer hun en ’strategisk allianse’ som ”a
business relationship in which two or more com-
panies, working to achieve a collective advantage,
attempt to integrate operational functions, share
risks, and align corporate structures” (1998:34).
Definisjonen gjør strategisk allianse til et begrep
overordnet de ulike formene for bedriftsintegra-
sjon, som kan variere fra enkle lisensavtaler til
oppkjøp og fusjon. En alternativ terminologi er å
reservere begrepet for alternativene til oppkjøp og
fusjon, dvs. samarbeidsavtaler av ulike slag – hvil-
ket medfører at den strategiske allianse vil være
underordnet bedriftsintegrasjon som overordnet be-
grep. I en analyse av samme fenomen i Norge har S.
Granhaug således definert ’strategisk allianse’ som
”et forretningsforhold der to eller flere virksomhe-
ter etablerer avtale om samarbeid i forbindelse med
markedsføring, salg, produksjon, innkjøp eller an-
nen bedriftsfunksjon” (Granhaug 1999:25). Umid-
delbart virker denne begrepsbruken mer fruktbar,
for ut fra begge definisjoner forutsetter ’strategisk
allianse’ eksistensen av harmoni – de berørte sel-
skaper vil samarbeide mot et felles mål – mens
oppkjøp og fusjoner også kan være av fiendtlig ka-
rakter.
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Chan-Olmsted (1998:35) skiller videre mellom
tre former for eierskapsbasert bedriftsintegrasjon:
Acquisition, merger og consolidation. Igjen er ter-
minologien ikke helt overensstemmende med van-
lige norske inndelinger. Således blir ’acquisition’
definert som at ”one company acquires the opera-
ting assets of another, in exchange for either cash,
securities, or a combination of both”. I vanlig norsk
språkbruk er dette et oppkjøp, jfr igjen Granhaug
(1999:24). Typisk vil det oppkjøpte selskap fort-
sette å eksistere, mens en ”merger is a combination
of two corporations in which only one corporation
survives”. I Granhaugs terminologi er dette en sam-
menslåing, mens det Chan-Olmsted beskriver, sna-
rere synes å være at et selskap utsletter et annet et-
ter å ha overtatt dets verdier (”the acquiring com-
pany assumes the assets and liabilities of the
merged company”).

Chan-Olmsted skiller mellom en ’merger’ og en
’consolidation’, som er en ”business combination
whereby two or more companies join to form an
entirely new company”. Også dette faller inn under
det norske begrepet ’sammenslåing’ (på engelsk
’merger’). Ved consolidation synes det imidlertid
relevant å skille mellom situasjoner der dette resul-
terer i henholdsvis ett og tre selskaper, dvs der de
to opprinnelige selskapene utsletter seg selv til for-
del for ett nytt, og der de etablerer et felles datter-
selskap. I det førstnevnte tilfellet vil forskjellen
mellom ’merger’ og ’consolidation’ i Chan-Olm-
steds terminologi være lik en forskjell mellom sin-
nelag og motiv, idet hun – med referanse til P. A.
Gaugan (1991) – mener ”consolidation is a more
friendly, cooperative deal than either a merger og
acquisition because it provides equal footing in the
new firm for each corporation” (1998:35).

Hvordan Chan-Olmsted definerer det andre
strategiske hovedalternativet – intern ekspansjon –
framgår ikke av den analyse som her diskuteres.
Alternativet vil imidlertid være at et selskap som
opprinnelig var aktivt i én av de næringer som nå
inngår i IKT-sektoren, ekspanderer inn i andre næ-
ringer ved å adaptere deres teknologier og inkorpo-
rere dem i den eksisterende organisasjon. Hvorvidt
dette skjer gjennom å tilføre den etablerte bedrift
nye oppgaver eller ved at det opprettes av nye sel-
skaper for disse oppgavene, blir da et spørsmål om
hva som er den mest effektive organisasjonsform.
Eksempelvis blir begge modeller benyttet for aviser
som ”går på nettet”. Etablering av datterselskap vil
imidlertid forkorte avstanden mellom de to hoved-
alternativene bedriftsintegrasjon og intern ekspan-
sjon.

Handlingsalternativer

Forholdet mellom bedriftsintegrasjon og intern ek-
spansjon må utgjøre én dimensjon ved studiet av
bedriftsstrategier i den framvoksende IKT-sekto-
ren.

Handlingsalternativer under bedriftsintegrasjon
vil være

• samarbeidsavtaler mellom bedrifter som natur-
ligvis fortsetter å eksistere

• oppkjøp (helt eller delvis) av bedrifter som også
fortsetter å eksistere

• oppkjøp eller hel overtakelse av bedrifter for
deretter å legge ned den svakeste

• sammenslåing av flere selskap til ett felles sel-
skap

• samarbeid med andre selskaper om å etablere
nye felles bedrifter

Handlingsalternativer under intern ekspansjon vil
være

• utvidelse av arbeidsoppgavene for eksisterende
bedrifter

• etablering av egne bedrifter for å ivareta de nye
oppgavene

Denne dimensjonen krysses imidlertid av en annen,
knyttet til nivåene i produksjonsprosessen og gra-
den av markedsrelevans. Chan-Olmsted drøfter
denne dimensjonen i forhold til ”strategiske allian-
ser” (i hennes terminologi), men den er åpenbart
også relevant for selskaper som i stedet velger in-
tern ekspansjon. Med dette klassifikasjonssystemet
lagt til grunn, ender Chan-Olmsted med å skille
mellom fire velkjente strategiske handlings-
alternativer (1998:37):

• horisontale strategier (ekspansjon eller bedrifts-
integrasjon på samme nivå i produksjonsproses-
sen)

• vertikale strategier (ekspansjon eller bedrifts-
integrasjon mellom ulike nivåer i prosessen)

• konsentriske strategier (komplettering av man-
gler ved produksjonsledd, teknologier, marke-
der)

• konglomeratiske strategier (overordnet stabilitet
viktigere enn delløsninger)

Andre begrep som kan og er blitt knyttet til denne
dimensjonen, er f.eks. diagonal integrasjon, multi-
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medieintegrasjon, multisektorintegrasjon (mellom
IKT-sektoren og andre næringer), internasjonal in-
tegrasjon. Jo flere begrep som tas i bruk, desto
større sjanse synes det imidlertid å være for at be-
grepene er overlappende – og for at de krysser det
grunnleggende skillet mellom horisontale og verti-
kale strategier igjen. Dette synes også være tilfelle
med konsentriske og konglomeratiske strategier
slik Chan-Omsted bruker disse begrepene.

Det synes derfor å være grunn til å hevde at de
to dimensjonene til sammen gir fire hovedformer
for strategiske handlingsvalg:

Bedrifts- Intern
integrasjon ekspansjon

Horisontalt i  1  2
markeder

Vertikalt på  3  4
produksjonsnivåer

Hvorvidt en bedrifts handlingsvalg vil omfatte én
eller flere celler i denne modellen, avhenger trolig
av på hvilket nivå i selskapshierarkiet den befinner
seg. En avis som starter nettavis innen for rammene
av den eksisterende redaksjon, vil f.eks. være et
eksempel på intern ekspansjon horisontalt i marke-
der (celle 2). Konsernet som avisen tilhører, kan
imidlertid tenkes å ekspandere i samtlige fire celler
samtidig – eller i tur og orden.

Analyser av bedriftsregistre
Chan-Omsteds metode

S. M. Chan-Olmsteds metode var å undersøke sam-
menslåinger og oppkjøp i de berørte bransjer i USA
over et antall år, slik disse har vært rapportert i fag-
tidsskriftet Mergers & Acquisitions. For å komme
med i tidsskriftets ”M & A Rosters”, må en trans-
aksjon være verdsatt til en viss størrelse. Transak-
sjoner som tilfredsstiller dette kravet, deles inn i
tre hovedkategorier etter geografi (innenlandske
transaksjoner, utenlandske oppkjøp i USA og ame-
rikanske investeringer i utlandet). Dertil kommer
en inndeling etter bransje eller næring, og Chan-
Olmsted konsentrerte seg om fjernsyn, kabelfjern-
syn, radio og telefontjenester – naturligvis spesielt
med siktemål å observere transaksjoner på tvers av
disse (dvs konvergens). Opplysningene synes dertil
å være detaljerte nok til å kunne fastslå om det
dreier seg om horisontal eller vertikal integrasjon,
f.eks.

