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Förord

Frågan om företagens samhällsansvar kommer att dominera
mycket av debatten om den globala marknadsekonomins
framtid. Den fria ekonomins fiender har inte längre något
eget alternativ. Planekonomiernas snöpliga misslyckande i
land efter land kontrasterar skarpt mot kapitalismens
enorma förmåga att alstra välstånd för alla de samhällen som
har givit individen frihet att styra sitt eget liv.

Motståndarna till den fria ekonomin har, till följd av
denna utveckling, tvingats omgruppera sig och försöker
numera besegra kapitalismen inifrån. För så kallade gräs-
rotsrörelser av olika slag gäller det att ta företagen som giss-
lan och ställa olika krav på dem. Det är i detta sammanhang
som debatten om företagens samhällsansvar måste placeras.

Utgångspunkten för den radikala antikapitalistiska kriti-
ken är att företagandet i sig präglas av social ansvarslöshet –
och inte borde få existera – så länge man inte uppfyller olika
kritiska gruppers krav på »ansvarstagande«. Denna utgångs-
punkt har tyvärr fått stor acceptans i kretsar som inte alls
kan definieras som företagsfientliga. Den har helt enkelt
blivit den gemensamma grunden för en ny, global, politisk
korrekthet.



Det är denna utgångspunkt som vi måste ifrågasätta.
Företagens grundläggande samhällsansvar är att effektivt
och lagenligt organisera våra produktiva resurser. Det var så
välståndets och demokratins ekonomiska grund skapades i
dagens utvecklade nationer. Det är detta som vi i normala
fall skall kräva av företagen. Resten skall vi kräva av oss
själva i form av en bra rättslig, politisk och social inramning
för denna kreativa verksamhet. Varken företagaren eller
kapitalisten skall bli lagstiftare, politiker, socialassistent eller
pedagog. Det är inte där det unika och ytterst samhälls-
nyttiga med företagandet ligger. Dessutom finns det en
uppenbar risk i den maktkoncentration och sammanbland-
ning av olika samhällsfunktioner som detta skulle ge upphov
till. Men det är just detta som många verkar förorda i dag
som en ny trollformel för att rätta till världens problem!

Ett stöd för dessa märkliga idéer är det faktum att det,
runtom i världen, finns många länder och områden som sak-
nar rättsliga, politiska, sociala och normativa villkor för en
sund kapitalistisk ekonomi, det vill säga de frihetens institu-
tioner som både inramar och är en del av en väl fungerande
marknadsekonomi. Där kan det hända att företagen tvingas
agera både politiker och lagstiftare, polis och socialkontor,
sjukvårdsinrättning och skola. Det handlar givetvis om sam-
hällssystem som fallerar och rättstater som inte finns. Detta
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är en beklaglig verklighet, som företagen måste förhålla sig
till för att kunna arbeta i många delar av världen.

Denna undantagssituation måste företagen hantera, trots
att de inte alls är lämpade för det. Därför är det positivt med
ett globalt samtal om detta och växande konsensus om de
regler och normer som är lämpliga när företagen måste axla
detta, i själva verket helt främmande, ansvar.

Men för att ett sådant samtal inte skall spåra ur, måste vi
ifrågasätta grundantagandet i den pågående debatten om
företagens samhällsansvar och utgå ifrån att det handlar om
undantagssituationer, som företagen tvingas hantera men
som inte har något att göra med deras genuina samhälls-
ansvar – att producera effektivt och därmed hushålla med
våra produktiva resurser.

För dem som vill lyssna till en avvikande röst i den aktu-
ella debatten om företagens samhällsansvar är David Hen-
dersons bok en välkommen läsning. Man kan diskutera och
ha synpunkter på de resonemang som förs, men det råder
ingen tvekan om att Missriktad välvilja är en nyttig läsning
nu, när vi dagligen bombarderas med politiskt korrekta men
föga genomtänkta floskler om företagens samhällsansvar.

Mauricio Rojas

Docent i ekonomisk historia
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Sammanfattning

• Dagens uppfattning om företagens samhällsansvar (FSA) är
en ny tankegång, även om frågor som rör områdena för
företags samhällsansvar länge har varit föremål för debatt.

• FSA tilldelar företagen en ny roll och en ny mening. De
måste engagera sig för sitt »företagsmedborgarskap« och
sköta sina affärer i nära samverkan med en rad olika »intres-
senter«, så att de arbetar mot målet »hållbar utveckling«.
Det här målet har tre förmenta aspekter: en »ekonomisk«,
en »miljöbetingad« och en »samhällelig«. Därför måste
företagen sätta upp mål, mäta vad de åstadkommer och låta
sin verksamhet granskas av utomstående med avseende på
alla tre aspekterna. De måste sträva att komma på plus på
alla områden i stället för att fokusera på lönsamhet och
aktieägarvärde.

• FSA innebär att det här är den enda framkomliga vägen för
företagen att uppfylla »samhällets förväntningar« och göra
sig förtjänta av »samhällets« informella »tillstånd att verka«.
Åtagandet att agera »företagsmedborgare« är sålunda i det
långa loppet nyckeln till lönsamhet för individuella firmor



och för att garantera allmänhetens stöd för marknadsekono-
min. Kapitalismen måste ges ett »mänskligt ansikte«.

• FSA har blivit populärt. Ett betydande och växande antal
företag har skrivit under på principen, särskilt multinatio-
nella företag och olika affärsorganisationer; akademiker och
debattörer; NGO:er,1 d v s icke-statliga, så kallade »ideella«
organisationer; investeringsinrättningar som kämpar för
»investeringar med samhällsansvar«; en växande härskara
rådgivare och konsulter; en mängd internationella organ;
EU-kommissionen i en nyutkommen grönbok, och många
regeringar. Få kritiserar den öppet.

• Anhängarna till FSA förutsätter att begreppet hållbar ut-
veckling och de åtgärder som krävs för att främja en sådan
är väldefinierade och oomtvistade. Så är inte fallet.

• Föreställningen om »samhällets förväntningar« är diskuta-
bel. Många anhängare till FSA utgår helt enkelt ifrån att de
här förutsättningarna representeras av vad kritikerna bland
NGO:erna säger. Men det är tveksamt om det som de fles-
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ta människor nu förväntar sig av företagen är att de bör
arbeta mot målet hållbar utveckling och »redovisning av tre
resultatområden« tillsammans med »intressenterna«.
• Många FSA-förespråkare visar brist på förståelse för den
logiska grunden för marknadsekonomin och vilken roll
vinst spelar i den. Stödet för den globala frälsningsivern är ut-
brett bland FSA:s förespråkare, både inom och utanför
affärsvärlden. Det går hand i hand med tron på paniksprida-
res åsikter om tillståndet för miljön och den skada som
åsamkas den av företagsrelaterade aktiviteter, en tro att av-
görande beslut måste tas nu å mänsklighetens och planetens
vägar, samt en förvriden syn på globaliseringen och dess
effekter.

• I strid mot frälsarskarans påståenden har globaliseringen
varken »marginaliserat« eller »utestängt« fattiga människor
eller länder. Den har inte inneburit särskilda fördelar för
multinationella bolag, och den har inte heller ökat deras in-
flytande på bekostnad av staternas.

• Att ett företag börjar omfatta FSA medför med stor sanno-
likhet kostnadsökningar och minskad lönsamhet. Styrelsen
måste ta hänsyn till fler mål och intressen och inlåta sig i dis-
kussioner med »intressenterna«. Nya redovisnings-, kon-
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troll- och granskningsmetoder är nödvändiga. Ovanpå det
riskerar omfattandet av strängare, egenhändigt valda miljö-
mässiga och »sociala« normer att medföra ökade kostnader,
och det i än högre grad om bolagen kräver att deras med-
spelare, leverantörer och entreprenörer följer samma nor-
mer, vilket FSA kräver.

• FSA ger konkret uttryck åt tanken att utveckling i relation
till miljömässiga och sociala frågor handlar om att se till att
normer och standarder är mer enhetliga, delvis genom att
företagen agerar på egen hand. Den här idén tar inte till-
räcklig hänsyn till marginalkostnader och gränsfördelar och
inte heller till skillnader i förhållanden som kan påverka
dem. Begreppet stakar ut vägen mot fler regleringar, som
skulle minska välfärden. Effekterna av påtvingad enhetlighet
är särskilt graverande för arbetsmarknaden.

• Den största risken för skador av det här slaget härrör från
försök att reglera världen i sin helhet, oavsett om det sker
under ledning av regeringar eller företag å FSA:s och det
»globala företagsmedborgarskapets« vägnar. Införandet av
gemensamma internationella normer trots att förhållandena
de facto kan variera högst markant från ett land till ett
annat, lägger hämsko på ömsesidigt förmånlig handel och
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kapitalflöde. Det finns risk för att utvecklingen i fattiga län-
der hämmas på grund av färre arbetstillfällen.

• I den mån »socialt ansvarstagande« företag upptäcker att
deras nya roll för med sig högre kostnader och mindre vins-
ter, har de stort intresse av att se till att de konkurrenter
som inte har blivit omvända tvingas följa deras exempel,
vare sig det sker genom påtryckningar från allmänheten
eller regleringar. Effekten av sådan påtvingad enhetlighet är
minskad konkurrens och därmed en inte lika högpresteran-
de ekonomi. Systemeffekterna av FSA, liksom effekterna på
företagandet, bidrar till att människor i allmänhet blir fatti-
gare.

• Företag och stora affärsorganisationer som stödjer FSA har
i de flesta fall inte ens ifrågasatt, utan till och med anammat,
företagsfientliga gruppers argument och krav. De ägnar sig
åt eftergiftspolitik och tillmötesgående. De visar föga för-
ståelse för att nyttan av privat företagsamhet ligger i dess
kopplingar till konkurrens och ekonomisk frihet. De kopp-
lar felaktigt samman försvar av marknadsekonomin med
försök att göra företagen mer populära och respekterade
genom att leva upp till »samhällets förväntningar«. Huru-
vida allt detta är ansvarsfullt kan ifrågasättas.
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• Med ett fåtal undantag har affärsvärldens bidrag till den
offentliga debatten om de här allmänna politiska spörsmålen
varit och är fortfarande bristfälliga, om ens det. Det är dags
för tongivande företag att fundera över hur dessa sakernas
tillstånd kan förbättras.

• Argumenten för FSA grundas på en felaktig syn på pro-
blem och händelser, och om principen antas allmänt, skulle
välfärden lida skada och marknadsekonomin undermineras.
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1. Utmaningen

Ämnet för den här studien är lika gammalt som kapitalis-
men själv: reglerna för hur man lämpligen driver företag.
Spörsmål som rör den logiska grunden för, resultatet av och
beteendet hos privatägda företag har länge varit föremål för
undersökning och debatt. Även om detta huvudsakligen har
involverat de tre delvis sammanfallande områdena affärs-
moral, företagsledning och bolagsrätt kan ämnet, som i
föreliggande fall, även behandlas inom ramen för den eko-
nomiska politiken.Vilken metod man än väljer uppkommer
två centrala och besläktade frågeställningar. Den första är
vilka juridiska förpliktelser företag skall vara föremål för.
Den andra berör vilka åligganden företag bör vidkännas och
fullgöra utöver dem som påtvingas dem lagvägen.

Den senare aspekten har också en lång historia där dis-
kussionen, åtminstone under ett par decennier, har gått ut
på att definiera och tolka företagens samhällsansvar (corporate
social responsibility). Men som svar på olika världshändelser
har under de senaste åren ett tydligt nytt synsätt dykt upp
och slagit an. Ett slitet begrepp har omtolkats och fått nytt
liv. Allt fler storföretag omfattar och stödjer numera aktivt
den moderna föreställningen om företagens samhällsansvar



(FSA), ivrigt påhejade och med allt större stöd utanför
affärsvärlden. Det är detta ämne den här skriften behandlar.
Det finns alltså två begrepp eller doktriner som måste sär-
skiljas. Det ena är ett allmänt begrepp om företagens sam-
hällsansvar. Det är inget nytt och jag nämner det endast i
förbigående. Det andra är den specifika moderna versionen,
som jag granskar i det följande. Förkortningen FSA beteck-
nar från och med nu endast den företeelsen.

FSA ger upphov till två frågeställningar som är centrala
för den ekonomiska politiken. Den ena är huruvida och i vil-
ken utsträckning enskilda ekonomiska aktörers egennyttiga
handlingar i en marknadsekonomi främjar det allmänna
bästa. Det gäller särskilt åtgärder som utförs av vinstdrivan-
de företag. Den andra handlar om vad antingen enskilda
individer och företag kan göra på egen hand eller vad stat-
liga åtgärder kan åstadkomma för att se till att privata och
samhälleliga intressen bringas i samklang, och i synnerhet
för att se till att företagens lönsamhet blir en bättre indika-
tion på socialt välstånd.

FSA:s svar på de här huvudfrågorna har långtgående kon-
sekvenser. Företagen tilldelas själva en central roll. Man
argumenterar för en ny och bredare föreställning om vad
privat företagsamhet står för och hur den skall skötas. Där-
med skiljer sig principen från normala ekonomiska läror,
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även om åsikterna i bägge lägren befinner sig på en glidan-
de skala. Generaliseringen kan alltså med visst fog sägas vara
svepande.

De flesta, men långt ifrån alla, ekonomer som har intres-
serat sig för begreppet företagens samhällsansvar i dess all-
männa betydelse har varit kallsinniga eller rent av fientligt
inställda. Det beror delvis på att man tror att företagen
sköts mindre effektivt om ledningen ställer upp andra mål
än lönsamhet. Ett annat bekymmer, som kanske kan kallas
konstitutionellt, är att företag inte har rätt att definiera så-
dana mål. Den här synpunkten framfördes på ett oförglöm-
ligt sätt för nästan fyra decennier sedan i Milton Friedmans
Kapitalism och frihet:

Få ting skulle väl grundligare kunna undergräva själva

grundvalarna för vårt fria samhälle än om bolagstjänste-

männen verkligen accepterade att de skulle ha något annat

samhällsansvar än att tjäna så mycket pengar som möjligt åt

aktieägarna. För här står vi inför en fundamentalt subversiv

lära. Om affärsmännen verkligen har ett annat samhällsan-

svar än att åstadkomma största möjliga vinst för aktieägarnas

räkning, hur skall de då kunna veta hur detta samhällsansvar

ser ut? Kan verkligen självvalda enskilda individer avgöra var

samhällets intressen ligger? (sid 166)
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Den ekonomiska teori som skildras ovan förespråkar inte
fullständig laissez-faire, utan förbehåller snarare staten skyl-
digheten att besluta både om vari allmänhetens intresse be-
står och vilka regler som kan se till att vinstmaximerande
företag gynnar detta.

