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Abstrakt 

Även om intresset för företagsköp och fusioner och deras följder har ökat markant, har 

organisationsforskare sällan betraktat dessa fenomen ur kritiska perspektiv. Syftet med denna 

uppsats är således att diskutera vad kritisk forskning kan innebära inom det här området. Jag 

kommer att fokusera på fyra frågor: Varför går man så ofta med på projekt som inte lyckas? 

Har företagsförvärv och fusioner blivit ett måste som vi inte längre brukar ifrågasätta? Har 

vi verkligen förstått den mänskliga sidan och de risker som ett instrumentalistiskt tänkande 

innebär? Har vi förstått att sammanslagningar också kan uppfattas som exempel 

på ”kolonialism”?  

Introduktion 

Även om vi har börjat se ett ökat intresse för kritiska perspektiv, kan man säga att kritisk 

forskning i allmänhet inte är någonting som vanligen hört till forskning om företagsledning 

och organisationer. De som utfört kritiska analyser har för det mesta varit filosofer, 

sociologer, nationalekonomer samt vissa organisationsforskare intresserade av teoretiska eller 

humanistiska frågeställningar (t ex Alvesson and Willmott, 1996; Fournier and Grey, 2000; 

Casey, 2002). De facto har t ex de sociala och samhälleliga följderna av industriell 

omstrukturering inte tagits på allvar i huvudströmmen av studier inom företagsledning och 

organisation, vilket även kommer fram i ledande tidskrifter på detta område. En av orsakerna 

till detta är att de kritiska perspektiven ofta betraktats som ”för teoretiska”, ”anti-management” 

och således av ringa värde.  

Det jag vill argumentera för här är att det inte nödvändigtvis behöver vara så, utan att vi 

snarare borde ta kritiska perspektiv på allvar när vi försöker förstå olika organisatoriska och 

strategiska fenomen och deras inverkan på sociala och ekonomiska system. För det första är 

det viktigt att ta den mänskliga sidan på allvar. Humanism betyder att vi inte enbart ser på 

människor som resurser eller kostnader, vilket vi tyvärr ofta gör. För det andra, för att 

verkligen begripa vad olika organisatoriska fenomen betyder måste vi försöka bygga upp en 

så mångsidig bild som möjligt, vilket även innebär att man ställer kritiska frågor. Därutöver 

behöver vi kritiska perspektiv för att ställa ”dumma” frågor – frågor som vi vanligen inte 

ställer men som ofta hjälper oss att verkligen skapa ny och djupare förståelse.  



 

Så är det också med forskning om företagsköp och fusioner. Även om intresset för 

företagsköp och fusioner och deras följder har ökat markant, har forskare sällan betraktat 

dessa fenomen ur kritiska perspektiv. Man kan finna en del studier med en kritisk ton, som 

pekar på de svaga prestationerna inom företagsförvärv och fusioner samt analyser som 

koncentrerar sig på kulturella frågeställningar (t ex Vaara and Tienari, 2002; Söderberg and 

Vaara, 2003). Emellertid är det alarmerande att vi lider en brist på kritiska reflektioner om 

mera övergripande sociala och samhälleliga konsekvenser av företagsköp och -fusioner.  

Syftet med detta papper är således att diskutera vad kritisk forskning kan innebära inom det 

här området. Jag kommer att fokusera på fyra frågor: Varför går man så ofta med på projekt 

som inte lyckas? Har företagsförvärv och fusioner blivit ett måste som vi inte längre brukar 

ifrågasätta? Har vi verkligen förstått den mänskliga sidan och de risker som ett 

instrumentalistiskt tänkande innebär? Har vi förstått att sammanslagningar också kan 

uppfattas som exempel på ”kolonialism”?  

Fråga 1: Varför går man så ofta med på projekt som inte lyckas?  

Alla kritiska analyser på detta område bör börja med att reflektera över varför företagsförvärv 

och fusioner har blivit alltmer populära. Speciellt måste man fokusera på frågan om det finns 

några strukturella orsaker och speciella intressen som kan ligga bakom det faktum att 

företagsförvärv och fusioner är så populära, men inte alls lyckas så bra. Det som jag vill peka 

på här som intressant och viktigt är att företagsledare, särskilda experter och media har vissa 

intressen samt en speciell maktposition som bör granskas.  