Etter en klassifikasjon av transaksjonene ut fra
disse dimensjonene, ble en komparativ metode be-
nyttet for analysen. Chan-Olmsted foretok sammen-
ligninger i tid og rom (næringer), og trakk på dette
grunnlag slutninger om forskjeller og likhetstrekk
ved næringenes strategivalg før og nå.

Det framgår ikke eksplisitt hvilke indikatorer
Chan-Olmsted bruker for å identifisere de(n) domi-
nerende strategi(er). Valg av metode innebærer
imidlertid at hun implisitt baserer sine konklusjo-
ner på en rent kvantitativ opptelling av forekom-
ster, uten noen vurdering av hvilken verdi det en-
kelte tilfelle av bedriftsintegrasjon har for selska-
pet, hvilken risikovilje investeringen gir uttrykk
for, eller andre kvalitative forhold som kan indi-
kere noe om viljen til å satse.

Nordicoms registre
Den nordiske dokumentasjonssentralen for masse-
kommunikasjonsforskning (Nordicom) gjør det mu-
lig å gjenta mye av denne analysen både på norsk
og nordisk plan ved hjelp av allerede publisert ma-
teriale, som i USA. Blant sine mange aktiviteter
samler Nordicom jevnlig inn data om de nordiske
medieselskap og deres forretningsaktiviteter. Imid-
lertid er det først med 2000-utgaven at rapporten
The Nordic Media Market (Harrie 2000) synes å
inneholde tilstrekkelig med opplysninger til å
kunne sammenlignes med ”M & A Rosters” i
Mergers & Acquisitions. Dette begrenser naturlig-
vis muligheten for å studere utviklingen over tid.

Verken ”M & A Rosters” eller Nordicom gir
fullstendig oversikt. Det benyttes også noe forskjel-
lige seleksjonskriterier. I ”M & A Rosters” er dette
som nevnt en gitt verdigrense for transaksjonene.
The Nordic Media Market sies å inneholde
”selected acquisitions and mergers”. Det framgår
imidlertid at to kriterier er benyttet. Det første er at
selskapet står på Nordicoms liste over de 24 største
medieselskapene i Norden, målt med omsetning i
1998. Utvelgelsen til denne listen igjen synes å
være basert på hele omsetningen for nordiske sel-
skaps vedkommende (dvs. inklusive omsetning
utenfor Norden), men kun på omsetningen i Norden
for ikke-nordiske selskap (selskap nr. 23 og 24 på
listen har hovedsete utenfor Norden). Det andre
seleksjonskriteriet er at transaksjonen av Nordicom
defineres som ”signifikant”, hvilket synes å være
gjenstand for en mer skjønnsmessig vurdering. I
det hele synes det atskillig mer krevende å utar-
beide Nordicoms liste, enn listen i ”M & A Ros-
ters”. Mens den sistnevnte åpenbart bygger på ruti-
nemessig innrapportering, er Nordicoms liste resul-
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tatet av ganske omfattende detektivarbeid og kilde-
granskning.

Framstillingen i The Nordic Media Market er
basert på de nasjonale markeder. Behandlet blir de
nordiske land minus Island men pluss de baltiske
stater, der oppkjøp og fusjoner med nordisk delta-
kelse er tatt med. Opplysninger samlet inn, er

• Hvilken ”sfære” (konglomerat, konsern) kjøper
tilhører

• Kjøper (selskap)

• Kjøpt (selskap)

• Det kjøpte selskaps forretningsområde (klassifi-
sert)

• Selger (”sfære”)

• Annet, herunder hvor stor andel som er kjøpt,
eierskapets fordeling etter handelen (mer tilfel-
dig informasjon)

Oppkjøp og sammenslåinger i Norden

Det utvalg som er foretatt, gir et godt inntrykk av
eiendomshandelen på det nordiske mediemarkedet
i 1998 og 1999. Med Island og Baltikum holdt
utenom, var det f.eks. i alt 169 ”noteringsverdige”
oppkjøp og fusjoner disse årene. Etter kommenta-
rene å dømme var oppkjøp den suverent vanligste
av disse formene for eiendomshandel, idet ca. ni av
ti transaksjoner synes å tilhøre denne kategorien
(jf. også Granhaug 1999:24-25).

Mer overraskende kanskje er hvordan de 169
transaksjonene fordelte seg på de nasjonale medie-
markeder:

Mediemarkeder Antall Andel (%)

Danmark 21 12
Finland 34 20
Norge 55 33
Sverige 59 35

Sum 169 100

Relativt til forbrukermarkedet var det klart størst
aktivitet i Norge, som med lavest innbyggertall
hadde nesten like mange fusjoner og oppkjøp som
dobbelt så store Sverige, og langt flere enn de
større landene Danmark og Finland. Dette kan
imidlertid også reflektere forskjellige grader av
konsentrasjon i disse markedene forut for transak-
sjonene i 1998 og 1999 – hvor er det mest å få
kjøpt. For eksempel er konsentrasjonsgraden svært
høy i dansk presse, der det opprinnelige ”fireblad-

system” (Thomsen 1972) forlengst er trengt
sammen til høyst én og ofte ingen avis. Andre for-
klaringer på det lave antall transaksjoner i Dan-
mark kan være at de største foretakene der har en
annen strategi – i hvert fall domineres listen over
de største av stabile avisforetak, statlige TV-sel-
skap og Egmont som satser mest utenfor Norden.
Nordicom ser imidlertid heller ikke bort fra at den
rent nasjonale aktiviteten i Danmark kan være
underrapportert, jfr. nødvendigheten av kontaktnett
og tilgang på kilder for å framskaffe data (e-brev av
31.1.01 fra Nordicom til forfatteren).

En annen smaksprøve på dette datamaterialet
kan være å fordele det etter hvilken medienæring
det kjøpte eller fusjonerte selskap tilhører. Her kan
det være uklart hva som gir en uttømmende klassi-
fikasjon bestående av gjensidig utelukkende kate-
gorier. For at ikke det beste skal bli det godes fi-
ende, kan imidlertid følgende kategorisering forsø-
kes:

Medienæringer Antall Andel (%)

Trykte medier
(aviser, blader, bøker) 74 44
Kringkasting (TV og radio) 40 24
”Lyd og bilde” (musikk, film, video) 16 9
”Nye medier” (tele, Internett) 31 18
Annet 8 5

Sum 169 100

Nær halvparten av alle nordiske transaksjoner
gjaldt bedrifter innen den mest tradisjonelle av
medienæringene, dvs trykte medier og produksjon
eller distribusjon av disse. Dette kan tolkes som at
interessen fortsatt er størst for trykte medier som
aviser, ukeblad og bøker. Imidlertid kan det også
gjenspeile at her er tilbudet fortsatt størst, idet de
øvrige medienæringer i klassifikasjonen inntil ny-
lig har vært dominerte av offentlige monopol i bety-
delig grad. Dette gjelder naturligvis kringkastingen
i hele Norden, men også film og kino har i betyde-
lig om enn varierende grad vært et offentlig anlig-
gende.

En tredje smaksprøve kan være å fordele trans-
aksjonene på ulike ledd i verdikjeden. Her vil det
være problemer både med å definere leddene i kje-
den og å plassere de kjøpte bedrifter entydig i for-
hold til disse. Våre mediebegreper benyttes jo både
om produsenter, produkter og distribusjon – ta for
eksempel ’kringkasting’, et distribusjonsbegrep
som også benyttes om produsent og formidler, eller
’avis’, som nyttes både om institusjon og produkt.

Imidlertid bør det være mulig å skille ut medie-
bedriften med redaktøransvar for et produkt, og
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rene produksjons- og distribusjonsbedrifter uten
produkter de står ansvarlige for overfor publikum. I
så fall synes det mulig å klassifisere de 169 trans-
aksjonene omtrent som følger:

Verdikjeden Antall Andel (%)

Produksjonsbedrifter 47 28
Mediebedrifter 90 53
Distribusjonsbedrifter 26 15
Annet, uklart 6 4

Sum 169 100

Ut fra denne inndelingen ser vi at over halvparten
av transaksjonene gjelder mediebedrifter med
redaktøransvar. Tar vi med andre bedrifter som
også produserer medieinnhold, blir over 80 prosent
på produksjons- eller innholdssiden, og kun 15 pro-
sent på distribusjonssiden. Materialet fra Nordicom
gjør det også mulig å fastslå i hvilken utstrekning
innholdsprodusenter kjøpte distributører og om-
vendt. Med så liten andel av aktiviteten på
distribusjonssiden er det imidlertid åpenbart at
handelen hovedsakelig foregikk mellom innhold-
sprodusenter av ulike slag.