I själva verket finns här ett förbund mellan den traditio-
nella ekonomin och hävdvunna doktriner för hur företag
bör styras. De ovannämnda ekonomerna betraktar lönsam-
het som en prima facie-indikator på förändringar i den all-
männa välfärden – det är deras utgångspunkt. Sålunda vill
de att bolagen maximerar sina vinster. Eftersom vinsterna
tillfaller aktieägarna och de antas vilja ha så höga inkomster
som möjligt, följer därav att bolagens ledning måste agera i
aktieägarnas intresse. Utgångspunkten för de traditionella
sätten att se på företagsledning är å andra sidan att bolagen
har anförtrotts en plikt att agera i enlighet med ägarnas –
nämligen aktieägarnas – intressen. I den mån dessa intressen
definieras i form av aktieägarnas avkastning är detta inget
annat än en plikt att maximera vinsterna. Trots olika pre-
misser, är de två gruppernas slutsatser likadana. Eftersom
bägge ger aktieägarna företräde är de kallsinniga till den nu-
mera vedertagna idén att makt eller status bör ges till andra
»intressenter« i företaget, antingen den juridiska vägen eller
genom företagens egna beslut. Bägge anser att företagen
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bäst uppfyller de åligganden som uttryckligen ankommer på
dem om de har lönsamheten som riktmärke och ser till att
alltid hålla sig inom lagens råmärken, och att de inte bör
göra sig extra besvär att definiera och verka för mer vitt-
famnande mål av eget val.

I motsats till vad som ibland hävdas utesluter det här
gängse traditionella synsättet på intet vis att personer i
affärsvärlden fattar egna beslut i moraliska frågor. Självklart
finns det många tillfällen då företagsledningen (och även
aktieägarna) kan behöva överväga såväl vad som vore rätt
som vad som är lagligt och lönsamt att göra. Sir Samuel
Brittan illustrerar detta: »Avsaknaden av en adekvat lagstift-
ning är ingen ursäkt för ett kemiföretag att förorena luf-
ten.«2 Både aktieägarna och företagsstyrelsen kan och bör,
enligt mitt förmenande, vara villiga att riskera eller avstå
från marginella vinster för att de vill att produkten skall vara
säker, att avslöja eventuella säkerhetsrisker, minska farliga
föroreningar, avhålla sig från bestickning och vara renhåriga
mot andra parter, även om de inte är skyldiga att göra det i
juridisk mening. Sådana undantag och fall då det finns god
anledning att tänka självständigt, riskerar att dyka upp även
i länder med väl fungerande rättssystem och statsskick; lagar
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och offentliga förordningar kan vara efter sin tid, och kan
under alla förhållanden inte förväntas omfatta varje oförut-
sedd händelse. I länder med en korrupt, diktatorisk eller
ineffektiv statsmakt är mängden diskutabla problem och
spörsmål större och företagens behov att göra egna bedöm-
ningar och ta egna beslut starkare. Händelser och situatio-
ner då frågan om vad som utgör ansvarsfullt uppträdande
för ett företag kan uppstå överallt och att granska, besluta
och uttala sig om detta kan inte alltid överlåtas på ett lands
regering.

Dylika överväganden är emellertid inget nytt. De in-
skränker men ogiltigförklarar inte skälen för att betrakta
lönsamhet och aktieägarnas intressen som privatägda före-
tags primära angelägenhet och målsättning, och inte heller
sådana som förordar en snäv definition både av ett företags
rätt och kompetens att gå utöver detta. Det här traditiona-
listiska synsättet på företagens plikter utövar fortfarande
stort inflytande, och det har heller inte trängts undan av
FSA:s tillkomst. De som håller fast vid det anser att företa-
gens primära roll och rättmätiga anspråk inte har förändrats.

FSA är däremot huvudsakligen en reaktion på samtida
händelser, eller vad som uppfattas som sådana. Principen
innebär att ett nytt och mer vittfamnande begrepp om före-
tagens samhällsansvar är påkallat överallt, på grund av hur
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världen har förändrats. Företagen anses behöva reagera på
nya krav, nya utmaningar och nya möjligheter och tillfällen
till åtgärder. I den här situationen är det inte tillräckligt att
de uteslutande eller ens huvudsakligen tänker på lönsamhet
och ägarintressen, lyder resonemanget. Men faktum är att
det skulle vara kontraproduktivt – det skulle strida mot de
sanna långsiktiga intressena hos aktieägarna själva och skul-
le mycket väl kunna skapa ovisshet om kapitalismens och
marknadsekonomins framtid. Dagens företag bör uttryck-
ligen vidmakthålla vedertagna värderingar och mål och ta
hänsyn till en mängd intressenters åsikter och intressen, och
de bör i handling visa att engagemanget är äkta. Att ett
sådant recept kan vara lockande för såväl ekonomer som
andra visas av tillkännagivandet (i Financial Times den 7
februari 2001) av ett »nytt nätverk för ansvarskännande
företag, GoodCorporation«, i Storbritannien under ledning
av chefsrådgivaren i ekonomiska frågor vid KPMG, en fram-
stående redovisnings- och konsultbyrå. Till GoodCorpora-
tions webbplats har det influtit brev från meningsfränder,
däribland två ledande brittiska ekonomer. En av dem är
Meghnad Desai, professor i ekonomi vid London School of
Economics och medlem av överhuset. Lord Desais stödbrev
inleds så här:
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Företagen spelar en nyckelroll i världssamfundet. Genom att

visa sitt engagemang för alla intressenter med ansvarsfullt och

moraliskt beteende, framstår de som värdiga den här rollen.

Likheterna med den traditionella synen på företagens för-
pliktelser är få.

Belägg för att de här nya alternativa tankegångarna har
slagit an och vad de kan tänkas innebära för företagens
inriktning och skötsel framförs nedan; jag målar upp ett
porträtt av FSA i etapper. En preliminär inblick i vad det
handlar om får man av vissa »målsättningsprogram« som
många stora företag har valt att anamma. Även om inne-
hållet varierar kraftigt, omnämns vanligtvis en mängd mål-
sättningar och ambitioner som går långt utanför lönsamhet
och utdelning till aktieägare. Två framstående multinatio-
nella företag, ABB och Rio Tinto, får tjäna som illustration;
likt många andra företag har de publicerat sina målsätt-
ningsprogram på sina webbplatser. Ett nyckelavsnitt i A brief

guide to ABB ser ut på följande vis:

ABB:s vision är att skapa värde.Vi skapar värde för våra kun-

der genom att se till att de blir mer konkurrenskraftiga, för

våra anställda genom att ge dem tillfälle att lära sig nya

saker, växa och vara med och dela värdet som de skapar.Vi
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strävar efter att värdet skall uppfylla eller överträffa våra

aktieägares förväntningar. För de områden där vi är verksam-

ma och för samhället i stort skapar vi värde genom vårt enga-

gemang för hållbar utveckling.

Andra stycket i en redogörelse från Rio Tinto med titeln The

way we work lyder så här:

Rio Tinto strävar efter att utnyttja mineraltillgångarna i värl-

den på ett ansvarsfullt sätt, till långsiktig fromma för före-

tagets aktieägare, anställda, kunder och länderna där resur-

serna är belägna.

Innebörden av dylika officiella uttalanden, ja, faktiskt hela
tendensen att anamma FSA, kan förstås ifrågasättas. I vilken
utsträckning de nya uttryckssätten och den nya hållningen
representerar en verklig förändring och inte bara gamla idé-
er i ny effektiv marknadsföringsskrud är en fråga om tycke
och smak – särskilt som vad det hela handlar om fortfaran-
de håller på att definieras och ta form. Även om spörsmålen
som FSA riktar in sig på är generella, arbetar dess upphovs-
män och förespråkare i affärsvärlden vanligtvis för stora
multinationella företag med internationella eller till och
med världsomspännande intressen. Det går att ifrågasätta i
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vilken mån föreskrifterna är tillämpliga på små och medel-
stora företag med lägre profil och mer lokala intressen, även
om de råkar vara gångbara för multinationella företag. Till
och med beträffande ledande företag som har anammat
doktrinen kan man (åtminstone i en del fall) hysa vissa tvi-
vel på om det handlar om något mer än högljudd propagan-
da. Det är möjligt att hela den här utvecklingen inte visar sig
vara något mer än en modenyck, till övervägande del be-
gränsad till stora multinationella företag utan verkliga eller
bestående följder ens för dem.

Det är emellertid inte det mest troliga utfallet, med tan-
ke på nu synliga tecken. Principerna för FSA och det växan-
de, allmänt utbredda och inflytelserika stödet för tanke-
gångarna både bland företag och allmänhet förtjänar att tas
på allvar av flera anledningar.

För det första är det inte endast de stora företagen 
som har blivit eller kan komma att bli involverade. En stor
del av doktrinen är allmänt tillämpbar, och de flesta företag,
oavsett storlek, kan komma att uppmuntras – eller pressas
– att anamma den helt eller styckevis. Två länder som
formellt har visat sitt stöd för begreppet företagens sam-
hällsansvar i dess allmänna betydelse – Danmark och Stor-
britannien – har gjort det med hela affärsvärlden i åtanke,
även små och medelstora företag. Bolagen inom den senare
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gruppen kan komma att tvingas in i ledet på de multinatio-
nella företagens enträgna begäran. En aspekt av FSA är att
det åligger dess förespråkare att se till att andra företag
följer efter.

För det andra måste FSA betraktas i ett större samman-
hang. De bakomliggande idéerna utgör inte ett isolerat eller
självständigt system. De bildar del av en mer allmän och
mycket inflytelserik åsiktsriktning, som sträcker sig långt
utanför företagandets område med särskilt perspektiv på
aktuella världshändelser och de politiska frågor som de an-
ses ge upphov till. Det här sättet att se på aktuella ekono-
miska och politiska spörsmål kan kallas världsfrälsariver. Det
innefattar både kritik av dagens marknadsorienterade eko-
nomiska system och en plan för globala reformer, vars
främsta element burkar innefatta att FSA anammas överallt
inom affärsvärlden.

För det tredje är FSA en radikal doktrin (vilket doku-
menteras mer ingående längre fram), både beträffande sitt
egentliga innehåll och i fråga om de konsekvenser som den
sannolikt för med sig. Om den antogs och genomfördes
överallt skulle den kunna få genomgripande effekter på
företagandet och på hur ekonomiska system fungerar och
verkar. De möjliga effekterna känner inga nationsgränser;
de sträcker sig till internationell handel och kapitalplacer-
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ing, utvecklingsländernas ekonomiska framtidsutsikter och
till och med politiska spörsmål.

FSA utgör alltså en utmaning gentemot förhärskande idé-
er och bruk, och begreppets uppkomst kan mycket väl få
stor betydelse. Det finns goda skäl att fundera över vad det
egentligen innebär och vad konsekvenserna kan tänkas bli
om principen sprider sig och slår rot. Det är detta som är
målet med den här studien. Omfattningen av det diskutera-
de är alltså begränsad. Jag framlägger inte några tankar om
hur man bäst definierar företagens samhällsansvar i den mo-
derna världen. Jag försöker inte försvara traditionalistiska
tankar i sig och heller inte göra gällande att de är enda
alternativet till FSA. I stället försöker jag skissera doktrinen,
huvudsakligen med utgångspunkt i vad dess förespråkare har
sagt och skrivit, och framför min kritik. Jag anger skäl för
uppfattningen att den grundar sig på en skev bild av problem
och företeelser, och att välfärden skulle lida skada och
marknadsekonomin undermineras om principen blev all-
mänt accepterad.

Diskussionen i det följande består av sex delar. Del två be-
står av en kortfattad historik. Jag räknar upp några aktuella
faktorer som har påverkat många stora företag att omvärde-
ra sin roll och sin praxis. Jag beskriver även hur begreppet
FSA kommit att bli resultatet av den här processen och visar
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hur det har spridit sig och börjat accepteras både i
affärsvärlden och annorstädes. I delarna tre till och med fem
är fokus huvudsakligen inriktat på idéer. I del tre skisseras
doktrinens innehåll och huvudsakliga utmärkande drag,
med utgångspunkt i rapporter och offentliga uttalanden från
några av dess ledande förespråkare i affärsvärlden. Slutsat-
sen är att de som stöder FSA förutsätter ett mera skenbart
än verkligt samförstånd, och att konsekvenserna som dok-
trinen medför för företag är långtgående och går utöver
äldre föreställningar om företagens samhällsansvar. I del fyra
granskar jag följderna av FSA för individuella företags prax-
is och lönsamhet. Jag argumenterar för att många av dem
som stöder doktrinen tror på den för dess egen skull, även
om de vanligtvis framställer saken i lönsamhetstermer; stö-
det för doktrinen förs fram som inget annat än upplyst
egenintresse i den moderna världen. Vad FSA pekar i rikt-
ning mot är en radikal omtolkning av privata företags roll,
en ny modell för kapitalismen. I del fem går jag bortom
affärsvärlden och skisserar bakgrundshistorien i grova drag.
Jag anger huvuddragen i och kommenterar tankarna bakom
världsfrälsarivern, som utgör en stor del av den grund FSA
står på, och den logiska grunden för visionen om en om-
stöpt kapitalism. Jag anför skäl för att förkasta den verklig-
hetsbild som världsfrälsarivrarna lägger fram. Del sex be-
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handlar de möjliga konsekvenserna av att omsätta FSA i
praktisk handling – för individuella bolag, ekonomiska sy-
stem i stort och internationell handel och internationella
investeringar. Jag påstår att effekten skulle bli att det eko-
nomiska resultatet försämras, att folk i allmänhet skulle få
det sämre och att resultatet skulle bli etter värre i den mån
företagens åtgärder kompletteras eller drivs ännu längre av
yttre påverkan, sanktioner och regleringar. Jag kommente-
rar dessutom några oroväckande politiska antaganden och
uppfattningar som har med FSA att göra. I del sju anlägger
jag ett allmänt perspektiv och lägger fram ett specifikt för-
slag för att företagens bidrag till den offentliga debatten
skall bli bättre. Del åtta är ett tillägg till den ursprungliga
texten, som publicerades av New Zealand Business Round-
table. Där redogör jag för den nyligen publicerade grön-
boken om FSA från EU-kommissionen, svarar på några
kommentarer om det jag har skrivit och utvecklar hela
resonemanget.
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2. Historien bakom FSA

Under 1990-talet har ett antal relaterade och ömsesidigt
förstärkande globala tendenser givit debatten om privata
företags roll och plikter nya dimensioner. De har föranlett
företagen i allmänhet och de multinationella bolagen i syn-
nerhet att granska sina målsättningar, sin policy och sina
arbetsmetoder. Resultatet av den här processen är FSA.