En av de traditionella kritiska förklaringarna är att företagsköp och fusioner 

inneburit ”byggande av imperier” (t ex Trautwein, 1990). I sin enklaste mening innebär detta 

att beslutsfattare inom företag mer eller mindre medvetet befrämjar sina egna intressen 

genom att koncentrera sig på företagets tillväxt. En av de grundläggande orsakerna för detta 

är att företagsledarnas egna förmåner – såsom lön, löneförmåner, prestige och status – ofta är 

kopplade till företagets storlek. Enligt tidigare studier är detta problematiskt ur ägarnas 

synvinkel om det innebär att strävan efter tillväxt är större än strävan efter avkastning på 

investeringen (t ex Trautwein, 1990; Seth, Song och Pettit, 2000). Men här måste man betona 

att det finns intressenter som ofta utsätts för ännu större problem av de åtgärder 

företagsledare tar för att bygga sitt imperium. Tänk t ex på arbetstagare som hotas av 

arbetslöshet.  



 

Det finns även andra aktörer vars intresssen är kopplade till företagsköp och fusioner; bl. a 

experter såsom strategikonsulter, investeringsbankirer och jurister. I dagens läge deltar de 

oftast aktivt i diverse planerings-, underhandlings- och integreringsprocesser. Det ligger ofta 

klart i deras intresse att idéer gällande företagsförvärv och fusioner konkretiseras och att 

projekt genomförs (t ex Lubatkin och Lane, 1996).  

Här kan man också kritiskt granska medias roll, d v s att den brukar koncentrera sig på 

dramatiska händelser och söka efter hjältar och på sätt bygga upp en enorm press på 

beslutsfattare att göra det som andra gör. Medierna, som kan och borde vara kritiska, är också 

på ett visst sätt beroende av sina företagskontakter, för tips och information, vilket lätt leder 

till att man inte ställer så kritiska frågor som man borde göra.  

Det är viktigt att konstatera att makt och kunskap är väldigt osymmetriskt fördelade i 

företagsköp och -fusioner. Det är ofta endast beslutsfattarna inom företag, samt deras 

sakkunniga rådgivare, som har all relevant information och har kontroll över planerna och 

beräkningarna angående t ex synergier och andra fördelar. De potentiella kritikerna – och det 

här gäller ofta även medierna – har sällan tillgång till planerna eller beräkningarna. Dessutom 

baserar sig analyserna ofta på speciella antaganden och specifika metoder, vilket gör det svårt 

för utomstående att undersöka dem kritiskt, särskilt om de inte själva är experter inom 

området. Därtill är diskursen kring företagsköp och fusioner väldigt ”teknisk”, särskilt 

då ”värden” och ”synergier” utvärderas och människor utanför ”företags- eller experteliten” 

har svårigheter att förstå den. Det ironiska är att uppskattningarna av fördelar och synergier 

oftast är för optimistiska – även från en finansiell synvinkel.  

Fråga 2: Har företagsförvärv och fusioner blivit ett måste som vi inte längre brukar 

ifrågasätta?  

Som sagt har tänkandet och diskursen kring företagsförvärv och fusioner lett till att de blivit 

ett måste som vi inte längre brukar ifrågasätta. Denna modenyck, som skapas av företagens 

representanter, experter, median och även vetenskapsmän inom företagsledning, betraktar 

företagsköp och -fusioner nästan som oersättliga medel i strävan om en bättre ”strategisk 

position” och ökat ”shareholder value” (t ex Vaara och Tienari, 2002). Emellertid blir andra 

frågor, som reduktioner i personalen eller kulturell dominans lätt underordnade dessa 

övergripande målsättningar. I de bästa fallen betecknas dessa problem som beklagliga 

bieffekter. Jag skall återkomma till det här senare.  



 

Det mode som företagsköp och fusioner utgör innehåller problematiska självbefordrande 

tendenser. För det första betonar denna diskurs lätt abstrakta strategiska fördelar och tonar 

ned de problematiska aspekterna. De facto försummar denna diskurs lätt dessa svårigheter 

och problem genom att fokusera på nyttorna med värdeskapande, synergier eller 

kunskapsöverföring. Detta beror delvis på det neoliberala tankesättet – eller turbo-

kapitalismen – som dominerar denna diskurs där tonvikten läggs på finansiella frågor framom 

allt annat. Dels härrör sig detta även från företagsrepresentanternas och experternas naturliga 

intressen av att främja dessa projekt och sälja dem till andra intressenter. I vilket fall som 

helst finns det en stor risk att denna diskurs ger en alltför optimistisk bild av de finansiella 

belöningarna som kan uppnås, och underskattar de sociala och samhälleliga problem som 

förorsakas av dessa projekt.  