Videre gjør Nordicoms materiale det mulig å se
hvordan kjøpene fordeler seg for eksempel på an-
tall ’interessesfærer’ (konsern, konglomerater) i
hvert mediemarked og samlet for disse nordiske
landene.

Antall Antall Kjøp/
Mediemarkeder  kjøp kjøpere (sfære) kjøpere

Danmark 21 12 1,75
Finland 34 7 4,86
Norge 55 11 5,00
Sverige 59 25 2,36

Sum 169 55 3,07

Vi ser at færrest kjøpere var det i Finland, der kun
7 konsern og konglomerater var involverte i de 34
oppkjøpene og fusjonene, hvilket gir et gjennom-
snitt på 4,86 oppkjøp per kjøper. I Sverige var hele

25 kjøpere involverte, og selv med det største an-
tall kjøp totalt, gir dette et gjennomsnitt på bare
2,36 kjøp per kjøper. Enda lavere aktivitet var det i
Danmark, der de 21 kjøpene fordelte seg på 12 kjø-
pere, dvs kun 1,75 kjøp per kjøper.

Hårfint mer aktive enn de finske var imidlertid
de 11 kjøperne i Norge. I gjennomsnitt deltok de i 5
transaksjoner i det norske mediemarkedet.

I samtlige markeder gjelder naturligvis at kjøper
kan komme fra et annet nordisk land, eller et land
utenom Norden. Det siste synes for øvrig å være til-
felle for kun åtte av de 169 transaksjonene, eller
snaue 5 prosent av dem. I alt seks ikke-nordiske
firma var involverte. Selv om Murdoch, Bertels-
mann og UPC var blant disse, kan dette knapt kal-
les en invasjon av Norden fra de internasjonale
mediegigantenes side. I 1998 og 1999 var Norden
åpenbart primært satsingsfelt for de hjemlige
mediekonsern.

Nordicoms rapport inneholder også data om
hvem som var de største medieselskapene i Nor-
den, målt i omsetning i 1998. Det kan være av in-
teresse å se hvordan de største aktørene deltok i
transaksjonene – i eget og nabolandenes medie-
markeder (tabell 1).

Samtlige av de store medieselskapene må sies å
ha vært svært aktive kjøpere i 1998 og 1999, i det
de til sammen foretok 79 oppkjøp registrerte av
Nordicom. Den ivrigste kjøperen, norske Schib-
sted, kjøpte imidlertid 1,4 ganger så ofte som den
minst ivrige, svenske Modern Times Group. Større
forskjeller mellom konsernene var det med hensyn
til hvilke nasjonale markeder de kjøpte i. Med 79
kjøp i alt er det klart at hvert enkelt kjøp gir et
stort prosentvis utslag, men de fordelingene er like-
vel interessante. Således ser vi at klart orienterte
mot det hjemlige marked var Sanoma-WSOY,
Modern Times Group og Bonnier, som gjorde hen-
holdsvis 88 prosent, 85 prosent og 67 prosent av
sine oppkjøp i det hjemlige marked (Finland, Sve-
rige og Sverige). Minst orientert mot det hjemlige
marked var Egmont, som kun gjorde 31 prosent av

Tabell 1. Kjøper mest – land

Selskap Dk Fin N S Sum

Bonnier (Sverige)  2 1 2 10  15

Sanoma-WSOY (Finland) 15  1  1  17

Egmont (Danmark) 5 10  1  16

Schibsted (Norge)  3 7  8  18

Modern Times Group (MTG) (Sverige)  1  1 11 13

Sum 11 17 20 31  79
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sine investeringer i Danmark og 63 prosent av dem
i Norge.

Schibsted gjorde 39 prosent av sine kjøp
hjemme i Norge, og 44 prosent av dem i Sverige,
som totalt sett var det heteste markedet, med 39
prosent av de store selskapenes i alt 79 oppkjøp.
Det nest mest aktive markedet var som vi ser
Norge, der hvert fjerde oppkjøp fant sted. Halvpar-
ten av disse oppkjøpene sto danske Egmont for, og
kun 35 prosent var norske i det Schibsted sto bak
dem. Det finske markedet synes mest beskyttet mot
utenlandske investeringer, idet 15 av 17 oppkjøp,
eller 82 prosent var i regi av Sanoma-WSOY. De to
siste sto symptomatisk nok svenske kjøpere for.

De store mediekonsernene i Norden var ikke
bare involverte i kjøp – de solgte seg også ut av sel-
skaper, og de solgte hele selskaper. I alt ble det
foretatt 29 salg registrerte av Nordicom (tabell 2).
Kjøpsaktiviteten var med andre ord 2,7 ganger
større. Og mens Schibsted hårfint var største kjø-
per, var konsernet suverent største selger, idet kon-
sernet alene sto for 12 eller 41 prosent av de fem
selskapenes samlede salg. Mest solgte Schibsted i
Norge, der konsernet solgte like mye som det
kjøpte, og der syv av i alt tolv salg utgjør 58 pro-
sent av salgsaktiviteten. Men Schibsted solgte også
unna i Sverige der det ble investert mest. På grunn
av Schibsted var det også totalt sett mest salg i
Norge – og et klart skille mellom Norge og Sverige
som land med mange og Danmark og Finland som

land med svært få salg for de store mediekonsern-
enes vedkommende.

Med Schibsted på topp både når det gjelder
kjøp og salg, måtte konsernet nødvendigvis bli
klart mest aktivt av de store nordiske konsernene. I
alt deltok Schibsted i hele 30 eller 27,7 prosent av
de 108 transaksjonene der de største var involverte.
Schibsted var imidlertid langt fra den største sam-
leren av dem, idet hele 12 eller 40 prosent av kon-
sernets transaksjoner var salg, og altså kun 60 pro-
sent kjøp. For de øvrige storkonsernene utgjorde
kjøp 75-81 prosent og salg 25-19 prosent av trans-
aksjonene de deltok i (tabell 3).

Schibsted hadde dessuten den klart mest inter-
nasjonale profilen på satsingen i disse to årene –
vel å merke med utenlandske markeder avgrenset
til tre andre nordiske land. Konsernet var det
eneste av de store som kjøpte mest utenom eget
land. Hele 11 av 18 kjøp, eller 61 prosent, var i an-
dre nordiske markeder. For de øvrige stor-
konsernene var 60 til 90 prosent av kjøpene i det
hjemlige mediemarkedet. At Schibsted solgte mest
i eget land, hadde konsernet imidlertid til felles
med flere av mediegigantene.

Sterke og svake sider ved metoden
Samtlige av tabellene ovenfor lar seg relativt enkelt
konstruere ved hjelp av Nordicoms rapport ”The
Nordic Media Market”, simpelthen ved å reklassi-

Tabell 2. Selger mest – land

Selskap Dk Fin N S Sum

Bonnier (Sverige) 1 4 5

Sanoma-WSOY (Finland) 3 1 4

Egmont (Danmark) 1 4 5

Schibsted (Norge) 1 7 4 12

Modern Times Group (MTG) (Sverige) 2 1 3

Sum 3 5 12 9 29

Tabell 3. Sum deltakelse i fusjoner og oppkjøp

Selskap Dk Fin N S Sum

Bonnier (Sverige) 3 1 2 14 20

Sanoma-WSOY (Finland) 18 2 1 21

Egmont (Danmark) 6 14 1 21

Schibsted (Norge) 4 14 12 30

Modern Times Group (MTG) (Sverige) 1 3 12 16

Sum 14 22 32 40 108
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fisere oversikten over fusjoner og oppkjøp, og der-
etter telle opp forekomstene. Mer komplisert vil
det være å finne ut om kjøper har krysset medie-
grenser eller gått inn i nye ledd av verdikjeden.
Dette skyldes at Nordicoms oversikt kun innehol-
der opplysninger om det kjøpte selskaps aktiviteter
– ikke om hva kjøper drev med før oppkjøpet eller
fusjonen, og i de fleste tilfeller trolig driver med
fortsatt. Informasjon om dette lar seg bare trekke ut
i den utstrekning kjøper også er selger, og det
solgte produkt også kan sies å være hovedaktivi-
teten, slik tilfellet vil være for eksempel når trans-
aksjonen gjelder en familieeid avis som helt eller
delvis blir solgt.