Två av de bakomliggande tendenserna – ingendera några
nyheter – är de följande:

• Ständig officiell och medborgerlig oro för miljöfrågor och
vad som betraktas som hot mot miljön, i synnerhet de
eventuella riskerna med utsläpp av växthusgaser. Den här
oron har i allt större omfattning börjat formuleras i tanken
att alla åtgärder och principer måste inriktas mot målet
hållbar utveckling.

• Misstro eller fientlighet gentemot multinationella företag,
privat företagsamhet i allmänhet, vinstmotiv och mark-
nadsekonomin.

Vid sidan av de här har ytterligare fyra närbesläktade fakto-
rer tillkommit under de senaste åren:



• Nya teorier om affärsmoral och hur företag skall skötas,
uttryckt i intressenttermer.

• Globaliseringen och dess verkliga och (i än högre grad)
inbillade konsekvenser.

• NGO:ernas tilltagande styrka, inflytande och påstridighet.
De här organisationerna skiljer sig från andra som även de
är icke-statliga, till exempel grupper som representerar
branscher, yrkeskårer eller anställda. De kämpar inte för
specifika särintressen utan för ideal. Därför ges de ofta den
taktiskt fördelaktiga beteckningen »ideella« grupper. Här
ingår konsumentorganisationer, natur- och miljövårds-
grupper, samfund som engagerar sig i fattiga länders eko-
nomiska utveckling, människorättsorganisationer, rörelser
som kämpar för social rättvisa, filantropiska organisatio-
ner, organisationer som representerar urbefolkningar samt
kyrkliga samfund av alla de slag. De inordnas ofta något
missvisande under rubriken »det civila samhället« – även
det en taktiskt fördelaktig benämning. Deras slagstyrka har
ökat mångfalt genom uppkomsten av Internet som ett
medium att samordna aktiviteter över hela världen och nå
en större publik. Trots att moderna, »ideella« NGO:er
uppvisar ett vitt spektrum av åsikter och intressen, är de
som ger sig i kast med ekonomiska spörsmål – det stora
flertalet – med få undantag misstänksamma eller fientligt
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inställda mot privat företagsamhet i allmänhet och multi-
nationella företag i synnerhet.

• Chockverkan av händelser under vilka ledande företag har
utsatts för omskrivna, fientliga och graverande kampanjer
med NGO:er i täten. Ett par anmärkningsvärda exempel
är det som hände Royal Dutch/Shell Group i mitten av
nittiotalet på grund av Brent Spar-episoden och gruppens
aktiviteter i Nigeria; ett antal företag, däribland Reebok
och Nike, angående löner och arbetsvillkor i underlever-
antörernas fabriker utomlands; och McDonald’s, som
bland annat har anklagats för att medvetet ha uppmuntrat
till hälsovådligt ätbeteende. I vissa fall – Shell torde vara
det mest slående – har de inblandade bolagen lidit dyrbara
och till och med förödmjukande nederlag.

De här moderna förändringarna har gått hand i hand med
och är delvis resultatet av en attitydförändring. Folkopinio-
nen – eller åtminstone framträdande element av den – har
blivit mer uttalat kritisk mot företag. Företag i allmänhet –
i synnerhet multinationella företag – har underkastats nya
former av förhör, krav, påtryckningar och förväntningar på
sina målsättningar och principer. Ett stort internationellt
företags försäljning, lönsamhet och tillväxt verkar nu i
högre grad än någonsin tidigare vara avhängigt av dess ryk-
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te, av vad folk i allmänhet tycker om dess uppträdande, inte
bara utomstående utan även företagets anställda.Tendensen
är att det bedöms i förhållande till vad som är känt eller an-
tas vara känt om hur det behandlar sina anställda enligt en
stor mängd kriterier, dess rykte i hälsoskydds- och säker-
hetsfrågor, effekten av dess verksamhet på miljön, lokala
samhällen och infödda, visade omsorger i frågor som berör
de mänskliga rättigheterna samt dess förbindelser med part-
nerbolag, leverantörer och utländska regeringar, vars upp-
trädande också kan ifrågasättas. Företagen granskas numera
ständigt och ofta misstroget i alla dessa hänseenden, och om
det anses vara skyldigt till misslyckanden eller vanskötsel
kan det leda till omedelbar, världsomspännande skandal.

Den här trenden innebär en utmaning för företagsledning-
arna. Företagen har naturligtvis reagerat, var de än befinner
sig. I många fall – och det gäller särskilt de mer utsatta mul-
tinationella företagen – har det här inneburit en långtgående
omprövning och nyorientering av målsättningar, principer,
rutiner och arbetsmetoder. Bland de här mångskiftande
reaktionerna är det möjligt att i allmänna termer urskilja två
olika meningsriktningar, två slags strategier. Även om repre-
sentanter från bägge gärna talar om »företagens samhälls-
ansvar« är det endast i det senare fallet som doktrinens verk-
liga innebörd formuleras och utmynnar i FSA.
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De bolag och affärsorganisationer vars reaktion skulle
kunna karakteriseras som defensiv och affärsinriktad tillhör
den första meningsriktningen. Reaktionen är defensiv i den
meningen att förändringarna inte anses vara önskvärda i sig,
utan en nödvändig eller välbetänkt anpassning till en ny och
mer krävande situation. Den är affärsinriktad, eftersom bak-
grunden till förändringarna helt och hållet – eller åtminsto-
ne till stor del – beror på att företagets egna intressen mås-
te tillgodoses; reaktionen är inte uttryckligen kopplad till en
mer omfattande målsättning. Företagen anpassar sig efter-
som det är bra för affärerna, inte för att förbättra världen.

Den andra typen av reaktion är, å andra sidan, positiv och

har bred inriktning. Den är positiv i den meningen att bytet
av filosofi och praxis – verksamhetens nya inriktning – be-
skrivs som att man inser möjligheterna och tar tillfället i
akt, i stället för att man viker sig för yttre påverkan. I vissa
fall gör man bägge delarna. Reaktionens inriktning är bred i
den meningen att man pekar ut nya och utökade åligganden
för dagens företag att bidra både till det allmänna bästa och
att se till att miljön skyddas. Att betona »socialt« ansvar på
det här viset är inte att försumma eller nonchalera före-
tagets intressen, utan att sätta in dem i ett större samman-
hang, att ompröva dem. Företagen anses ha en ledande roll
som framåtskridandets förkämpar, både lokalt och internat-
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ionellt. Den här rollen måste (hävdar man) erkännas, tyd-
liggöras, och komma till uttryck i de målsättningar som
företagen sätter upp och i deras principer och verksamhet;
företagen måste anamma och förverkliga begreppet före-

tagsmedborgarskap. Det är i det här sättet att tänka, från den
här utgångspunkten, som den slutgiltiga FSA-doktrinen har
skapats.

Det andra synsättet har i allt större utsträckning anam-
mats både av individuella företag och organisationer som
representerar företag. Ett tongivande exempel ur organisa-
tionernas led är World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). Det har utvecklats till en mycket
inflytelserik församling, och det stöd det får antyder hur
långt internationella företag världen över är beredda att gå
för FSA:s räkning. Rådet har nu mer än 150 stora multi-
nationella företag från trettio länder som medlemmar,
däribland ABB, AT&T, BHP, BP Amoco, Deloitte Touche
Tomatsu, Ford, General Motors, Glaxo Wellcome, Mitsu-
bishi, Nestlé, Procter & Gamble, Rio Tinto, Shell Internat-
ional, Sony,Time Warner,Toyota, Unilever och Volkswagen.
Förutom huvudorganet – WBCSD – finns det några natio-
nella motsvarigheter och ett antal tillhörande affärs-
organisationer. Dessutom är WBCSD långt ifrån det enda
nätverket. Det finns många andra organisationer världen
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över som antingen involverar eller består av företag, och de
har liknande målsättningar och trossatser och ofta delvis
sammanfallande medlemsförteckning. Ett frappant exempel
på en sådan organisation med säte i Storbritannien men med
internationella bolag som medlemmar är Prince of Wales
Business Leaders Forum (här nedan PBLF). Bland dess
omkring 60 företagsmedlemmar återfinns DIAGEO, Coca-
Cola, ABB, Glaxo SmithKline, Mitsubishi, Andersen Con-
sulting och Shell Transport and Trading. En parallellt ver-
kande organisation med Europeiska unionens medlemslän-
der som upptagningsområde är European Business Network
for Social Cohesion (här nedan EBNSC, även om organisa-
tionen nyligen har bytt namn till CSR Europe), som består
av mer än 30 ledande företag. I USA heter motsvarigheten
Business for Social Responsibility.

Utanför affärsvärlden har begreppet FSA dragit till sig
uppmärksamhet och ofta stöd från många olika håll: från
akademiker, inbegripet fakultetsmedlemmar vid handels-
högskolor, där ämnet i allt högre grad finns med på kurs-
planen; från forskningscentra och -institut, varav ett allt
större antal har inrättats enkom för att kämpa för saken; från
journalister och debattörer, däribland sådana som skriver i
tidskrifter som uteslutande ägnas åt detta ämne; från det
ökande antalet investerare och investeringsfonder som
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arbetar för att företagen skall göra »investeringar med sam-
hällsansvar«; från sådana NGO:er som inte är oförsonligt
fientliga mot storfinansen som sådan; från en mängd olika
politiska kretsar; och från ett stort antal internationella
organ. Begreppet tycks gripa omkring sig överallt.

En uppseendeväckande händelse på senare tid i Storbri-
tannien var då en minister i den sittande (Labour)regering-
en fick i uppdrag att hålla uppsikt över företagens samhälls-
ansvar i landet. Den berörde ministern, dr Kim Howells,
sade i ett tal den fjärde maj 2000 då utnämningen blev offi-
ciell att den nya posten innefattade två viktiga uppgifter:

• att sjunga FSA:s lov inför företagen;
• att samordna den brittiska regeringens politik för att be-

främja FSA.

För bara en liten tid sedan öppnade regeringen en webbplats
i syfte att »tillhandahålla ett forum där företagen kan torg-
föra begreppet företagens samhällsansvar på ett mer effek-
tivt sätt«.

Trots ovanstående välvilliga omnämnanden och trots att
man använt begreppet har den brittiska regeringen inte i
handling ställt sig bakom FSA-doktrinen som jag har de-
finierat den. Regeringens huvudsakliga mål med det nya
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initiativet som beskrivs här ovan är företagens roll i lokala
samhällen i Storbritannien, med betoning på små och me-
delstora företag; begreppets andra aspekter omtalas inte ut-
tryckligen. Likafullt är det intressant att en brittisk regering
har varit redo att välsigna både det allmänna begreppet och
själva beteckningen.

Den här händelsen passar dessutom ihop med andra åt-
gärder som regeringen har vidtagit med samma inriktning.
Det handlar bland annat om Ethical Trading Initiative (att se
till att brittiska företag kontrollerar att utländska leverantö-
rer efterlever »grundläggande arbetsrättsliga krav«), grund-
andet av en avdelning på utrikesdepartementet för globalt
medborgarskap (för att söka företagens stöd i den brittiska
utrikespolitiken) samt instiftandet av en avdelning för sam-
arbete företag emellan, under ledning av Departementet för
internationell utveckling (i syfte att främja samarbete mel-
lan företag för att uppfylla målet att bekämpa fattigdomen i
utvecklingsländerna). Trots att regeringens officiella håll-
ning är att »företagens ansvar och medborgarskap är något
företagen själva måste ta tag i« är det uppenbart att man vill
påskynda utvecklingen.

Tecken på att samma inställning gäller över lag i Europe-
iska unionen hittar man i medlemsstaternas officiella stöd
(som kom till uttryck under toppmötet i Lissabon i mars
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2000) för ett förslag som har beskrivits som »en stor kam-
panj som syftar till att övertyga företagen om att ta FSA-
frågorna på större allvar«. Förslaget kom från EBNSC 3 i
samarbete med Copenhagen Centre, två organisationer med
samma mål – de inlämnade skriften For an entrepreneurial and

inclusive Europe (hädanefter kallad BLI-rapporten, där BLI
står för Business Leaders’ Input) till toppmötet. Ämnet i det
här fallet är FSA som jag har definierat det ovan.

Beträffande vad som kommer att hända härnäst inom EU
har den belgiska regeringen (som tog över ordförandeska-
pet i juni 2001) meddelat att man avser att använda FSA som
ett av ledmotiven för medlemsstaternas och andra organs
handlande; en stor konferens kring FSA och samhälleligt
ansvarsfulla investeringar hölls i november 2001.

Förutom de här utspelen har EU-kommissionens general-
direktorat för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpoli-
tik nyligen utgivit en rapport – en grönbok – om hur man
skall se till att alla EU:s ministerier arbetar för att FSA skall
införas. (Jag kommenterar rapporten i del åtta av den här
boken.)