Denna diskurs verkar även berättiga sig själv i och med att företagsköp och fusioner av 

specifika företag – särskilt konkurrenter – brukar användas som exempel som bör följas. Det 

händer ofta att både interna (t ex styrelsemedlemmar) och externa intressenter (t ex 

finansiella rådgivare) pressar företagsledare att svara på konkurrenternas handlingar. 

Medierna intresserar sig även ofta för större affärer och diskuterar om företagen ifråga 

kommer att förbättra sin strategiska position med liknande åtgärder.  

Det som även är viktigt inom kritisk analys är att denna diskurs lämnar ringa utrymme för 

kritik. Inom denna diskurs är det relativt enkelt att motivera vissa företagsköp och -fusioner 

genom att framhäva att de är ”oundvikliga” i det nuvarande läget då den globala 

konkurrensen ökar, och därigenom legitimera radikala aktioner som t ex omfattande 

minskningar av personalen.  

Här vill jag betona att jag inte alls säger att man inte borde gå med på välplanerade 

företagsuppköps- eller fusionsprojekt men att man borde förstå de risker som medförs av den 

ensidiga och okritiska diskursen omkring dem.  

Fråga 3: Har vi förstått den mänskliga sidan och risker som instrumentalistiskt 

tänkande medför?  

Allt detta hjälper till att förstå varför företagsförvärv är så populära men inte brukar lyckas 

med att skapa värde. Men kritisk forskning borde gå djupare, och även analysera följderna 

från icke-finansiella, speciellt humanistiska synvinklar.  



 

Företagsköp och fusioner motiveras oftast av behovet av att göra verksamheten 

mera ”effektiv” och skapa ”synergier” eller ”värde”. Tyvärr innebär värdeskapandet och 

utvecklandet av synergier ofta svåra följder för människorna som är inblandade, särskilt för 

arbetstagarna. Å ena sidan leder företagsköp och fusioner till nedläggningar och 

nerskärningar, som leder till arbetslöshet. De mänskliga bekymren i samband med dessa 

dramatiska händelser kan svårligen överskattas. Å andra sidan förorsakar förändringarna efter 

företagsköp eller fusioner ofta stress, osäkerhet och otrygghet om framtiden, även för 

människor som inte direkt påverkas av dylika scenarier. I detta sammanhang bör det 

framhävas att internationella företagsköp och fusioner även medför speciella svårigheter, t ex 

att hantera kulturella skillnader, olika språk samt överdrivet resande (t ex Söderberg och 

Vaara, 2003).  

Diskussionen kring företagsköp och fusioner verkar domineras av den neo-liberala ideologin, 

enligt vilken marknadsprestation är den ultimata målsättningen och andra frågor är 

underordnade dessa mål. Ett dylikt tankesätt är speciellt problematiskt om och när det innebär 

instrumentalistiskt tänkande gentemot mänskliga objekt, dvs. att man behandlar människor 

som om de endast vore ”organisatoriska resurser”, eller att man endast beaktar människors 

bekymmer då man försöker hantera ”organisatoriskt motstånd” mot förändring.  

Som sagt är det viktigt att fokusera på den mänskliga sidan i sig. Men det är även omöjligt att 

förklara varför sammanslagningar så ofta karakteriseras av öppet motstånd eller ovilja att 

jobba tillsammans för att skapa synergier eller kunskapsöverföring utan att förstå sig på den 

mänskliga sidan.  

Fråga 4: Har vi förstått att sammanslagningar också kan uppfattas som exempel på 

kolonialism?  

Företagsköp och fusioner medför även kulturell integration, och vi pratar ofta om kulturella 

skillnader – tyvärr nog på ett ganska banalt sätt (t ex Vaara, 1999). I alla fall är det ofta så att 

den ena partens värden och kutymer formar basen för den nya organisationen. Hur 

problematiskt detta är beror på situationen. I vissa fall ses förvärvaren som en ”räddare”. I de 

flesta fallen medför kulturell integration dock någon form av dominans, med andra ord att 

den ena parten tar över och tvingar sin egen kultur och herravälde på den andra. Detta kan 

komma fram på många sätt. Här vill jag, på ett lite provocerande sätt, ta upp vissa typer av 



 

kolonialism som borde tas på allvar. Kolonialismen betyder här ungefär detsamma som 

kulturell dominans (t ex Saïd, 1979; Prasad, 1997).  