Mer systematisk kunnskap om slike grense-
overskridelser forutsetter at Nordicoms materiale
suppleres med annen datainnsamling. Fraværet av
slikt materiale begrenser rapportens nytteverdi som
kilde til kunnskap om vertikal og horisontal inte-
grasjon, og om konvergens. Dette er naturligvis
ikke noen kritikk av Nordicoms rapport, men påpe-
king av et problem som lett oppstår når det benyttes
et datamateriale som er samlet inn for andre for-
mål. De manglende informasjoner bør også være
forholdsvis enkle å framskaffe, da aktørene i de
omtalte transaksjoner er bedrifter som det forelig-
ger mye kunnskap om.

Handlinger sier mer enn ord. Det er derfor
åpenbare fordeler med å studere fusjoner og opp-
kjøp som har faktisk funnet sted, framfor dem det
kun eksisterer utsagn om. Spesielt er dette tilfelle
hvis ønsker å identifisere forutsetningene for at
strategier skal lykkes – hvilket de må gjøre for at vi
skal kunne føre fenomenet konvergens tilbake til
(summen av en rekke) strategiske handlingsvalg.
Finner vi ut hvilke ressurser det er som gir strate-
gier suksess, kan vi også med betydelig treffsikker-
het forutsi utfallet av å ta disse ressurser i bruk. Vi
vet imidlertid ikke om potensialet vil bli realisert – enn
si om den som har potensialet, er kjent med det.

Ved å studere resultatet av vellykkede strategi-
valg får vi derfor heller ikke vite i hvilken utstrek-
ning de berørte aktører har hatt konvergens som
strategisk målsetting. Det framkommer for eksem-
pel ikke hva som har vært det oppkjøpte firmas
strategi – om den har vært å la seg kjøpe, eller om
firmaet ble oppkjøpt fordi en strategi for å hindre
fiendtlig overtakelse var mislykket. Videre vil
oversikter som Nordicoms The Nordic Media
Market ikke kunne inneholde eksempler på
strategivalg som har vært mislykkede for begge
parter, som forsøket i 2000 på å fusjonere Telia og
Telenor.

Endelig vil en analyse av vellykkede transaksjo-
ner ikke kunne dreie seg om andre strategivalg enn
dem oversikten omfatter, dvs. ”mergers & acquisi-
tions”. I og for seg er dette tilstrekkelig til å kunne
sammenligne forekomsten av M & A i tid og rom,
for derigjennom å fastslå om antall oppkjøp og fu-
sjoner øker eller minker, for eksempel. Metoden
gir også grunnlag for å fastslå om M & A er vanli-
gere i enkelte av de berørte næringer enn i andre.
Endelig gir den et grunnlag for å fastslå hvilke ty-
per M & A-strategier som er vanligst – om det er
fusjoner og oppkjøp innenfor eller på tvers av det
tradisjonelle skillet mellom medier, telekommuni-
kasjoner og IT, og om strategien nyttes innenfor el-
ler på tvers av de ulike leddene i verdikjeden.

Sammenligninger som dette gir imidlertid ikke
grunnlag for verifisere eller falsifisere en hypotese
om at M & A er hovedstrategien og intern ekspan-
sjon følgelig den minst benyttede strategi for aktø-
rene i de berørte bransjer. Følgelig kan de heller
ikke avgjøre om industriell konvergens er den vik-
tigste av de fem dimensjonene ved konvergensbe-
grepet, der nettverk, tjenester, terminaler og mar-
keder utgjør de øvrige fire dimensjonene.

Det kan derfor synes som om Chan-Olmsted sø-
ker å verifisere en hypotese om selskapenes hoved-
strategi, ved hjelp av et datamateriale som uteluk-
kende omfatter utfallet av denne strategien. I så fall
står vi overfor en analyse som ”begs the question”,
dvs. den forutsetter det som skal bevises. Chan-
Olmsted kan riktignok framlegge høye M & A-tall
til støtte for sitt syn, men så lenge vi ikke kjenner
tallene for andre årsaker til konvergens, kan vi hel-
ler ikke vite hvorvidt M & A er mest utbredt, subsi-
diært mest vellykket, av de strategier som fører til
denne utviklingen.

Chan-Olmsted trekker da heller ikke slike kon-
klusjoner. I stedet nøyer hun seg med å fastslå at
”most M & A strategies appeared to be internal
(i.e. within-industry) during the 6-year period.
Firms in these four industries seem to achieve
growth through internal strategic alliances rather
than true convergence with firms from different in-
dustries (1988:44). Altså – ingen hentydning over-
hodet til hypotesen om intern ekspansjon som alter-
nativ til bedriftsintegrasjon.

For å undersøke en hypotese om hovedstrategi,
må vi vite i hvilken utstrekning konvergens faktisk
er det strategiske målet for foretakene i de berørte
bransjer. Og hvis dette er målet: i hvilken utstrek-
ning de faktisk velger M & A som strategi framfor
å la det eksisterende selskap videreutvikle seg inn i
nye medienæringer. Vi må i prinsippet undersøke
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samtlige selskapers tanker og intensjoner, ikke re-
sultatet av handlingene til noen av dem.

To metoder for å framskaffe data om selskape-
nes intensjoner, er å

• lese hva de allerede har sagt om dette, og

• spørre dem om de har noe mer å si

Analyse av årsrapporter
Et eksempel på den førstnevnte innfallsvinkelen, å
lese hva selskapene har sagt om sine intensjoner, er
T. Helgesens bruk av årsrapporter som grunnlag for
analysere de store mediekonsernenes strategier
(Helgesen 2000A, jf også Helgesen 2000 B). S.
Granhaug brukte delvis samme metode i den oven-
for omtalte analysen av bedriftsintegrasjon (1999).

Konvergens som målsetting
T. Helgesen konkluderer sin analyse av Schibsted,
Orkla og A-pressens årsrapporter for 1999 med at
”i en sum virker det som om konsernene ikke tror
på noen videre ekspansjon for de tradisjonelle
papirbaserte avisene i Norge. Det virker mer som
om de forbereder seg på omfattende struktur-
endringer i det norske mediebildet, med papira-
visene på vikende front”. Dette på tross av at
årsmeldingene ”med all ønskelig klarhet (viser) at
det fremdeles er papiravisene som gir det alt ve-
sentlige av inntekter til de tre konsernene”. Som
følge av dette blir industriell konvergens, til for-
trengsel for den tradisjonelle avisdrift som vitterlig
er det markedet etterspør, en selvoppfyllende pro-
feti, konstaterer Helgesen.

Ifølge Boston Consulting Groups terminologi for
porteføljestrategi – omtalt i Helgesen 2000 B –
bruker medieselskapene avisen som melkeku for
satsingen på nye medier. ”En melkeku er en for-
henværende og nedadgående stjerne – men den tje-
ner fremdeles penger” (Helgesen 2000B:39, jfr Os-
ter 1994). Illustrerende for T. Helgesens poeng er
således driftsresultatet for Schibsted-gruppens fire
virksomhetsområder i 1999. Satsingen på nye me-
dier ga et driftsresultat på minus 9 millioner for
virksomhetsområdet TV og film , og minus 6 mil-
lioner for virksomhetsområdet multimedia (Intern-
ett). For så vidt også minus 8 millioner for det mest
tradisjonelle av alle Schibsted-områder, forlags-
virksomheten. Avisdriften derimot, ga et pluss på
141 millioner. Tross dette fastslår Schibsted i års-
meldingen at ”en vesentlig del av den fremtidige
verdiskapning vil komme fra nye medier” (s. 19),
og det overordnede strategiske målet for avis-

virksomheten er – foruten å bevare markedsposi-
sjonen for den tradisjonelle avisdriften – å ”utnytte
avisenes sterke posisjon som varemerker som spyd-
spiss i en offensiv satsning på Internett som nyhets-
og annonsekanal” (s. 30).