Det är värt att notera att medlemsstaterna i OECD (Or-
ganisation for Economic Co-operation and Development) –
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numera 30 stycken – nyligen officiellt har uttalat sitt stöd
för den allmänna principen.Vid OECD:s ministerrådsmöte
år 2000 godkände ministrarna en omarbetad version av or-
ganisationens skrift Guidelines for multinational enterprises.
Riktlinjerna är »rekommendationer för ansvarsfullt beteen-
de till [de multinationella företagen] från medlemsstater-
na«, och i den egenskapen »representerar de uppförande-
regler som går utöver tillämpliga lagar« och är formulerade
»som en användbar utgångspunkt och regelsamling för att

gynna företagens samhällsansvar«.4

Det här är förstås bara ett allmänt uttalande; ordalydelsen
innebär inte nödvändigtvis att man stöder FSA. Att ut-
trycket används är ändå intressant, och än viktigare är att
OECD-staterna uttryckligen upprepar att de multinationel-
la företagen bör anse sig ha förpliktelser som går utöver
men ändå är förenliga med lagarna i de länder där de har
verksamhet.

De många officiella uttalandena från högre ort till stöd
för den allmänna principen om företagens samhällsansvar
skänker den inte bara auktoritet, utan ger företagen och
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affärsorganisationerna ytterligare incitament att försöka
framstå som anhängare av den. Det skulle exempelvis kun-
na förbättra deras relationer till olika regeringar. De kan
även få för sig att risken för att de skall få besvärliga förord-
ningar på halsen minskar om de själva vidtar åtgärder efter
linjer som staterna principiellt ställer sig bakom. Oavsett
vilket val de gör måste åtgärderna framstå som vidtagna i
positiv och kreativ anda, och inte som ett motvilligt försök
att begränsa skadeverkningar.Tonvikten måste ligga på vär-
det och fördelarna av företagens medborgarskap och deras
egen vilja att engagera sig i det.

Ämnet företagens samhällsansvar i allmänhet och dagens
FSA i synnerhet har givit upphov till specialiserade expertis-
kadrar. De är lojala. Hit hör tre huvudsakliga, överlappande
områden. En är den akademiska världen, som utför allt fler
studier av och forskar i FSA-relaterade ämnen. I det här
sammanhanget rekommenderar europeiska företagsledare i
BLI-rapporten (sid 10):

att man utarbetar ett europeiskt initiativ för att uppmuntra

universitet och handelshögskolor att ta fram och utveckla

detaljerade kurser i FSA, företagsmedborgarskap och affärsetik

för doktorander, disputerade och företagsledare.
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International Centre for Corporate Social Responsibility vid
universitet i Nottingham i Storbritannien inrättades enligt
den här principen.

Ett annat nytt och växande område för FSA-förespråkare
är institutioner som förespråkar »etiska och sociala invester-
ingar«. I ett nyutkommet nummer av det brittiska nyhets-
brevet Ethical Performance står 53 brittiska aktiefonder, 29
brittiska försäkringsfonder och 57 centraleuropeiska invest-
eringsfonder med under rubriken »etiska och ekologiska«.
Listan skulle bli mycket längre om Nordamerika fanns
representerat.

Syftet med dylika fonder är att hitta bolag, produkter och
verksamhetsområden som antingen upp-fyller eller inte
uppfyller etiska, sociala och miljömässiga kriterier för vad
som är godtagbart, och med ledning av den informationen
råda och lägga fram förslag för investerare. I likhet med 
flera av NGO:erna, som i många fall har liknande synsätt
och ambition, kan sådana fonder pressa företag att stödja
FSA och rätta in sig i ledet.

I Storbritannien visade man 1999 stöd för den här tren-
den från officiellt håll med välfärds- och pensionslagen, som
gjorde det obligatoriskt för pensionsfonder att offentliggöra
huruvida de tar sociala, miljömässiga och etiska hänsyn när
de gör sina investeringar. I Frankrike måste fondförvaltare,
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som har hand om de anställdas pensionsfonder, enligt en
kommande lag uppge hur de ser på »socialt ansvarstagande«
investeringar.

Vid sidan av, men även uppblandat med, de här elemen-
ten står ett betydande och ökande antal konsulter och ex-
pertrådgivare av ett nytt slag nu redo att antingen internt
eller externt hjälpa företagen att definiera och förverkliga
FSA i verksamheten samt övervaka och utvärdera deras
framsteg. I det här sammanhanget har man till och med
börjat kunna skönja framväxten av en ny yrkesklass.

Mot den här allmänna trenden att acceptera, befrämja
och sprida FSA står en mycket liten minoritet av avvikande
eller bara skeptiska krafter. Det är förvisso sant att inte alla
företag har gjort utfästelser, inte ens bland de multinatio-
nella. Och bland dem som har reagerat på de nya ström-
ningarna och kraven måste det finnas många – kanske till
och med en majoritet – som hör till den första kategorin här
ovan, den defensiva och affärsinriktade.

Det öppna motståndet mot FSA i affärsvärlden lyser
emellertid med sin frånvaro. På andra håll har intressent-
teorin fått utstå många attacker, men FSA i sig verkar hittills
ha skaffat sig färre fiender. (Ett undantag värt att föra fram
är Robert Halfon och hans skarpa essä Corporate irresponsibi-

lity : is business appeasing anti-business activists?, utgiven av
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Social Affairs Unit.) Ett skäl att ta FSA på allvar är att de
flesta numera verkar ta principen för given. Det är något
nytt i sig. Ingen annan metod, inget annat synsätt, har nå-
gonsin fått så utbrett stöd i tidigare debatter kring före-
tagens roll och samhälleliga förpliktelser, vare sig bland
företagen eller bland allmänheten.
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3. Definition och tolkning av FSA

Trots att mycket har skrivits om företagens samhällsansvar
finns det, såvitt jag vet, ingen handbok som äger auktoritet,
ingen standardbeskrivning av FSA som jag har definierat
begreppet här. Man kan emellertid hitta användbar och
aktuell vägledning med ursprung i affärsvärlden i olika pub-
likationer från företag och affärsorganisationer, däribland
nedtecknad företagspolicy och uttalanden från verkställande
direktörer och andra ledande personer inom företagsvärl-
den. Det finns två särdeles nyttiga källor men man kan, som
jag kommer att visa, ifrågasätta mycket i bägge.

För det första har WBCSD publicerat en rapport om en
speciell och omfattande undersökning som startades 1998 i
syfte »att bättre förstå vad företagens samhällsansvar inne-
bär och vad som utgör god sed«. Uppgiften axlades av en
arbetsgrupp med inte mindre än 85 medlemsföretag. Efter
att ha publicerat en interimistisk rapport 1999 ägnade sig
gruppen åt en följd av »dialoger mellan globala intressen-
ter«. Ett år senare publicerade de sin slutliga rapport.Titeln
blev Corporate social responsibility : making good business sense.
Jag kommer att kalla den WBC2000 och dess föregångare,
den interimistiska rapporten,WBC1999.



För det andra är Royal Dutch/Shell Group (som jag
hädanefter kallar Shell) ett av de internationella företag som
har kommit längst beträffande att ompröva sina målsätt-
ningar och verksamheter. Ordföranden för gruppens kom-
mitté med verkställande direktörer, sir Mark Moody-Stuart,
inleder sitt förord i ett nyligen utkommet företagscirkulär
som följer:

Shell håller på att förändras i grunden.Vi håller på att om-

forma alla delar av gruppen för att bli mer effektiva och flex-

ibla för våra kunders skull och på marknaden. Utöver det har

vi bedömt både vår roll som en stor multinationell grupp och

de förväntningar samhället har på oss.5

Som ett led i omstöpningsprocessen har Shell formulerat sin
nya företagspolicy och sina nya verksamhetsregler i ett antal
skrifter. Av dessa är de fyra successivt publicerade »Shell-
rapporterna« (Profits and principles : does there have to be a

choice? [som jag kallar SR98], People, planet and profits : an act

of commitment [SR99], How do we stand? : people, planet and pro-

fits [SR00] och People, planet and profits : the Shell report

[SR01] ) de mest innehållsrika.Trots att de här rapporterna
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och andra uttalanden från företaget inte betonar FSA i sig
kvarstår faktum att de uttrycker samma idéer. En hög chef
på Shell, Philip Watts, som har pekats ut som näste ordfö-
rande för kommittén för verkställande direktörer, var en av
de två ordförandena i WBCSD:s arbetsgrupp som jag nämn-
de ovan och som publicerade de två rapporterna om FSA.

På första sidan (sid 4) i huvudtexten i WBC2000 står an-
märkningen att »det fortfarande saknas en allmänt accep-
terad definition av FSA«. Skriften står emellertid till buds
med råd om doktrinens tre besläktade huvudaspekter: dess
bakomliggande syfte eller logiska grund; vilket slags enga-
gemang som krävs; samt innebörden i grova drag av vad
företagen måste göra för att ge uttryck åt den.

I den första avdelningen betonas vad företagen bidrar
eller kan bidra med för en bättre framtid: ».. . företagen är
en del av lösningen på problemet att skapa en mer stabil,
sund och välmående värld« (sidan 2). Med utgångspunkt
från den här rollen, detta huvuduppdrag, definieras »FSA:s
.. . huvuduppgift« vara att »maximera företagens bidrag till
samhället och att se till att begränsa deras negativa effekter
till ett minimum« (sidan 3). I dylika allmänna ordalag ingår
uppenbarligen inte begreppen lönsamhet och avkastning till
aktieägarna.
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MÅLET HÅLLBAR UTVECKLING

Mot den här bakgrunden formuleras (sidan 10) den om-
arbetade överenskomna summariska definitionen av FSA
som blev resultatet av arbetsgruppens utdragna utrednings-,
diskussions- och samrådsarbete:

Företagens samhällsansvar innebär att företagen åtar sig att

bidra till hållbar utveckling, att samarbeta med de anställa,

deras familjer, det lokala samhället och samhället i stort för

att förbättra deras livskvalitet.

Begreppet hållbar utveckling sätts här i första rummet. Det
utgör grundvalen – utgångspunkten – för hur de flesta, om
inte alla, företag, affärsorganisationer och utomstående
observatörer som har ställt sig bakom FSA betraktar och de-
finierar begreppet. »FSA är nödvändigt för hållbar utveck-
ling«, som det står i WBC99 (sidan 3).

Allt fler företag har utfäst sig att stödja principerna:

• Shell har sagt att »Vi skall ta hänsyn till begreppet hållbar
utveckling i alla frågor, stora som små« (SR99, omslagets
innersida).

• Ordföranden och verkställande direktören för Dow Che-
mical,William Stavropoulos, nämnde i ett tal i oktober år
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2000 att han ville »se till att hållbarhet blir en livsstil, en
ändlös resa utan slutmål«, och senare att han ville »infoga
målen och principerna för hållbarhet i alla våra företags
centrala handlingsprogram«.

• Ordföranden och verkställande direktören för DuPont,
Chad Holliday, sade i ett tal i maj år 2000 så här om sitt
företag: »När vi har tänkt framåt mot det nya århundradet
har vi kommit fram till att tonvikten måste ligga på ’håll-
bar tillväxt’ . . . [vilket] är vår operativa definition av håll-
bar utveckling.«

Den här samstämmigheten mellan medlemsföretagen för-
klarar att tyngdpunkten i de två rapporterna från WBCSD
ligger på hållbar utveckling. Budskapet är att det bästa sättet
för företagen att fullgöra sitt uppdrag att förbättra världen
är att ställa sig bakom och koncentrera sig på att främja
målet hållbar utveckling.

Trots den stora vikt man lägger vid begreppet hållbar
utveckling varken definieras eller förklaras det i de två
WBCSD-rapporterna, och inte heller i de företagspublika-
tioner där det används. I de här dokumenten och på andra
ställen omnämns ofta den kortfattade formuleringen i 1987
års rapport från Förenta nationernas World Commission on
Environment and Development (»Brundtlandrapporten«),
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som rekommenderade att hållbar utveckling »bör ses som
en global målsättning«. I rapporten hävdades det (sidan 40)
att »Hållbar utveckling är ett försök att uppfylla nutidens
behov och målsättningar utan att äventyra framtidens«.
Trots att den citeras ständigt världen över är den här for-
muleringen inget annat än en allmän princip som i sig själv
inte ger någon vägledning.6

Ett sätt att vidareutveckla begreppet hållbar utveckling,
som numera har anammats i de breda lagren och inte bara i
affärsvärlden, är att definiera det med hänvisning till vad
som sägs vara dess tre aspekter eller dimensioner. De har
fastställts vara de ekonomiska, miljöbetingade och samhälleliga

aspekterna.7 Enligt en formulering i WBC2000 (sidan 2)
kräver hållbar utveckling »sammanvägning av samhälleliga,
miljöbetingade och ekonomiska hänsyn för väl avvägda
bedömningar för framtiden«. I SR98 (sidan 36) omnämns på
liknande sätt »begreppet hållbar utveckling, som fäster lika
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stor vikt vid ekonomiska framsteg, skydd av miljön och sam-
hällsansvar«. Den här formuleringen anses ofta utgöra grun-
den – ett ramverk – för att uttyda de praktiska konsekven-
serna av att företagen ansluter sig till FSA. Företagen åläggs
att organisera och inrikta sina verksamheter på att främja
hållbar utveckling på alla tre planen, och att i det syftet upp-
rätta en tydlig redovisnings- och rapporteringsmetod, så att
det går att peka ut och åtminstone i grova drag bedöma de
sammantagna insatserna att nå de tre målen. För att återigen
citera rapporten WBC2000 (sidan 16) »måste . . . företagen
... snabbare och mer detaljerat visa att deras verksamheter
främjar ekonomisk utveckling, skyddar miljön och verkar
för social rättvisa«.

En dylik infallsvinkel ger upphov till frågor som de två
WBCSD-rapporterna och andra publikationer av samma
slag inte besvarar eller ens tar under övervägande. Hur skall

ett företag kunna »visa« eller ens veta att dess principer och verk-

samheter befrämjar målen ekonomisk utveckling, miljöskydd och so-

cial rättvisa? Enligt vilka kriterier skall det bedömas, och vem
avgör det? Hur skall de här målen definieras och ges inne-
börd? Bör företagen i det här sammanhanget ta fram egna de-
finitioner, regler och standarder, eller bör de låta sig ledas av
statsmakten, folkopinionen eller lagstiftningen? De här frå-
gorna är enkla och okontroversiella att besvara endast om de
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tre målen är väldefinierade och om alla i princip är överens
om hur de bäst kan förverkligas av företag och andra.