Kolonialismen kan ta sig uttryck i att den dominanta parten tar över maktpositionerna i det 

fusionerade företaget. Det är givetvis viktigt vem som får de viktigaste positionerna med 

tanke på framtida beslut. Emellertid har dessa beslut även en symbolisk betydelse, eftersom 

de avspeglar och bygger upp den relativa maktbalansen mellan parterna och deras 

representanter. Denna maktkamp är mindre komplicerad i klara ”företagsförvärv”, eftersom 

båda parterna i allmänhet räknar med att den dominanta parten tar över 

kontrollen. ”Fusioner”, å andra sidan, medför ofta maktkamper och det verkar som om de 

flesta ”fusioner” utvecklas till ”förvärv” med tiden, då en part tar en dominant position.  

För det andra är kolonialismen synbar i konkreta beslut och val gällande processerna och 

bruken i den fusionerade organisationen. I företagsköp är det ofta det förvärvade företaget 

som måste anpassa sig till den nya ägarens organisationsmodeller, arbetsmetoder och 

teknologi. I fusioner är dock tendensen att den ena parten kontrollerar dylika beslut efter en 

tid. Det är dock ofta svårt för det ena företaget att anamma och godkänna nya processer och 

kutymer, eftersom det innebär att det måste ge upp viktiga delar av sin identitet. Därtill kan 

dessa beslut ha viktiga långsiktiga konsekvenser, eftersom de bestämmer vad företaget i 

framtiden kommer att betrakta som ”kärnkompetenser”, ”kärnteknologi”, ”best practices” och 

vilka som således betraktas som nyckelpersoner eller särskilt värdefulla experter.  

Vid internationella företagsköp- och fusioner är dessa koloniala processer ännu viktigare än i 

nationella fall, eftersom de har att göra med den nationella identiteten. I princip kan alla 

beslut och val angående det uppköpta eller sammanslagna företaget betraktas från ett 

nationalistiskt perspektiv. Beslut gällande de högsta positionerna inom ledningen, var 

huvudkvarteret skall vara beläget, val angående ”best practices”, officiella språk inom 

företaget eller nya program för att skapa värde inom företaget kan ofta förvandlas till 

politiserade frågor (t ex Hellgren et al., 2002). I sådana fall är det inte endast de specifika 

frågorna som finns till hands som gäller, utan även deras symboliska betydelse är viktig. Det 

viktiga är att de ”kolonialiserande” och de ”kolonialiserade” ofta ser på dylika frågor från helt 

olika perspektiv. De facto är det typiskt i koloniala förhållanden att de kolonialiserade är 

väldigt känsliga för vissa frågor medan de kolonialiserande parterna är omedvetna om de 

hegemoniska innebörderna i deras beteende. Tänk bara på finländarnas attityder och 



 

reaktioner i fallen Nordea och TeliaSonera där man har ofta pekat på svensk dominans (t ex 

Risberg, Tienari och Vaara, 2003).  

Sammanfattning 

För att sammanfatta är det viktigt i och för sig att vi också försöker förstå de problematiska 

följderna som kulturella sammanslagningar kan medföra. Men jag vill betona att genom att 

analysera sådana processer kan man också bättre förstå de negativa reaktioner som 

förekommer i dessa sammanhang. Utgångspunkten för denna uppsats var behovet av en 

kritisk granskning av företagsköp och fusioner. Dylika kritiska perspektiv behövs brådskande 

eftersom företagsköp och fusioner omformar institutionella strukturer och påverkar otroligt 

många människors liv. Om de kritiska perspektiven inte utvecklas finns det en stor risk att 

beslut inom företagsköp och fusioner endast baserar sig på ytliga reflekteringar om 

värdeskapande och abstrakta beräkningar om synergier. Tyvärr stämplas kritisk forskning 

ofta som ”anti-management”. Det bör dock betonas att en brist på kritiska reflektioner brukar 

leda till sämre beslut vad beträffar synergier, kunskapsöverföring, värdeskapande och 

lönsamhet, vilka långt beror på människors förmåga och vilja att samarbeta effektivt.  
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