Schibsted har også som overordnet målsetting å
”bli Skandinavias ledende mediebedrift gjennom å
være den foretrukne innholdsleverandør til lesere,
seere og annonsører, uavhengig av medievalg” (s.
7). Altså horisontal konvergens – men ikke nødven-
digvis vertikal, for Schibsteds ambisjoner er av-
grenset til innholdet. Riktignok opprettet konsernet
Schibsted Telekom AS for å ”utforske potensialet
med hensyn til neste generasjons mobiltelefon-
løsninger” (s. 23), men begrunnelsen for dette er
igjen at ”Schibsted innehar et betydelig produkt-
tilbud ... for bredbåndsdistribusjon av data, under-
holdning og transaksjonstjenester” (s. 26).

Schibsted fikk derfor et forklaringsproblem, da
konsernet kjøpte seg inn i den norske teleoperatø-
ren Safetel dagen etter at selskapet var med på å
tape kampen om lisensene for neste generasjons
mobiltelefonsystem, UMTS. Safetel satser på mo-
bilkommunikasjon mellom maskiner (M2M) – ek-
sempelvis alarmer og posisjoneringssystemer for
bilder – og ”for et mediekonsern som Schibsted,
hvor såkalt redaksjonelt innhold er kjernevirk-
somheten, er det ... et langt skritt å ta å gå inn i mo-
biloperatør for maskiner”, må konsernets egen Af-
tenposten konstatere 1.12.00. Aftenposten kan der-
for ikke forstå det annerledes enn at Schibsted er
mer interessert i Safetels kunder enn i deres alarm-
systemer.

Samtlige av konsernene A-pressen, Orkla og
Schibsted har konvergens som scenario og tentativ
målsetting for utviklingen. Schibsted illustrerer
dette med å gi årsrapporten tittelen ”Schib-
sted.com”, og A-pressen tar det helt ut med tittelen
”www.apressen .no/ lonnsom.sammensmel t -
ning.av.medier”. A-pressens styre ”ser begrensede
muligheter for vesentlig vekst i de tradisjonelle
virksomheter i Norge, og legger til grunn at de vik-
tigste vekstområdene for A-pressen de nærmeste
par årene er internettbaserte tjenester og investe-
ringer i andre land” (årsrapport 1999:13). Konser-
net har derfor som målsetting å ”videreutvikle
elektroniske medier gjennom å utnytte lokalavisens
sterke markedsposisjon og målet er, at A-pressens
nettsteder skal være foretrukket inngangspost til
nettinformasjon og nettjenester i sine definerte
markeder” (årsrapport 1999:1).

Orkla Media skilte i november 1999 Internett
og Elektronisk publisering som eget virksomhets-
område (årsrapport 1999:13, 63). Årsrapporten
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fastslo også at Orkla Media siden 1995 har ”fore-
tatt en rekke investeringer i Internett-baserte virk-
somheter innenfor ledende utviklingsmiljøer og
selskaper som opererer innenfor kategoriene por-
tal-, kanal- (vortal) og e-handelstjenester” (s. 63).
Gitt bredden i Orkla-konsernets aktiviteter er det
ikke til å undres at nettopp e-handelstjenester inn-
går i satsingsområdet. Mer påfallende er at årsrap-
porten ikke uttrykker noen målsetting for satsin-
gen, eksempelvis for integrasjon mellom medier og
e-handel, men nøyer seg med å ramse opp hvilke
selskaper man er med i.

Bedriftsintegrasjon som strategi?
Mens konvergens er et scenario de tre konsernene
åpenbart forholder seg til, er det mindre åpenbart at
de har mergers & acquisitions” som hovedstrategi.
Kun A-pressen har som uttalt strategi at konsernet
”skal vokse gjennom investeringer og oppkjøp, og
vil videreføre og utvikle strategiske allianser” (års-
rapport 1999:1). For samtlige av dem er nettutgaver
av de tradisjonelle avisene et meget viktig satsings-
felt, altså en form for indre vekst, enten den skjer i
avisenes regi eller ved at avisene skiller ut selv-
stendige nettavis- og internettannonserings-
selskaper. Utskilling av denne virksomheten synes
for øvrig å være den dominerende trend.

Schibsted satser på å utnytte sterke merkenavn
som VG og Aftenposten i Norge, Aftonbladet og
Svenska Dagbladet i Sverige. A-pressen meldte at
”ved inngangen av 2000 framstår Internett som A-
pressens viktigste vekstområde”. I 1999 hadde 21
av konsernets 49 aviser nettsteder med lokalt inn-
hold. Strategien for 2000 var ”gjennom samarbei-
det i A-pressen Nett ta posisjonen som ledende ak-
tør på Internett i lokale og regionale markeder”
(årsrapport 1999:59). Orkla Media kunne melde at
”27 av gruppens aviser i Skandinavia og Øst-Eu-
ropa (har) innholdstjenester på Internett” (årsrap-
port 1999:61).

Det virker dessuten som om sannsynligheten for
å velge ”mergers & acquisitions” eller industriell
konvergens som strategi, øker med avstanden til
konsernenes kjerneaktiviteter. Som S. Granhaug
har påpekt, er det f.eks. ”kun innenfor multimedia-
området man kan snakke om noen nevneverdig
konvergens mellom det tradisjonelle medie-
selskapet og aktører i telekommunikasjons-
sektoren” for Schibsteds vedkommende (Granhaug
1999:44). Lignende forhold synes å gjøre seg gjel-
dende for A-pressen og Orkla Media. Helt sikre på
dette kan vi imidlertid ikke være, for ingen av de
nevnte årsrapporter er detaljerte nok til å kunne

foreta systematiske sammenligninger mellom sat-
singsområdene.

For øvrig noterer vi at det også ble satset friskt
på den tradisjonelle avisdriften, både med oppkjøp
og med store investeringer i trykkeridrift.
Schibsteds nye trykkeri i Nydalen, fullført i 1999,
er således en av de største satsinger i konsernets
historie. Schibsteds kjøp av Aftonbladet i 1996 og
Svenska Dagbladet to år senere, er spektakulære
satsinger. Det samme er Orklas kjøp i 28. novem-
ber 2000 av Det Berlingske Officin, Danmarks
største avishus. Samtlige av de tre konsernene har
vært aktive kjøpere på avismarkedene øst for Norge
– i Sverige, Polen, Baltikum, Russland. Schibsted
har dessuten startet egne gratisaviser i Tyskland og
Sveits, og Italia kan stå for tur. I slutten av novem-
ber kom meldingen om at A-pressen var i ferd med
å kjøpe 25 prosent av Pravda, fortsatt Russlands le-
dende avis etter Sovjetunionens sammenbrudd.

Ikke overraskende har konsernene derfor store
ambisjoner også for det tradisjonelle området.
Schibsted Avis hadde derfor som overordnet strate-
gisk mål for 1999 å ”bevare den sterke markeds-
posisjonen de tradisjonelle avisene innenfor kon-
sernet har” (s. 30). Denne defensive men likevel
krevende målsettingen ble åpenbart sett som in-
strumentelt nødvendig for å realisere mål nummer
to: ”Utnytte avisenes sterke posisjon som varemer-
ker som spydspiss i en offensiv satsning på Intern-
ett som nyhets- og annonsekanal” (s. sted).

A-pressen hadde som ”ambisjon og hovedmål å
sikre og forsterke lokalavisenes strategiske posi-
sjon” (s. 1). Men i avsnittet ”konsernsjefen har or-
det” sa Alf Hildrum åpenhjertig at ”lokalmediene
er under press…samtidig som vi videreutvikler
avis og TV må vi evne å tenke flermedialt” (s. 5).
Det er grunn til å minne om konvergensutvalgets
observasjon – at de store etablerte aktørene ”ofte
synes å velge strategier der man satser i mange ret-
ninger, i håp om at noen av disse skal lykkes” (op.
cit.). Dertil kommer at det kan være en avstand
mellom retorikk og realiteter i årsrapportene:
Mediekonsernene vil gjerne framstå – for andre og
for seg selv – som moderne og framtidsrettede, og
til dette formål er satsing på dot.com i dag en nød-
vendighet. Samtidig er det avis konsernene kan, og
som pengene kommer fra.