I grund och botten är detta vad FSA:s förespråkare förut-
sätter, men inte så klart och tydligt: de talar och skriver som
om både ändamålen och medlen vore överenskomna. De
utgår i synnerhet från att begreppet hållbar utveckling är
väldefinierat och oantastligt, så att det både som princip och
rättesnöre uttrycker rättänkande människors samfällda åsik-
ter världen över. Vad beträffar begreppet självt skriver sir
Mark Moody-Stuart i sin inledning i den tidigare citerade
Shellbroschyren att »principerna bakom hållbar utveckling
är ovederläggliga«. Vad beträffar praktiska konsekvenser
finns inte mycket i företagens och andra företagsrelaterade
publikationer jag citerar som antyder att det kan vara svårt
att peka ut eller att det kan finnas olika åsikter om vilka
åtgärder som måste vidtas för att se till att det företagen gör
verkligen befrämjar hållbar utveckling enligt samtliga tre
aspekter. Det underförstådda svaret på invändningen från
debattörer som Milton Friedman, att företagsledare inte har
rätt att själva bestämma vad som är »samhällets intressen«,
är sålunda att man inte gör anspråk på en sådan rättighet.
Företag som ansluter sig till FSA kan uppfattas anpassa sig
till övertygelser, värderingar och målsättningar som är all-
mänt accepterade både av statsmakterna och folkopinionen.
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Det finns ingen konflikt och ingen inkräktar på andras upp-
gifter.

FALSKT SAMFÖRSTÅND

Antagandet om enighet är begripligt, eftersom det allmänna
begreppet hållbar utveckling har många tillskyndare världen
över och relativt få motståndare eller kritiker. Det fram-
ställs numera som den ledande eller förhärskande målsätt-
ningen både i officiella och inofficiella kretsar, och även den
trefaldiga uppdelningen i ekonomiska, miljöbetingade och
samhälleliga aspekter har blivit allmängods. Vad beträffar
statsmakterna utgör den kommuniké som utfärdades efter
OECD:s ministerrådsmöte 1999 ett anmärkningsvärt ex-
empel. Där fanns bland annat ett uttalande om att:

hållbar utveckling . . . är en av OECD-ländernas viktigaste

målsättningar. För att målet skall uppnås krävs att ekonomis-

ka, miljöbetingade och samhälleliga överväganden införlivas i

politiken, särskilt vad gäller internalisering av kostnader och

utarbetning och spridning av miljömässigt hållbara tekniker

världen över.8
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OECD-staterna har dessutom uttryckligen uppmanat inter-
nationella företag att tänka i samma banor. I den nyligen revi-
derade OECD guidelines for multinational enterprises som jag hän-
visade till ovan, står det i punkt 1 under rubriken »Allmänna
principer« (sidan 19) att företagen bör »bidra till ekonomiskt,
samhälleligt och miljöbetingat framåtskridande i syfte att upp-
nå hållbar utveckling«. Med tanke på att stödet för begreppet
hållbar utveckling i den här tolkningen är så stort och att åsik-
ten att företagen uttryckligen bör ställa sig bakom det är så ut-
brett, hade det varit överraskande om affärsvärlden hade tyckt
annorlunda. Som det nu är, kan de företag som har tagit till sig
principen och använt den som grund för att omdefiniera sin
roll och begrepp om sitt samhällsansvar, anse sig ha rättat in
sig i ledet i en fråga om vilken det råder i det närmaste uni-
versell samstämmighet. Det kan beskrivas som om de spelar
den roll de har tilldelats i en världsomspännande gemensam
insats, där stater, internationella organ, företag och NGO:er
är engagerade i att främja ett gemensamt mål som ingen vettig
människa längre kan ifrågasätta.

Oavsett hur det ser ut är antagandet om enighet emeller-
tid inte berättigat. Även om hållbar utveckling – liksom
företagens samhällsansvar – är ett tilltalande recept som i
sanning har erhållit brett stöd, går åsikterna isär om vad det
betyder och bör föra med sig i praktiken. Vissa ifrågasätter
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eller förkastar begreppet som helhet. Det saknas ett väl un-
derbyggt samförstånd som kan ligga till grund för åtgärder,
vare sig de är statliga eller företagsgrundade.

En orsak till meningsskiljaktigheterna har att göra med
vad det är som skall upprätthållas. Å ena sidan finns det
personer som utgår från människor; deras enda eller huvud-
sakliga intresse är att upprätthålla människors välfärd, nu och
framgent. Andra tänker på ekosystem i stället för människo-
släktet. För dem innebär hållbarhet ekosystemens åter-
hämtningsförmåga. Under BBC:s Reithföreläsningar i Stor-
britannien år 2000, som hade »Hållbar utveckling« som led-
motiv, hävdade ordföranden för Southern California Sierra
Club, under diskussionen som följde efter en av föreläsning-
arna, att hållbar utveckling »har blivit ett modeord för män-
niskans ödeläggelse av vildmarkerna«. Dylika åsikter är legio
bland miljöaktivister och organisationer knutna till dem.

I den mån människors välfärd ses som ett kriterium, går
det att ifrågasätta den vedertagna föreställningen att hållbar
utveckling kan delas upp i tre åtskilda aspekter.9 De är svå-
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ra att försvara i vilket fall som helst. Även i det här fallet
råder oenighet, trots att det inte verkar så.

Åtminstone enligt ett synsätt är de inte tre separata, otve-
tydiga kategorier; både de »samhälleliga« och »miljöbeting-
ade« aspekterna kan till stor del inlemmas i den ekonomis-
ka, men otvivelaktigt inte helt och hållet. Beträffande den
första är fördelningen av inkomst, rikedomar och materiellt
välstånd i största allmänhet uppenbarligen ett ekonomiskt
fenomen (liksom fördelningen av avkastning), och en politik
som avser att påverka den är ekonomisk. I den mån »sam-
hälleliga« aspekter har något med den här fördelningen att
göra (vilket ofta är fallet) utgör de ingen egen kategori. (Till
och med om det här råder skilda åsikter.) Beträffande den
senare aspekten kan man tänka sig att olika miljötillstånd
jämförs och värderas med avseende på vilket värde ekono-
miska krafter sätter på dem, enligt en bedömning av hur
mycket mer de är villiga att betala. Med det här synsättet
kommer miljöns tillstånd in i bilden, och i så hög grad som
möjligt människors ekonomiska (eller materiella) välfärd.
Ett sådant förhållningssätt attackeras ofta intensivt av miljö-
aktivister; det är också kontroversiellt.

Om och i den mån den ekonomiska aspekten anses vara
den dominerande, är det tveksamt huruvida begreppet håll-
bar utveckling bidrar mycket eller ens något till den sedan
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länge vedertagna uppfattningen, att ett av politikens främsta
mål är att arbeta för och öka den materiella välfärden, med
hänsyn till hur den fördelas både mellan fattig och rik och
mellan nu levande och kommande släkten. Kejsarens nya
kläder ser ut som den gamla kostymen, med några onödiga
eller tveksamma utsmyckningar.Till de senare hör tanken på
att hållbarhet är något att eftersträva eller kräva.10

Dylika grundläggande spörsmål och meningsskiljaktig-
heterna kring dem omnämns inte i FSA-relaterade skrifter,
vilka tar målet hållbar utveckling och dess tre förmodade
aspekter för givna och ovedersägliga. I de fall man tar upp
vad hållbar utveckling egentligen innebär i dokumenten i
fråga, förutsätter man helt enkelt att enighet råder beträf-
fande principer och åtgärdsmöjligheter, men faktum är att
de kan ifrågasättas eller tolkas på olika sätt. I fråga om den
»ekonomiska« aspekten, till exempel, har vissa företag ut-
talade målsättningar att stödja lokala entreprenörer och
leverantörer; argumenten för tullskydd antas helt enkelt
vara giltiga, trots att det går att anföra skäl mot dem. Be-
träffande den »miljöbetingade« aspekten har många multi-
nationella företag tillkännagivit att de strävar mot att vara
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»ekoeffektiva«, att reducera avfall, utsläpp och avlopps-
vatten till ett minimum samt att verka för biologisk mång-
fald. Under rubriken »samhälle« har de lovat att skydda och
vidga de mänskliga rättigheterna, att förbättra hälsoskyddet
och säkerheten på arbetsplatsen samt att verka för »mång-
fald« inom ramarna för sin personalpolitik.Alla de här efter
vad som påstås »icke-ekonomiska« löftena låter, om de for-
muleras som ovan, som rena dygdemönstren, men i vart och
ett av fallen är definitionerna omtvistade, man säger inte hur
långt man är beredd att gå och man väger inte in marginal-
kostnader och marginalfördelar. Sådant skyls oftast över i
standardframställningar både från företag och i affärsrela-
terade publikationer. Som jag nämner lite längre fram är det
möjligt att åtgärder som vidtas enligt de här aspekterna gör
mer skada än nytta.

Beträffande »miljöbetingade« och (i än högre grad) »sam-
hälleliga« mål ser man ibland FSA-relaterade uttalanden i
form av en lista över målsättningar eller åtgärder som de
inblandade företagen eller författarna (låt vara inte helt på
egen hand) har beslutat att verka för, trots att långt ifrån alla
håller med om dem. Några exempel:

• Shell har bestämt sig (SR00, sid 12) för att »Hållbar ut-
veckling är en metod att handskas med några av samhällets
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mest prekära angelägenheter – extrem fattigdom och rike-
dom, befolkningstillväxt, mänskliga rättigheter, miljöför-
störing och minskad biologisk mångfald«.

• I en rapport från en rådgivande grupp till generalsekrete-
raren i OECD år 1997 påstås det (sid 8) att »hållbar ut-
veckling bland annat rör minoriteters, kvinnors samt
barns rättigheter, med tanke på framtida generationers
behov«. (En av gruppens ordförande var Stephan Schmid-
heiny, som grundade Business Council for Sustainable
Development – bestämningen »World« lades till vid ett
senare tillfälle – och Maria Livanos Cattaui, generalsekre-
terare för Internationella handelskammaren, var en av
medlemmarna.)

• Tom Gladwin, professor vid University of Michigans Gra-
duate School of Business, anser att »socioekonomisk håll-
barhet« handlar om fattigdomsminskning, befolknings-
stabilisering, kvinnors självbestämmande, iakttagande av
mänskliga rättigheter samt utvecklingsmöjligheter i kolos-
sal omfattning (citat från Mitchell, 1998:52).

Vad än skälen för att ställa upp de här olika målsättningarna
var, är inte alla självklart väldefinierade och giltiga, och vissa
är uppenbarligen omtvistade. I ett antal fall, kanske alla, är
det oklart vad de har med hållbarhet att göra. De kan inte
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på något vis sägas uttrycka en världsomspännande konsen-
sus.

Vare sig det förhandenvarande begreppet om hållbar ut-
veckling blir föremål för sådana tvivelaktiga tolkningar eller
förblir illa definierat räcker det inte för att omarbeta affärs-
moral, omforma ledningen av företag eller omdefiniera
dagens företags mening och mål.Tvärtemot vad många häv-
dar eller antar utgör det faktum att företag, vinstdrivande
affärsorganisationer och företagsanalytiker har tagit det till
sig, inte i sig ett framsteg vad gäller företagens sätt att tän-
ka. Skälen att ställa sig bakom FSA varken klarnar eller fast-
slås om de formuleras på det här viset.

TRE »RESULTATOMRÅDEN«

I vissa fall – tendensen är förmodligen stigande – stöder
företag, som har anammat begreppet hållbar utveckling
med vad som anses vara dess tre olika aspekter, även de så
kallade tre resultatområdena.11 Det är en vidareutveckling
av traditionell resultatredovisning (som visar den samman-
tagna lönsamheten i kronor och ören); den omfattar alla tre
aspekterna. Trots att den allmänna föreställningen om tre
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resultatområden tycks ha bitit sig fast och vinner alltmer
insteg, tolkas den sannolikt på högst varierande vis; det tor-
de inte heller vara överraskande, eftersom metoden är ny
och experimentell, och olika företag ställs inför olika om-
ständigheter och problem. En grov distinktion kan även i
det här fallet vara till nytta; tanken på att nå godtagbara
resultat på samtliga tre områden kan tolkas antingen fritt
och metaforiskt eller mer exakt.

I en fri tolkning säger sig ett bolag uttryckligen vara
förpliktat att uppnå angivna målsättningar, som sägs vara
»ekonomiska«, »miljöbetingade« eller »samhälleliga«; detta
översätts om möjligt till verkliga åtaganden eller mål, och
företaget inrättar rapporteringsmetoder i syfte att övervaka
resultaten och lära sig av de erfarenheter man får. Allt fler
multinationella företag har valt den här vägen och därför
infört nya eller mer utstuderade redovisningssystem. Efter-
som finansiell redovisning är något välkänt, är det under de
två övriga rubrikerna som de flesta nya initiativ har tagits.
Bland en mängd exempel som skulle kunna andragas ger BP
Amoco numera ut en årlig miljö- och samhällsrapport, och
BHP12 ger ut en årlig miljö- och lokalsamhällesrapport. De
senaste utgåvorna av bägge dokumenten har innehållit rap-
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porter om 1) hälso- och säkerhetsfrågor inom bolaget, 2)
utfästelser och resultat beträffande miljömål, till exempel
att reducera utsläpp, och 3) relationer till lokalsamhällen
där bolagen verkar, samt vilka åtgärder som har vidtagits
och investeringar som har kommit samhällena till godo. BP
Amocos rapport, som uttryckligen är mer »samhälleligt«
inriktad, behandlar även allmänna principer beträffande de
anställda och omsorger om mänskliga rättigheter. I bägge
fallen anförs fakta, statistik och resultat, och i synnerhet
BHP-rapporten innehåller bilagor med detaljerad informa-
tion. I inget av fallen gör man emellertid anspråk på att det
samhälleliga eller miljöbetingade »resultatområdet« kan ut-
tryckas numeriskt, och faktum är att man inte gör någon
större ansträngning att särskilja kategorierna. Den här me-
toden kan mycket väl sägas vara representativ.