Observasjoner som disse gjør det nærliggende å
konkludere med at oppkjøp og sammenslåinger for
å realisere konvergens ikke er de store medie-
konsernenes hovedstrategi. De synes å satse mer

• på bedriftsintegrasjon og til dels intern ekspan-
sjon i ”primærnæringen” avis
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• samt på å konvergere sine eksisterende kjerne-
produkter til Internett-tjenester

og kjøper seg kun inn på for dem mer perifere IKT-
områder der de selv mangler fagkompetanse. Imid-
lertid knytter de betydelig framtidstro til disse fore-
løpig mer perifere områder, selv om de i første om-
gang har åpenbare problemer med å tjene penger på
dem.

Det er naturlig nok ingen opplysninger om nett-
utgaver av avisene i Nordicoms register over be-
driftsintegrasjon. Den konklusjon som antydes i av-
snittet ovenfor, understøtter derfor den tidligere
nevnte innvendingen mot Chan-Olmsteds metode
med å bruke registre over “mergers and acquisi-
tions” til å teste en hypotese om at ”M&A” er be-
driftenes hovedstrategi. Man kan knapt undres over
at virkeligheten fortoner seg slik, når alternativet er
utelatt fra analysegrunnlaget.

De tre store mediekonsernene har alle sin basis
i de trykte mediene – hovedsakelig avisdrift, men
Schibsted var opprinnelig et bokforlag. For dem be-
tyr konvergens også transformasjon – de må inn i
den sektor der kringkasting, telekommunikasjoner
og informasjonsteknologi smelter sammen. De sel-
skapene som allerede befinner seg i IKT-sektoren,
har ikke et tilsvarende behov for transformasjon.
De trykte medienes produksjons- og distribusjons-
teknologi har de overhodet ikke bruk for. Hvor stort
behov de har for de trykte mediene som innhold-
sprodusenter, avhenger av hvor selvforsynte de er.
Både Schibsted og A-pressen er allerede tungt inne
i kringkasting, f.eks. eier de en tredel hver av TV2,
og A-pressen er dessuten en betydelig eier av lo-
kale TV-selskaper. Som selskap for trykte medier
har de imidlertid

• intet å tilby tele- og IT-selskapene når det gjel-
der levende bilder

• noe mer når det gjelder databaser

• og aller mest når det gjelder journalistikk

Som nevnt, har A-pressen som uttalt målsetting å
bli en ledende leverandør av lokal journalistikk på
nettet. Telenor har i år kjøpt seg inn i A-pressen.

Disse betraktninger kan sammenlignes med den
analyse Asle Borud, Scott Engebrigtsen og Rune
Jacobsen har foretatt av vekststrategier i større eu-
ropeiske medieselskap (Borud et. al 1997). Formå-
let med deres arbeid var å undersøke sammenhen-
gen mellom strategi og vekst i et ekspanderende
marked, der manglende vekst følgelig er ensbety-
dende med tap av markedsandel og svekket framti-
dig posisjon. For å belyse mulige sammenhenger

ble åtte av de 100+ største medieselskapene valgt
ut – fire med høy og fire med lav vekst. Høy vekst i
analysen hadde Kinnevik/Modern Times Group
(Sverige), CLT (Luxembourg), Carlton Communi-
cations (England) og Bertelsmann (Tyskland). Lav
vekst hadde VNU (Nederland), Sanoma (Finland),
Fininvest (Italia) og TA (Sveits).

Selskapenes vekst og strategiske valg ble analy-
sert på bakgrunn av materiale som årsrapporter,
selskapsanalyser og artikler i fagtidsskrifter og avi-
ser. Med det kildemateriale som kunne fram-
skaffes, måtte analysen av strategiene nødvendig-
vis bli en blanding av selskapenes uttalte målset-
tinger, oppnådde resultater og tredjeparts vurderin-
ger av begge deler. Målet var imidlertid å finne ut
om forskjeller i vekst kunne tilbakeføres til for-
skjellige strategier, som i hvilken retning selska-
pene søkte å vokse (horisontal eller vertikal inte-
grasjon, relatert eller urelatert diversifisering),
hvilke vekstmetoder som ble benyttet (bedrifts-
integrasjon eller intern ekspansjon), internasjona-
liseringens betydning, og hva som totalt sett fram-
sto som ”best practise in emerging markets”.

Forfatterne konkluderte med at det ikke lyktes
dem å finne noen klar sammenheng mellom stra-
tegi og vekst. Både vekst- og ikke-vekstselskapene
hadde sterkest vekst langs den horisontale dimen-
sjonen. Langs den vertikale dimensjonen var det
imidlertid en tendens til at vekstselskapene utvidet
sin virksomhet, mens ikke-vekstselskapene i større
grad fokuserte på sine kjerneområder. Reduksjon
av vertikale oppstrømsaktiviteter (dvs mot
leverandørnivået) antas å være en hovedforklaring
på den lave veksten hos disse selskapene. Når det
gjelder diversifisering, kan det også synes som at
intern vekst gjennom datterselskaper hadde gitt be-
dre resultater enn strategiske allianser og oppkjøp.
”Våre cases har lært oss at det er særdeles vanske-
lig å hente ut synergi mellom avis, tv, radio og bla-
der, og framfor alt også til nye medier. Til det er
det (fortsatt) dype kløfter mellom kulturer og pro-
duksjonsmetoder”, sier forfatterne (s. 244). Samti-
dig bemerker de at fokusering på vekst i stedet for
lønnsomhet ikke nødvendigvis er den beste strategi
å ha, selv i ekspanderende markeder. Har kan det
ligge en alternativ forklaring på forskjellene i vekst
de analyserte selskapene i mellom – de har ikke
hatt samme målsetting for sine strategier.

Sterke og svake sider ved metoden
Som i det foreliggende arbeid, avgrenset både
Helgesen og Granhaug analysen av årsrapporter til
et lite antall viktige aktører. For slike selskapers
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vedkommende finnes det mye skriftlig dokumenta-
sjon i tillegg til årsrapportene – dels fordi selska-
pene selv bruker mediene til å eksponere sine syns-
punkter, og dels fordi de i kraft av sin størrelse er
gjenstand for kontinuerlig medieovervåkning.

Metoden med å analysere skriftlig dokumenta-
sjon synes velegnet dersom kun et mindre antall
sentrale aktører skal undersøkes. Den medie-
vitenskapelige analyse av slikt materiale vil heller
ikke være vesensforskjellig fra historikernes analy-
ser av dokumenter som beretninger og levninger:
De sier noe om det fenomen som skal belyses – i
dette tilfellet valg av hovedstrategi – og de sier noe
om dem som ytrer seg, i dette tilfellet de store
mediekonsernene. Det er ikke nødvendigvis sam-
menfall mellom disse dimensjonene, for ytringen
om hovedstrategi behøver ikke være sann.

En begrunnelse for utvalget av aktører såvel
som for valg av metode kan være at makt-
fordelingen var skjev allerede på startstreken for
konvergeringsprosessen. I Norge blir kringkasting
og telekommunikasjoner fortsatt dominert av de ny-
lig avviklede statsmonopoler NRK og Telenor, det
ble utdelt kun én konsesjon på riksnivå for hver av
henholdsvis privat fjernsyn og radio, avisbransjen
er dominert av tre store konsern (Schibsted, Orkla,
A-pressen), ukepressen dominert av et par konsern
(Egmont, Aller) – og de dominerende selskapene
innen trykte medier har også betydelig kontroll
over de nye radio- og fjernsynsselskapene. Selv om
disse konsern hver for seg skulle kontrollere et
mindre antall medie- og kommunikasjons-bedrifter,
kontrollerer de både hver for seg og samlet en bety-
delig del av den totale omsetningen i de berørte
næringer. Derfor kan en analyse av deres strategier
vise seg tilstrekkelig til å predikere med stor grad
av sannsynlighet hvordan konvergeringsprosessen
vil utvikle seg. Vi står overfor en situasjon der
”stemmer teller, men ressurser avgjør”, for å para-
frasere S. Rokkan (1966).

Denne tilnærmingsmåten ville imidlertid ikke
avslørt tidenes fusjon mellom America Online og
Time Warner. Der var det vitterlig det lille og ny-
startede nettselskapet som la under seg den tradi-
sjonsrike mediegiganten.