Vissa stora företag har å andra sidan bestämt sig för att gå
ett steg längre och översätta tanken på tre resultatområden
till en uppsättning mål, som ges konkret uttryck i nya och
utvidgade redovisnings- och bokföringssystem.Två exempel
på detta är återigen Dow Chemical och Shell. Beträffande
det första företaget nämnde William Stavropoulos i det ovan
citerade talet att
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vi mäter våra framgångar med ett antal måttstockar, som

sonderar viktiga aspekter av de tre resultatområdena, och våra

bonussystem är knutna till hur långt vi har nått enligt dessa

mått ...

Beträffande Shell har företaget meddelat (i SR98, sid 50) att

vi skall . . . försöka ta fram en metod att beräkna »nettovär-

det« som företagen i gruppen tillför världen inom en given

tidsrymd genom att ta hänsyn till vårt bidrag till den hållba-

ra utvecklingens tre komponenter.

Faktum är att man har vidtagit åtgärder enligt de här prin-
ciperna. John Elkington, ordförande för konsultbyrån Sus-
tainAbility, påpekar i en essä som han blivit ombedd att skri-
va till SR98 att

Shell International nu har kallat samman en grupp med soci-

alt ansvar på dagordningen. De har gjort gemensam sak med

Arthur D Little och SustainAbility för att ta fram ett antal

måttstockar för »nettoförädlingsvärde«. Indikatorerna kom-

mer att utarbetas i samarbete med Shells interna och externa

intressenter. (sid 46–47)

DEFINITION OCH TOLKNING AV FSA 65



Av allt detta att döma tycks det som om Shell på allvar har

engagerat sig i ett projekt som gäller hela företaget och vars syfte 

är att mäta bolagets nettobidrag till välfärden i världen, med sikte

på att göra bidraget så stort som möjligt. I vilken utsträckning
andra företag kan tänka sig liknande oförvägna åtaganden 
är oklart, men möjligheterna att göra det är nu föremål för
allmän debatt och forskning (och i allt högre grad för expe-
riment) inom affärsvärlden och affärsorienterade institutio-
ner. Bland annat har det skapat ett intressant nytt affärs-
område för managementkonsulter.

ATT REALISERA FSA

Oavsett om man medvetet försöker börja använda sig av de
tre resultatområdena eller inte, innebär FSA att man inte bara
måste anamma och klargöra nya åtaganden, utan även nya
metoder. Ett väsentligt inslag i den föreslagna FSA-ordningen
är att den föreskriver närmare och mer systematisk kontakt
med ett antal utomstående grupper och intressen, som har
pekats ut som intressenter. Låt oss titta på ett annat citat från
WBC2000: »Själva kärnan i företagens samhällsansvar är att
vidkännas värdet av en dialog med externa intressenter ...Vi
anser att intressenternas engagemang är av central betydelse
för FSA« (sid 15). Rapporten innehåller därefter en illustra-
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tiv lista över intressenter. Den sträcker sig 1) inom företaget,
både till aktieägare och anställda, och 2) utanför företaget,
till kompanjoner, leverantörer, konkurrenter, lagstiftare,
NGO:er och påtryckningsgrupper samt lokala samhällen.
Men det är inte allt – tidigare i dokumentet (sid 3) nämns
både »statsmakten på olika nivåer« och »mellanstatliga
organisationer« i sammanhanget. Med den här ståndpunkten
är aktieägarna bara en av många grupper man måste ta hän-
syn till och med vilka man bör ha en kontinuerlig »dialog«.

I slutet av rapporten WBC2000 (sid 24–25) bifogas ett
två sidor långt »utvärderingsformulär« som företagen kan
använda för att »kontrollera hur bra de har engagerat sig i
FSA«. För att tillmötesgå alla krav måste företaget ha:

• en nedtecknad »vision«, som har tagits fram i samarbete
med intressenterna;

• ett formellt beslut om att åta sig de förpliktelser som FSA
medför. En medlem av styrelsen skall ha ansvar för före-
tagets FSA-policy;

• en redogörelse av företagets värderingar, nedtecknade i
samarbete med intressenterna, godkänd av styrelsen och
förmedlad till de anställda;

• en uppförandekod »för att säkerställa att företagets vär-
deringar efterlevs«;
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• en fullständig lista över företagets intressenter, fullstän-
dig förståelse av dess förhållande till dem, samt en lista
över frågor som har tagits fram i samarbete med dem 
och i vilka både de och företaget gemensamt är inblanda-
de;

• en metod med vilken företaget har »bedömt de samhälle-
liga och etiska följderna« av sina produkter eller tjänster
och av sin verksamhet;

• en policy som rör realiserandet av FSA och som har tagits
fram i samarbete med intressenterna och bibringats de
anställda;

• en »metod att övervaka FSA-policyn«, med målsättningar
och tidsskalor för förbättringar;

• metoder att mäta och övervaka företagets prestationer i
relation till dess målsättningar;

• system för att rapportera framsteg till anställda, allmän-
heten och andra »intressegrupper« (sådana rapporter bör
»behandla alla frågor som har kommit upp i dialog med
intressenterna på ett utförligt sätt«);

• en metod för oberoende revision av dylik företagsrappor-
tering;

• ett system med vilket företaget »kontinuerligt granskar
och moderniserar sin FSA-strategi« i samarbete med in-
tressenterna;
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• stödsystem för »mätning och revision av FSA-verksam-
heten«. Det bör inbegripa ett sätt att »inhämta intressen-
ternas åsikter« och »ett internt granskningssystem«.

Mot bakgrund av en sådan lista är det inte förvånande att
läsa Shells bedömning (SR98, sid 47) att »det krävs en radi-
kal omsvängning i företagskultur, värden, beslutsprocesser
och beteende« för att kunna införa FSA.

NYA HORISONTER

De här föreslagna ändringarna, både vad gäller målsättning-
ar och metoder, ger upphov till grundläggande problem i
affärsetik, företagsledning och ekonomisk politik. Om FSA
tolkas på det sätt jag har skisserat här ovan, tycks det vara en
radikal och möjligen historisk nyorientering. Allt är förstås
inte nytt. Historien uppvisar många fall där företag har valt
att stödja särskilda saker eller projekt utöver den normala
verksamheten, trots att dylika insatser åtminstone ytligt
kunnat betraktas som att avkastningen till aktieägarna skul-
le minska. Som jag redan har nämnt är begreppet företagens
samhällsansvar i sin allmänna betydelse av gammalt datum,
och föreställningen om att ett företags framgång delvis kan
bero på dess rykte om att vara frikostigt och rättvist, att be-

DEFINITION OCH TOLKNING AV FSA 69



handla sina anställda väl och att uttryckligen ta hänsyn till
folkopinionen är långt ifrån ny. Dagens FSA, som skisserats
här ovan, tycks dock vara mer systematiskt och långtgående
än tidigare tänkesätt och praxis. »Samhällets« välbefinnande
snarare än lönsamhet och ägarnas intressen utnämns till ett
företags primära angelägenhet. Delvis nydanande idéer om
hur den här målsättningen skall betraktas och tolkas ingår i
begreppet. Specifika organisatoriska målsättningar och med
dem mått på framgång som inte definieras med hänsyn till
lönsamhet pekas ut. Begreppet kopplar även samman strä-
van efter de här mer vittomfamnande målsättningarna med
mer komplicerade driftsmetoder och ledningsformer, i
vilka ägarnas ställning, bland många andra konsekvenser,
nedvärderas i grunden. Begreppet erbjuder dessutom en
förebild, en modell, som alla företag måste följa. Allt detta
går långt utöver de otaliga och mångskiftande individuella
goda gärningar, särskilda förmåner för anställda, special-
inriktade sponsorprogram och aktiva PR-program som
sedan länge har varit vanliga i affärsvärlden. De företag som
tar FSA på allvar kan mycket väl förändras i grunden, och
möjligheten att affärsvärlden i allmänhet anträder den här
resan, vilket många FSA-förespråkare förordar, väcker nya
och omfattande farhågor till liv.
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4. Kapitalismen i stöpsleven 
– FSA-planen

På det individuella företagets nivå är huvudfrågan hur dess
lönsamhet och dess förpliktelser gentemot dem som äger
det – aktieägarna – kan komma att påverkas om man anam-
mar FSA. Sir Samuel Brittan har påpekat:

Det finns en systematisk tvetydighet ... i nästan allt prat om

samhällsansvarig företagsamhet. Påstår förespråkarna att de

här extra verksamheterna kommer att göra företaget mer lön-

samt i det långa loppet? Eller hävdar de att ett företag bör ha

andra målsättningar? 13

Har FSA-doktrinen svar på den här kritiken?

FSA OCH LÖNSAMHET – SKÄL TILL ORO

Innan vi tar en titt på några motargument, är det nödvändigt
att nämna att konsekvenserna av att ansluta sig till FSA
ofelbart skulle bli att kostnaderna för att göra affärer ökar.

13. Brittan 1995, sid 40.



Sannolikt minskar intäkterna, och eventuellt gör företagen
också lågavkastande investeringar som de i annat fall skulle
ha ratat. Det minskar vinsterna, både på kort och lång sikt, och
förutom i de fall aktieägarna känner till det hela och ger sitt
samtycke till eller fogar sig i det, strider det mot deras
intressen. Mot detta måste emellertid anföras att ett offent-
ligt och helhjärtat erkännande av FSA även kan ha positiva
effekter på försäljning och intäkter, och faktiskt även på
vissa kostnadsaspekter; de kan väga så tungt i vågskålen, att
den totala effekten på lönsamheten blir positiv. Frågan
måste belysas ur alla synvinklar.

Ur negativ synvinkel behöver man bara betrakta listan
över alla nymodigheter i företagens verksamhet som FSA
involverar (se listan ovan från WBC2000) för att inse att en-
bart detta förmodligen leder till betydande kostnadsökning-
ar. Huvudfaktorerna är 1) det större urvalet målsättningar
och ansvarsområden som skulle vila tungt på företags-
ledningen på alla nivåer; 2) behovet av att utarbeta och
underhålla mer komplicerade redovisnings- och rapport-
system, som kräver nya expertkunskaper, och 3) att led-
ningen tvingas lägga ned tidsödande arbete på konsulta-
tioner, förhandlingar och undersökningar med ett antal
utomstående grupper, av vilka många är likgiltiga för före-
tagets kommersiella framgångar och en del ytterst fientliga
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eller misstänksamma. De här faktorerna har betydelse för
alla företag som helhjärtat erkänner FSA, och faktum är att
de ytterligare kraven på ledningen sannolikt skulle föra med
sig ofördelaktiga effekter även på intäktssidan.

Att dylika möjligheter inte bara är spekulationer visas av
ett aktuellt exempel. Levi Strauss är ett av de internationel-
la företag som har tagit till sig idéerna bakom FSA på ett
särskilt demonstrativt och entusiastiskt sätt. Faktum är att
företaget ibland har framhållits som ett föredöme. Ett ex-
empel på det hittar man i Michael Hopkins bok The planet-

ary bargain, där författaren, som är professor i bolags- och
samhällsforskning vid Middlesexuniversitetet i London, ser
fram mot »en ny värld« med »företag med samhällsansvar«.
På sidan 195 framkastar han att:

När den här nya världen tar form, kommer stora företag att

känna större samhällsansvar än många regeringar . . . Levi

Strauss förbluffande lyhördhet gentemot företagets underleve-

rantörer och anställda, till exempel, överträffar många natio-

nalstaters . . . Företag som Levi Strauss och Body Shop kommer

att vara regeln och inte undantaget som nu.

Det slumpade sig så, att Hopkins bok måste ha gått till tryck
en kort tid innan en artikel av Nina Munk publicerades i For-
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tune i april 1999.Artikeln har rubriken »How Levi’s trashed
a great American brand«, och det är en sorglig historia om
vikande försäljning, minskade vinster och sjunkande aktie-
värde. Levi Strauss beskrivs (sid 34) som »ett misslyckat led-
ningsexperiment med utopiska förtecken«. Misslyckandet
skylls uttryckligen på att den dåvarande verkställande direk-
tören, Robert Haas, »var fast besluten att visa att ett företag
som drivs av sociala värderingar kan prestera bättre än före-
tag som är i klorna på profiten enbart« (sid 33). Den här epi-
soden vittnar om att ett överdrivet stöd till FSA inte bara
kan medföra ökade kostnader, utan även urholka ledningens
kommersiella effektivitet vilket kan göra att ett företag blir
mindre bra på att fullfölja sitt primära uppdrag – att tillgo-
dose sina kunders önskningar och bevaka deras intressen.14

Det här är naturligtvis bara ett exempel som inte nöd-
vändigtvis behöver vara representativt. FSA-förespråkarna
skulle utan tvivel säga att principen inte behöver, och san-
nerligen inte är avsedd att, avleda företagsledningen från
dess huvudsakliga kommersiella uppgift eller försämra dess
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resultat. Inte desto mindre går det inte att förbise risken för
att nya, mer invecklade och mindre affärsinriktade sätt att
sköta ett företag leder till ökade kostnader och minskade
intäkter.

Förutom de här faktorerna kommer kostnaderna nästan
säkert att skjuta i höjden (mycket kan emellertid bero på
omständigheterna) om företagen i sin FSA-iver går utöver
sina juridiska förpliktelser på följande punkter:

• Att de antar principer och begagnar sig av en praxis avsedd
att begränsa verksamhetens miljöpåverkan, vilket exem-
pelvis är fallet för målsättningarna som företag som 
Dow, Shell och BP Amoco har ställt upp för minskade ut-
släpp.

• Att de antar normer och standarder som avser 1) miljön
och 2) hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen, i synner-
het om detta tillämpas likadant i multinationella företag
överallt i världen.

• Att de antar enhetliga normer och standarder angående
anställnings- och arbetsvillkor, även om de lokala förhål-
landena är markant olika.

• Att de i största allmänhet erbjuder löner och anställnings-
villkor som inte är förankrade i villkoren på de lokala
marknaderna.

KAPITALISMEN I STÖPSLEVEN – FSA-PLANEN 75



• Att de systematiskt slår fast och genomför normer och
målsättningar om »mångfald« beträffande rekrytering, ur-
val och avancemang inom bolaget (både Dow och Shell har
anammat principen om mångfald).

• Att de, formellt eller informellt, ger företräde till lokala
underleverantörer och entreprenörer.

• Att de ger företräde till vissa underleverantörer i syfte att
främja »jämställdhet«, som i fallet Shell Oil i USA, som
»har målsättningen att lägga 10 procent av sina utgifter
[exklusive råmaterial] på underleverantörsbolag som ägs
av kvinnor eller personer ur etniska minoriteter« (SR00,
sid 13).

• Att de vägrar att göra affärer med företag vars affärssed an-
ses vara oacceptabel, vilket gäller exempelvis Shell, vars bo-
lag »inte samarbetar med underleverantörer och entrepre-
nörer som inte uppfyller Shells normer« (SR98, sid 13).

• Att de vägrar att ingå i samriskprojekt om de eventuella
medspelarna anses inte hålla måttet; även här vill »Shell-
företag inte längre ingå i samriskprojekt om de övriga
företagen vägrar att anamma principer som är förenliga
med våra« (SR98, sid 38).

Lika väl som egenhändigt valda »sociala« eller miljömässiga
ambitioner förmodligen ökar företagens kostnader, kan de
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pressas att investera eller göra produktval som visar sig ge
klen avkastning, om deras primära drivkraft inte är lönsam-
het. DuPont är ett exempel. I det ovan citerade talet på-
pekade Chad Holliday att bolaget, i syfte att minska sin
»miljöpåverkan«, måste

. . . ställa upp två huvudsakliga mål inför år 2010 . . . Det

första är att täcka 10 procent av vårt totala globala energi-

behov med förnyelsebara energikällor. Det andra är att hämta

25 procent av våra intäkter från förnyelsebara källor.

Både Shell och BP Amoco har satt igång projekt för att 1)
själva förbränna mindre naturgas, 2) konvertera sina raffina-
derier för att framställa renare drivmedel, samt 3) öka sitt
engagemang i utveckling och framställning av förnyelsebara
energikällor.

Man kan naturligtvis hävda att någon eller alla av de ovan-
stående åtgärderna kan komma att bli kommersiellt gång-
bara, när man känner till de fullständiga effekterna på både
kostnader och intäkter. Man kan även hävda att de är sam-
hälleligt önskvärda och att de därmed bör omfattas av an-
svarstagande företag, även om de förväntade vinsterna blir
små eller negativa. Faktum kvarstår emellertid att åtgärder-
na i sig tenderar eller kan tendera att minska lönsamheten,

KAPITALISMEN I STÖPSLEVEN – FSA-PLANEN 77



på grund av ökade kostnader, minskade intäkter och att av-
kastningen på investerat kapitel understiger vissa tröskel-
värden. Även om dylika effekter mer än väl kompenseras av
positiva verkningar, går det inte att förneka att de existerar.

Dessa aspekter brukar slätas över i skrifter där man argu-
menterar för FSA, både inom och utanför affärsvärlden.
Trots att man ofta påpekar behovet av större öppenhet och
rättframhet, visar man i de här dokumenten en genom-
gripande brist på ärlighet. Tonvikten ligger nästan helt på 
de positiva effekterna i stället.

ARGUMENT FÖR FSA OCH LÖNSAMHET

En av FSA-förespråkarnas grundtankar är att principen 
är bra för vinsten; det behöver inte föreligga någon kon-
flikt mellan att ett företag eftersträvar målet hållbar utveck-
ling på det sätt som skisseras här ovan och att tjäna ägar-
nas intressen. Här följer några karakteristiska uttalanden 
till stöd för den här åsikten från företrädare för affärsvärl-
den:

• »FSA anses i allt högre grad tyda inte bara på gott omdö-
me i affärer utan även i det långa loppet bidra till före-
tagens framgångar och överlevnad« (WBC2000, sid 3).
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• »FSA är ett måste för framgångsrikt företagande på lång
sikt, eftersom det ger möjlighet att förevisa företagandets
mänskliga sida ...« (WBC2000, sid 6).

• ».. . hållbar utveckling är den mylla i vilken företagen
blomstrar och samhället frodas. Faktum är, att vi inom
Royal Dutch/Shellgruppen är absolut övertygade om att
hållbar utveckling i det långa loppet är den fundamentala
drivkraften bakom våra framgångar« (sir Mark Moody-
Stuart från Shell i förordet till Financial Times guide till »an-
svarskännande investeringar«, 1999).

• »Alla vinner på att företagen ställer upp höga ideal när det
gäller hållbar utveckling« (William Stavropoulos från Dow
Chemical i det ovan citerade talet).

• ».. . företagens samhällsansvar grundas på nyktert affärs-
tänkande« (Greg Bourne, regionchef för BP Amoco i
Australien och Nya Zeeland i ett tal i februari 1999).

Många FSA-förespråkare – akademiker, analytiker och andra
– utanför affärsvärlden påstår ungefär samma sak i sina
skrifter.

Både företagare och utomstående betonar i synnerhet
vikten av två närbesläktade faktorer som påverkar ett före-
tags finansiella livsduglighet och välbefinnande, nämligen
förväntningar och anseende. »Att förstå och ta hänsyn till
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samhällets förväntningar är helt enkelt upplyst egennytta i
en värld där alla är beroende av varandra«, resonerar man i
WBC2000 (sid 7). »Hållbar utveckling är ett sätt att ut-
veckla och slå vakt om vårt goda rykte, och begreppet hjäl-
per oss att utveckla företaget i enlighet med samhällets
behov och förväntningar«, anser man på Shell (SR98, pär-
mens insida). Bland de utomstående analytiker som jag tar
upp här hävdar Christopher Marsden och Jörg Andriof i en
artikel om »företagsmedborgarskap« att »hållbar strävan
efter vinst . . . i allt större omfattning kommer att bero på
ekologiskt välgrundat handhavande av resurser och ärligt
uppträdande mot alla ’intressenter’«. (Marsden var tidigare
chef för Centre for Corporate Citizenship på handelshög-
skolan vid Warwickuniversitetet.)

I vissa företag anses de anställdas åsikter och förväntning-
ar vara av största vikt. Så är det uppenbarligen på Shell, och
den verkställande direktören för BP Amoco, sir John Brow-
ne, har betonat det särskilt i några tal.15 Under hälsnings-
anförandet vid en konferens om företagsmedborgarskap i
London i november 1999 anspelade sir John på »två huvud-
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faktorer som för närvarande driver utvecklingen framåt«.
En av dessa är utomståendes förväntningar, »vad världen
förväntar sig av företag – i synnerhet stora, internationella
sådana . . . [Folk] förväntar sig att de skall uppföra sig som
mönstermedborgare i en komplicerad värld«. Den »andra
motorn bakom företagsmedborgarskapet« är »interna för-
väntningar«; »de åsikter som personer inom företaget hyser
har stor betydelse för det vi gör«. BP Amoco behöver ex-
empelvis rekrytera och behålla talangfulla chefer som öns-
kar sig ett arbete där de, förutom att göra karriär, »har möj-
lighet att bidra till samhällets framåtskridande«.

I bedömningen av var avvägningen skall ske när man tar
hänsyn till alla olika influenser på företagets vinster, måste
företagens egna bedömningar otvivelaktigt väga tungt. Om
medlemmarna i WBCSD med dotterbolag och underleve-
rantörer runt om i världen (och en hel del andra företag
dessutom) är övertygade om att FSA och lönsamhet går hand
i hand, då kan det tyckas förmätet av en utomstående att ifrå-
gasätta dem. Skenet av arrogans blir ändå mer iögonfallande
om företagen kan stödja sig på en skara utomstående analy-
tikers vittnesmål, vilket faktiskt är fallet, medan deras aktie-
ägare verkar ta olika FSA-aktiviteter med jämnmod eller till
och med har uppmuntrat dem. Detta är emellertid inte hela
historien: det finns anledning till både skepsis och oro.
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KONSTRUERADE FÖRVÄNTNINGAR

En anledning till misstro har att göra med hur folkopinionen
och förväntningarna behandlas. Det är visst och sant att om
en stor mängd människor och organisationer – däribland så-
väl regeringar, officiella organ, NGO:er, fackföreningar och
ett växande antal företag liksom talrika enskilda människor
– har bestämda och likartade åsikter om hur företagen bör
uppträda, om de är beredda att betygsätta och bedöma hur
enskilda företag efterlever de uppställda eller underförståd-
da normerna, och om dessa bedömningar påverkar hur de
väljer att spendera sina pengar, ja, då måste företagen rea-
gera. Enbart på grund av lönsamhetsskäl och aktieägarnas
intressen måste de ta hänsyn till sådana åsikter och förvänt-
ningar, analysera dem noggrant och besluta vad som är bäst
att göra, oavsett vilka andra aspekter som kommer in i bil-
den. Det är odiskutabelt, men heller inget nytt. Men det är
en bristfällig analys, eftersom frågor om olika förväntning-
ars giltighet, inneboende natur och anspråk på representati-
vitet lämnas obesvarade.

Dylika frågor talar FSA-förespråkarna huvudsakligen tyst
om, både inom och utanför affärsvärlden. De låtsas som om
»samhällets förväntningar« är något homogent, givet och
välgrundat, och utgår ifrån att företagen inte har något an-
nat val än att uppfylla dem genom att acceptera FSA. Båda
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dessa antaganden är emellertid diskutabla.
Till att börja med är inte alla förväntningar och de krav

de ger upphov till välgrundade, rimliga och realistiska. Man
måste göra klart i vilken utsträckning de grundas på en rea-
listisk bedömning av fakta och vad man rimligen kan för-
vänta sig av företagen.Vidare måste man ta hänsyn till kon-
sekvenserna av att förväntningarna uppfylls, inte minst
eventuella skadliga effekter på företagens resultat.Att hand-
la i enlighet med »samhällets förväntningar« behöver inte
ligga i allmänhetens intresse, även om de är korrekt tolkade.

Om företagen uppfattar förväntningarna och kraven som
orimliga eller omotiverade, har de all rätt och, enligt mitt
förmenande, en skyldighet att argumentera emot dem 
och försvara det som de uppfattar som sanningen. Den här
aspekten kommer mycket sällan till uttryck i resonemangen
kring FSA. Ibland ser man något exempel på att problemet
existerar. Ett sådant är Philip Watts från Shell, som i sitt
bidrag till en essäsamling (Mitchell, 1998:31) med rätta
påpekar att företag inte kan känna »socialt patos«. Men i
allmänhet brukar förespråkarna bara framhålla skälen för att
acceptera FSA, som godtas utan eftertanke. Huruvida det
här är ansvarsfullt torde gå att ifrågasätta.

Ett spörsmål som står i nära samband med det ovanståen-
de är att förväntningarna och kraven utgår från olika ele-
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ment i »samhället«, som omfattar en särdeles brokig skara
människor, grupper och samfund. Bland dessa är NGO:erna
de mest radikala, enträgna och oftast bäst organiserade, och
det är delvis som svar på deras krav som många företag och
vinstdrivande affärsorganisationer inte bara har fallit undan
för utan även utarbetat den här nya företagsfilosofin. Med få
undantag är NGO:erna emellertid fientligt inställda eller
starkt kritiska till multinationella företag, kapitalism, rätten
att bedriva handel och flytta kapital över nationsgränser och
tanken på en marknadsekonomi. Man skulle förvänta sig –
hoppas på – att affärsvärlden ifrågasatte dylika företagsfient-
liga åsikter med kraft. I FSA-kretsar betonas emellertid
eftergifter och kompromisser.

TILLMÖTESGÅENDETS STRATEGI

En aspekt av det här är att man helt underlåter att ge sig in
i någon debatt. Dagens internationella företag tycks inte
kunna eller är ovilliga att försvara sig mot oberättigad kritik
och attacker – på dagordningen står passiv underkastelse.
Ett färskt exempel är episoden med det olycksaliga multila-
terala investeringsavtalet (MAI). Det föreslagna avtalet ut-
sattes 1997/98 för en kraftig och välorganiserad fientlig
kampanj som leddes av NGO:er över hela världen, vilka
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samordnade sina ansträngningar via Internet. Många av ar-
gumenten som sattes in grundades på den felaktiga åsikten
att avtalet huvudsakligen var avsett att gagna multinationel-
la företag och ge dem farliga nya befogenheter; många av
opponenterna tog dessutom tillfället i akt att återigen vädra
sin allmänt fientliga inställning till internationell företag-
samhet. När jag analyserade hela händelseförloppet sedan
avtalet hade hamnat på soptippen – lagt där av OECD:s
medlemsländer av egna skäl och inte som resultat av
NGO:ernas kampanj – påpekade jag att:

Ett inslag i MAI-debatten var att det var oppositionen som

skötte hela ruljangsen . . . NGO:ernas och övriga motstånda-

res hätska argument bemöttes aldrig med kraft, trots deras

många brister och överdrifter.Varken OECD-medlemsstaterna

eller organisationen själv har gått i svaromål, och det har
inte heller de multinationella bolagen och organi-
sationerna som talar för dem.16

Sådan passivitet och initiativlöshet tycks ha blivit beteck-
nande för den internationella företagsamheten. Inte i något
av de företagsrelaterade dokumenten som jag citerar här
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(oavsett om de härrör från affärsvärlden eller inte) finns nå-
got initierat och gediget försvar av de multinationella mot
de ofta hutlösa anklagelserna som riktas mot dem.