Spørreundersøkelser
Som vi har sett, er det svakheter både ved bruk av
bedriftsregistre og årsberetninger som metode for å
avdekke deres strategier. En tredje mulighet er å
spørre bedriftene selv – gjennomføre en anonym,
kvantitativ undersøkelse i hele bedriftspopula-
sjonen eller et representativt utvalg av denne.

En åpenbar innvending mot denne tilnærmings-
måten er at bedriftene aldri vil røpe sine strategier
og planer i et intervju. Det er imidlertid ikke
usannsynlig at de vil røpe den strategiske tenkemå-
ten i et intervju – som at de er på utkikk etter en
passende samarbeidspartner på innholdssiden. Det
er også på dette nivået, med både selger og kjøper i
en planlagt transaksjon anonymiserte, at vi kan
gjøre oss forhåpninger om å avdekke de generelle
mønstre i medie- og kommunikasjonsbedriftenes
strategiske tenkning.

Utvalg
En dimensjon i M. Porters modell for konkurranse-
analyse er knyttet til begrepet ’inntrengere’ (Porter
1980). I en analyse av industriell konvergens må
dette begrepet stå helt sentralt, da konvergens på
dette nivået per definisjon innebærer at bedriftene
krysser de tradisjonelle grensene mellom bransjer
og markeder, horisontalt og vertikalt. Samtidig rei-
ser inntrengerbegrepet spørsmålet om ytre avgrens-
ning av analyseenhetene. IKT-bransjen trekker til
seg oppmerksomhet også fra utenforliggende be-
drifter, som ser et større potensial der enn i de
bransjer hvor de hittil har operert. Tradisjonelt har
bilindustrien vært den næring andre bransjer har
målt seg mot – nå domineres listen over verdens
mest verdifulle selskaper, av IKT-bedrifter. Typisk
i så henseende er meldingen for en tid siden om at
den yngre generasjon i familien bak BMW vurderte
å selge seg ut – ungdommen var lei av bil, og øn-
sket seg over i medier og IT.

Det er derfor ikke uten interesse å kunne gjen-
nomføre en bred undersøkelse av norske bedrifts-
lederes holdning til og interesse for IKT. Hovedfor-
målet må være å finne ut hvordan personer med
strategisk innflytelse i næringslivet vurderer fram-
tidsutsiktene i denne bransjen, og om de selv har
investert eller planlegger å investere i den. Et for-
prosjekt kan være å kartlegge hva som allerede fin-
nes offentlig tilgjengelig av slike undersøkelser,
ikke minst med sikte på å få avklart om disse dek-
ker våre behov for informasjon om strategisk tenk-
ning.

To andre spørsmål som må besvares, kan først
illustreres gjennom valg S. M. Chan-Olmsted fant
nødvendige for den amerikanske analysen. Chan-
Olmsted skriver at ”I decided to exclude the com-
puter industry from this study of industry
convergence because of the computer industry’s
inherent volatile market nature and the complexity
of firms in the industry” (1998:38). De to spørsmå-
lene er med andre ord:



58

1) Bør en undersøkelse omfatte samtlige av de
bransjer som er i ferd med å konvergere til en
felles IKT-sektor, eller kan vi nøye oss med
noen av dem?

2) Hvordan vil vi definere begreper som firma, be-
drift, selskap og konsern, og på hvilke nivå bør
enhetene for undersøkelsen identifiseres?

Ut fra de problemer Chan-Olmsted kom opp i, vir-
ker det nærliggende å anta at svaret på det første
spørsmålet avhenger av løsningen på det andre.
Hvis bedriftsenhetene lar seg identifisere på en me-
ningsfull måte, må det være en styrke for undersø-
kelsen om også IT-bransjen ble inkludert.

Hva analyseenhetene angår, vil et avgjørende
moment være om identifikasjon av det strategiske
nivået skal være en forutsetning for eller et resultat
av undersøkelsen. For bedrifter som inngår i kon-
sern, er det f.eks. ikke urimelig å forutsette at stra-
tegien fastlegges av styret på konsernnivå, og da
kan det synes lite hensiktsmessig å henvende seg
til hver enkelt bedrift med spørsmål om deres stra-
tegi. For andre bedrifter kan dette imidlertid være
mindre opplagt – og det behøver ikke forholde seg
slik selv i bedrifter der dette tilsynelatende er til-
felle. Det synes derfor å være mest som taler for at
samtlige registrerte selskap i de berørte bransjer
bør inngå i universet av bedrifter, slik at identifika-
sjonen av nivået for strategiske beslutninger blir et
empirisk resultat av undersøkelsen.

Spørreskjema
Med spørreundersøkelse som metode vil det være
mulig å analysere utviklingen både fra et kausalt og
et intensjonalt perspektiv. Sammenligning av
kvantifiserbare forhold i tid og rom vil i seg selv gi
grunnlag for å trekke slutninger om årsaker og
virkninger. I tillegg vil det imidlertid være mulig å
spørre de ansvarlige om hensikten med bedriftenes
strategivalg, for på dette grunnlag å trekke slutnin-
ger om motiver og konsekvenser. Eksempelvis kan
motivet for å kjøpe seg inn i en bedrift være taktisk
og kortsiktig – en pengeplassering, eller et mot-
trekk mot andre aktørers antatt fiendtlige handlin-
ger – og konsekvensen være mer strategisk og lang-
siktig viktig enn kjøper forestilte seg.

Det intensjonale perspektivet er viktig fordi in-
dustriell konvergens per definisjon forutsetter ek-
spansjon inn i tilstøtende bransjer eller næringer.
Dette gjør det nødvendig å avklare om bedriftens
målsetting er å konvergere, eller om dette er det
utilsiktede resultatet av tiltak med andre (primære)

formål. I den forbindelse spiller det en rolle at mo-
dellen med de fire hovedformene for strategiske
handlingsvalg, også kan brukes til å studere ek-
spansjon innenfor egen bransje eller kommuni-
kasjonsnæring. I forhold til det overordnede postu-
lat om industriell konvergens er naturligvis dette
en helt sentral problemstilling. Bedrifter som alle-
rede befinner seg der pengene antas å være når
konvergeringen er fullbrakt, har f.eks. ikke noe mo-
tiv for å bidra til prosessen som sådan, da dette jo
vil medføre ”utvandring” til mindre lukrative om-
råder. Bedrifter med tradisjon og kompetanse
innenfor et område på retur, kan tross dette se det
som mest fordelaktig å ekspandere der – kanskje
nettopp fordi konkurrentene orienterer seg mot nye
områder og etterlater seg et tomrom. Som kjent ble
Norge en ledende skipsfartsnasjon ved å kjøpe opp
utrangerte seilskip da andre land gikk over til kull.
Det kan bli mange ledige avislokaler når ”alle” er
på Internett.

Et grunnleggende spørsmål er i hvilken utstrek-
ning bedriftene tenker strategisk overhodet. Hvor
sentralt står dette i styrets og ledelsens virksom-
het? Hvordan fordeler de ansvarlige organer sin tid
mellom kortsiktig problemløsning og langsiktig
planlegging? Hvordan fordeler den strategiske
planleggingen seg mellom produkter, kunder, mar-
keder og bedriften som helhet? Har bedriftsledel-
sen egne stabsorganer til disposisjon for sine strate-
giske overveielser, og hva slags analytisk kompe-
tanse benytter den seg i så fall av? Benytter den ek-
sterne konsulenter i tillegg til eller i stedet for egne
stabsorganer, og henter den i tilfelle sin ekspertise
fra konsulentfirma, bransjens utredningsinstitutt,
institutter for markedsanalyse, forskningsmiljøene
eller hva? Og deltar bedriftens ekspertise i en kon-
tinuerlig prosess, eller fastlegges strategien f.eks. i
femårsplaner etter mønster av sovjetisk planøko-
nomi?

Videre vil det være interessant å vite hvilken ut-
strekning bedriftene benytter informasjonskanaler
som dagspresse, radio og TV, fagpresse, Internett,
messer og konferanser, samt personlige nettverk,
som underlag for strategisk planlegging. Henter be-
driftene sine kunnskaper fra de samme eller ulike
kilder? Hvor viktig er det å være orientert om det
samme som konkurrentene er orienterte om, og
hvor viktig er det å skaffe seg unik kunnskap og in-
formasjon? For Schibsted, Orkla og A-pressen er
likheten i den strategiske tenkningen mer påfal-
lende enn forskjellene. Samtlige satser tungt på
nettutgaver av de tradisjonelle avisene, samtlige
supplerer med andre typer elektroniske tjenester,
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samtlige synes å samarbeide med andre om disse
tjenestene, samtlige satser internasjonalt og samt-
lige satser primært øst for Norge.

Og hva anser bedriftene for å være deres viktig-
ste strategiske ressurser? Er det deres produkt-
kunnskap eller markedskunnskap? Deres tradisjon
og erfaring, kontaktnett, opparbeidede tillit? Deres
kompetansenivå, kompetansens attraktivitet og –
eksklusivitet?

Det vil også være av interesse å vite hvilken el-
ler hvilke tilnærmingsmåter bedriftene benytter i
deres strategiske arbeid. I det ovenfor nevnte arbei-
det av Reve og Stokke (1996) blir det f.eks. skilt
mellom fem tilnærmingsmåter som kan tenkes an-
vendt hver for seg eller i kombinasjon med hveran-
dre. Altså, i hvilken utstrekning benytter bedriften
seg av

• Scenarioanalyser eller forestillinger om fremti-
den for næringen?

• Industrianalyser eller forestillinger om ramme-
vilkårene for virksomheten?

• Konkurranseanalyser eller forestillinger om hva
konkurrentene vil gjøre?

• Verdikjedeanalyser eller forestillinger om egen
verdiskaping?

• Kjerneanalyser eller forestillinger om egne
konkurransefortrinn?

For hver av disse tilnærmingsmåter vil det naturlig-
vis være av betydelig interesse å vite hvilke tanker
bedriften allerede har gjort seg – hvordan den ser
på fremtiden, rammevilkårene, konkurrentene, ver-
diskapningen og egne fortrinn.

Når det gjelder fremtiden, vil det være nærlig-
gende å undersøke i hvilken utstrekning konver-
gens faktisk er det scenario bedriftene forholder
seg til, med den konsekvens at konvergens blir en
selvoppfyllende profeti, slik T. Helgesen påpeker.

Når det gjelder rammevilkårene, vil det foruten
de spesifikke industrielle betingelser en bedrift må
forholde seg til, også være viktig å kartlegge deres
syn på og interaksjon med premissleverandører i
omgivelsene, herunder også den offentlige politikk.
Blant de interne industrielle betingelser vil det
blant annet være interessant å studere oppfatnin-
gene av organisering og arbeidsforhold (f.eks. faste
stillinger versus prosjektansettelser, fagorganise-
ring og fagbevegelsens rolle). Blant de eksterne
(politiske) betingelser vil det være interessant å
studere forhold tilknyttet støtte- og kontrolltiltak,
erfaringer med egen evne til å påvirke politiske be-
slutninger, synet på den offentlige politikks effekti-

vitet, og hvilke tanker bedriftene gjør seg om end-
ringer i den offentlige politikk.

Når det gjelder konkurranseanalyse, synes det
nærliggende å be bedriftene redegjøre for sitt syn
på dette f.eks. ved hjelp av Porters (1980) ”five
forces”. Hva ser de som sitt marked eller arena for
konkurransen, og hvem definerer de som

• leverandører

• inntrengere

• substitutter

• og kunder?

Deltar bedriften i flere markeder, og hva karakteri-
serer hvert av disse?
Når det gjelder verdikjedeanalyse, vil det være av
interesse å undersøke hvordan bedriftene oppfatter
verdiskapningen i den nåværende og eventuelt også
den framtidige medie- eller IKT-næringen. En inn-
fallsvinkel kan være å be bedriftene plassere seg i
forhold til

• the value chain

• the value shop

• the value network

 som ”three distinct generic value configuration
models required to understand and analyze firm-
level value creation logic across a broad range of
industries and firms” (Stabell and Fjeldstad 1998:
413). En analyse langs disse dimensjoner vil også
kunne gi innsikt i bedriftenes potensiale til å mes-
tre de scenarier de ser og prøver å forholde seg til.

Også når det gjelder kjerneanalyse vil det til en
viss grad være bedriftenes selvinnsikt som under-
søkes. Hva oppfatter de som sine viktigste
konkurransefortrinn, hva betrakter de som sine
kjerneaktiviteter? Har de en realistisk vurdering av
sine fortrinns markedsverdi, og av hva som skaper
verdi i de næringer bedriftens næring konvergerer
med? Med utgangspunkt i J. D. Thompsons (1967)
skille mellom ”long-linked, intensive, and media-
ting technologies”, konstaterer f.eks. Stabell og
Fjeldstad (1998:413) at

• ”the long-linked technology delivers value by
transforming inputs into products,

• the intensive technology delivers value by
resolving unique customer problems,

• and the mediating technology delivers value by
enabling direct and indirect exchanges between
customers”
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Konvergens kan bety at verdiskapningens underlig-
gende logikk må skiftes ut, suppleres, transforme-
res. Hva skjer med verdiskapningen etter hvert som
en bedrift beveger seg fra tradisjonell avisproduk-
sjon via etablering av informasjonsbanker til den
trer inn i markedet for mobiltelefoni? Hvilken verdi
har dens kjerneaktivitet – innholdsproduksjon – i
disse markeder?

Avslutning
Industriell konvergens er både den mest og den
minst spektakulære av de aktiviteter som fører til
sammensmeltning mellom kringkasting, telekom-
munikasjoner og informasjonsteknologi. Den til-
trekker seg betydelig oppmerksomhet når den
dreier seg om oppkjøp eller sammenslåing av store
selskap som de fleste har et forhold til. Mindre
oppmerksomhet vil det være om strategiske allian-
ser og samarbeidsavtaler – ikke fordi de nødven-
digvis er mindre viktige, men fordi aktiviteten kan
være vanskeligere å oppdage. Enda mindre opp-
merksomhet vil det være rundt konvergens gjen-
nom intern ekspansjon, i hvert fall hvis den finner
sted uten etablering av datterselskaper for de nye
aktiviteter. Men også bedriftsintern konvergens
innebærer at det skjer noe. Aller minst oppmerk-
somhet vil det derfor trolig være om de bedrifter
som kun ekspanderer på det aktivitetsområdet der
de alltid har befunnet seg – for ikke å snakke om de
som ikke foretar seg noe som helst for å vokse, men
er mer opptatt av å konsolidere stillingen og forbe-
dre lønnsomheten i sin tradisjonelle aktivitet. Til
gjengjeld kan dette være ”den tause majoritet” av
bedrifter i de berørte bransjer.

Jeg har i dette arbeidet vist hvordan to metoder
med sine respektive datamateriale tegner nokså
forskjellige bilder av konvergens som strategi. Me-
toden med å analysere statistikk over registrerte til-
feller av bedriftsintegrasjon etterlater naturlig nok
et inntrykk av at oppkjøp og sammenslåinger er den
dominerende strategi – simpelthen fordi det er
dette statistikken handler om. Metoden gir grunn-
lag for en rekke interessante sammenligninger når
det gjelder bruk av denne strategien, men ikke
grunnlag for å sammenligne den med bruk av den
alternative strategi for konvergens, intern ekspan-
sjon.

Metoden med å analysere årsrapporter for de le-
dende mediekonsernene – som gjerne er involverte
i de mest spektakulære tilfellene av oppkjøp og
sammenslåinger – bekrefter ikke inntrykket av at
dette er deres hovedstrategi, enn si den mest vel-
lykkede av de strategier som utprøves for å møte
den nye teknologiske og markedsmessige virkelig-
heten. Den faktiske satsingen synes atskillig mer
konsentrert om tradisjonelle kjerneområder enn
konsernenes dot.com dokumenter kan gi inntrykk
av. At de markedsfører seg slik, indikerer at det er
viktig for disse bedriftene ikke å framstå som sin-
ker i forhold til den informasjonsteknologiske ut-
viklingen.

Det siste er likevel bare en hypotese, som best
lar seg besvare ved å foreta en spørreundersøkelse
blant bedriftene i de berørte bransjer. Hva en slik
undersøkelse bør inneholde, har også vært gjen-
stand for drøfting i det foregående. Det gjenstår
imidlertid å gjennomføre den.
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