Passiv underkastelse åtföljs ibland av beredvillighet att klä
sig i säck och aska, att bikta företagens förmodade synder.
Sålunda omnämns i WBC1999 (sid 6) »besvikelse över kapi-
talismens excesser« i dess tidiga faser, där »excesser« (vilket
inte förklaras närmare) är något som tas för givet. Sir John
Browne uttryckte sig så här under en föreläsning i Oxford
1998:

Vi befinner oss i en situation där många människor hyser en

instinktiv misstro mot företag och vad de säger. Misstron
kommer sig av alla fel vi har begått, och den för-
djupas av varje ytterligare misslyckande . . .17

Det finns naturligtvis gott om belägg inte bara för »misstro«
gentemot multinationella företag, utan även i än högre grad
oförsonlig och omotiverad fiendskap. Det är obegripligt att
sir John är beredd att gå med på att människors oro är be-
rättigad då de är kritiska mot företag bara på grund av några
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inte specificerade »fel«, och att han inte poängterar att »in-
stinktiv misstro« är en oförnuftig inställning.

En vanlig form av dagens missriktade försvarstal, som
bara bekräftar FSA, är tanken på att företagen sägs behöva
»driftstillstånd«.Vad som menas med det är att »samhället«
måste ge dem sitt informella tillstånd att bedriva verksam-
het, och det förvärvas med insatser som går långt utöver att
uppfylla lagens krav. I WBC1999 böjer man sig två gånger på
samma sida (9) för åsikten att företagen har beviljats sär-
skilda privilegier som kräver nya och förbättrade arbets-
metoder för att resten av »samhället« skall kompenseras:

Det samhället lägger huvudvikten vid håller snabbt på att

förskjutas mot att företagen måste uppvisa moraliskt och an-

svarsfullt beteende som motprestation för friheterna och
möjligheterna som samhället skänker dem . . . Att

rådgöra med intressenterna är en god hjälp för att reda ut

komplicerade förhållanden och prioritera mellan åtgärder.

Det påminner dessutom företaget om de samhälleliga och mil-

jöbetingade åligganden som följer av friheterna som samhäl-

let skänker dem.18
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Chad Holliday vid DuPont nämnde i ovan citerade tal att »vi
på DuPont . . . anser att den grundläggande orsaken till att
det civila samhället låter oss verka och växa är det värde
våra produkter och tjänster åstadkommer«.

Den här uppfattningen har nu även fått en internationell
aspekt. Björn Stigson, ordförande för WBCSD, nämner sålun-
da »företagens långsiktiga driftstillstånd« i rådets årsbok 1999
(sid 4). För att behålla det måste företagen »visa att den eko-
nomiska tillväxt som globaliseringen har givit upphov till skän-
ker vinster som alla kan vara med och dela«, påstår han. I BLI-
rapporten19, For an entrepreneurial and inclusive Europe, påstås
det på liknande sätt (sid 8) att företagen »förväntas axla ett
större ansvar för att hantera effekterna av sin verksamhet på de
samhällen där de verkar, i utbyte mot de större friheter och
förmåner som globaliseringen medför«. Den här åsikten hittar
man även i ungefär samma ordalag i The social responsibility of

transnational corporations, en färsk publikation från UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Development). Be-
greppet formuleras här (sid 20) som ett »globalt samhälls-
kontrakt«, enligt vilket de multinationella företagen måste
axla »utökade förpliktelser« för att hantera globaliseringen.
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I dessa och många andra liknande uttalanden är begreppet
»driftstillstånd« inget annat än författarnas eget påhitt. Be-
träffande inhemska aspekter svävar man på målet om vad
»friheterna«, »möjligheterna« och »förmånerna« som
skänks företagen kan tänkas vara, och man gör heller inga
allvarliga försök att visa hur de kan tänkas ge upphov till
kostnader i stället för vinster för »samhället« och därmed
ligga till grund för kompensationskrav. Man förklarar inte
hur eller varför »samhället« någonsin överlämnat en »gåva«,
för vilken det nu kräver sitt rättmätiga utbyte. Ingen påpe-
kar det uppenbara, att företag och bolagsrätt, inklusive
aktiebolagslagen, som kallas ett privilegium, bör betraktas
som en uppsättning mycket praktiska arrangemang som alla
har fördel av, och det i än högre utsträckning nu, då det har
blivit normalt att vanligt folk äger aktier, oavsett om det är
direkt eller indirekt via pensionsfonder.Vad gäller internat-
ionella händelser finns det inga argument eller belägg för
föreställningen att »globaliseringen« endast eller åtminsto-
ne i oproportionerligt hög grad har gagnat multinationella
företag. Faktum är att det inte stämmer alls. (Även om det
skulle ligga någonting i det, skulle förmånstagarna i slutän-
dan inte vara de multinationella företagen i sig; det skulle
snarare vara bolagens många ägare, och även staterna – och
därmed medborgarna – som skulle tjäna på globaliseringen
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via högre bolagsskatteintäkter.) Till sist tar man i de här re-
sonemangen inte någon hänsyn till möjligheten att »samhäl-
lets förväntningar« kan vara oberättigade eller diskutabla,
vilket man heller inte gör i några FSA-relaterade publikatio-
ner.

Många företag och vinstdrivande affärsorganisationer har
valt undfallenhetspolitikens väg för att handskas med sina
kritiker. En aspekt av detta är diplomatisk tystnad eller för-
tegenhet. NGO:er behandlas med okritisk artighet som lik-
nar vördnad. I de flesta av företagens skrifter och de före-
tagsrelaterade publikationer jag citerar i den här essän är det
ett styvt jobb att hitta minsta antydan om att åsikter som ut-
talas av NGO:er kan ifrågasättas, vara dåligt underbyggda,
missvisande eller felaktiga. Ett liknande fall av undfallenhet
står att finna i det ultradiplomatiska språk som FSA-inrikta-
de bolag och organisationer använder när de talar om och
argumenterar för intressenters (däribland NGO:ers) ökade
engagemang i företagens göranden och låtanden. I offentliga
uttalanden tar man inte någon notis om eller tonar ned möj-
ligheten av att detta kan göra det svårare att sköta affärerna.
Intressenterna, till exempel NGO:erna, går tydligen bara att
se i rosenrött. Även i det här fallet saknas frispråkighet.

En stor del av det ovanstående går att försvara eller åt-
minstone förklara med att det är en försiktig politik och väl

MISSRIKTAD VÄLVILJA90



valda ord ägnade att försvara lönsamhetsbegreppet i en fi-
entligt inställd värld. Det finns uppenbara taktiska skäl att
anamma en tillmötesgående taktik. Ett är att många stater
själva hanterar NGO:erna på i stort sett samma undfallande
sätt. Företagen kan alltså inte räkna med officiell uppback-
ning om de väljer en mer rättfram eller stridslysten taktik.
För det andra kan ett företag som väcker allmän förargelse
genom att på egen hand välja en sådan taktik riskera att ut-
sättas för elakartade attacker med minskade vinster som
följd. I bägge fallen tycks undfallenhet därmed bara vara
sunt förnuft. Å andra sidan finns det en vilja att ha goda
relationer till och – om det finns utrymme för det – att upp-
rätta avtal med NGO:er som anses vara sansade, ansvars-
tagande och villiga att beakta företagens synpunkter och
debattera seriöst. Man kan bara hoppas att det leder till att
de NGO:er som är oåterkalleligt aggressiva mot företag iso-
leras, och att deras inflytande därmed försvagas.

IFRÅGASÄTTANDE AV STRATEGIN

Inte desto mindre finns det större anledning än förespråkar-
na tror att ifrågasätta om detta tillmötesgående är nödvän-
digt för lönsamheten på lång sikt; det finns skäl att betvivla
att de FSA-relaterade strategierna passiv underkastelse,
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omotiverad skamsenhet och undfallenhet är oundvikliga
eller ens giltiga. Det må så vara att företagen måste reagera
på utomståendes oro, påtryckningar och krav beträffande
sina målsättningar och uppträdande, men därav följer inte
nödvändigtvis att den logiska reaktionen måste vara just den
här. Faktum är att det är tveksamt om folkopinionen för-
väntar eller önskar sig att företagen skall förverkliga FSA-
planerna.

Den här reflektionen illustreras av Shell, som mer än de
flesta andra multinationella företag har accepterat och om-
satt det nya evangeliet i handling. Företaget har som nämnts
förbundit sig att börja nyttja »de tre resultatområdena«
genom att »beräkna ’nettovärdet’ som företagen i gruppen
tillför världen inom en given tidsrymd«. I ett dokument på
företagets webbplats påpekar man att det kan tolkas som

. . . ett synnerligen lovvärt engagemang för en mångårig pro-

cess i syfte att utveckla ledningssystem, indikatorer, mått och

målsättningar för ett helt spektrum av ekonomiska, samhälle-

liga och miljöbetingade aspekter av företagets verksamhet.

Ett sådant engagemang har emellertid inget att skaffa med
vad de flesta människor förväntar sig av företag, vara sig de
är kritiska eller ej. När de ger sig in på sådana esoteriska och
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långtgående förehavanden är det tvärtom svårt att tro att
Shell bara ger folk vad folk vill ha. Projektet är snarare ett
resultat av att företagsledningen har beslutat att det är rätt
väg för företaget att gå.

Det skall erkännas att Shell kanske inte är representativt i
detta avseende. Argumentet är emellertid mer allmänt till-
lämpbart. I WBC1999 påstår WBCSD:s arbetsgrupp att »fö-
retagen måste se till att deras värderingar är anpassade efter
samhällets, i syfte att optimera deras långsiktiga värde för
aktieägarna« (sid 9). Men bortsett från min poäng här ovan,
att företagen har rätt och till och med skyldighet att försö-
ka påverka folks åsikter i stället för att ta dem för givna, vad
finns det för skäl att anta att de aktuella »samhällsvärdering-
arna« förkroppsligar FSA:s antaganden och doktriner? Är det

verkligen så, att vad en överväldigande majoritet av allmänheten

önskar sig och förväntar av företag är att de skall 1) anamma mål-

sättningen hållbar utveckling, 2) uttryckligen acceptera att den

hållbara utvecklingen har tre aspekter, en ekonomisk, en miljöbe-

tingad och en samhällelig, och 3) sköta sina angelägenheter i nära

samarbete med en rad olika »intressenter«, med tonvikt på att upp-

fylla specifika målsättningar och åligganden under de här rubri-

kerna, även om det resulterar i högre kostnader och priser för de

produkter och tjänster som de säljer? Ända tills det här diskutab-
la antagandet blir giltigt, och inte tidigare, har alla företag
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ett val. För tillfället finns det ett verkligt problem: Hur långt
måste ett modernt internationellt företag sträva i riktning
mot FSA för att uppfylla rimliga förväntningar, för att skyd-
da sig mot hotande och kanske ovederhäftiga attacker och
för att garantera sitt rykte, så att företagets avsättningsmöj-
ligheter inte går upp i rök och kunderna försvinner? Även
om inget fall är det andra likt och det otvivelaktigt finns ut-
rymme för diskussion, finns det för närvarande inga skäl att
tro att företagen i allmänhet behöver anamma filosofin och
rekommendationerna från WBCSD, dess medlemsföretag
eller enskilda som delar deras åsikter.

FSA:s förespråkare säger sig ha löst problemet med Sa-
muel Brittans »systematiska tvetydighet«. De hävdar att
företag som anammar FSA på lång sikt blir lönsammare; det
är inte tal om konflikter eller kompromisser. De inriktar sig
uteslutande på skälen att tro på att detta är sant. För tillfäl-
let är det här påståendet emellertid tveksamt. Det grundas
på de två premisserna att FSA-doktrinen återspeglar »sam-
hällets förväntningar«, vilka är både odisputabla och befoga-
de, och att lönsamheten för ett företag bestäms av i vilken
utsträckning det uppfyller de här förväntningarna. Bägge
premisserna är diskutabla, vilket jag har visat ovan. Införan-
det av FSA bidrar i vissa avseenden till minskade vinster,
kanske betydande minskningar, och för närvarande är det inte
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alls uppenbart att ens stora multinationella företag kan und-
vika allvarliga problem, även om de tar till sig principen
fullt ut. Så länge så är fallet kvarstår tvetydigheten; bör före-
tagen engagera sig i FSA, även om effekterna på lönsam-
heten är ovissa?

VAD SKALL LÖNSAMHETSBEGREPPET ERSÄTTAS MED?

Det här problemet behandlas inte direkt i de viktigaste FSA-
dokumenten som jag citerar, eftersom de helt enkelt förut-
sätter att det inte existerar. Likväl uppvisar de avslöjande
både allmänna och specifika symtom på hur författarna och
deras stödtrupper tänker. De här tankarna berör inte bara
lönsamhetsaspekten, utan även det bakomliggande syftet
och den logiska grunden för företag, ja, själva kapitalismen
och marknadsekonomin.

Beträffande de allmänna aspekterna står följande reflek-
tion att läsa på första sidan i WBC1999:

Trots att grundidén med företagens existens i juridiska och

övriga avseenden är att generera acceptabel avkastning till

aktieägare och investerare, har företagen och de som leder dem

under århundradenas gång givit betydande bidrag till de

samhällen där de verkar.
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Föreställningen om maximerade vinster ersätts här med
»acceptabel avkastning«, medan ett företags »samhälls-
bidrag« uttryckligen – fastän felaktigt – anses vara skilda
från dess strävan att göra vinst. Det är en sak att säga att ett
företags vinst kanske inte är ett bra mått på dess nettobidrag
till den sociala välfärden (vilket är korrekt).20 Det är något
helt annat att påstå att de på det hela taget inget har med
varandra att göra eftersom vinsterna tillfaller »aktieägare
och investerare«. Det en särdeles framgångsrik entreprenör
som Bill Gates har gjort för att folk skall få det bättre är inte
samma sak som hur mycket han givit till välgörenhet eller
ens hur mycket hans företag har betalat i skatter och åstad-
kommit genom att skapa jobb åt andra. Om man resonerar
på det här viset förstår man sig inte på marknadsekonomin
och, inom den, lönsamhetens roll som signalmekanism och
måttstock.

Samma felaktiga bedömning av förhållandet mellan ett
företags kommersiella målsättningar och verksamhet och
dess bidrag till »samhället« står att finna i sir Mark Moody-
Stuarts inledning till SR99:
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. . . mina kolleger och jag i kommittén för verkställande direk-

törer är helt inriktade på en strategi som genererar vinst och

på samma gång bidrar till vår planets och dess invånares väl-

färd.

Med den här synen på systemet framträder avkastningen
inte så mycket som en målsättning eller ett kriterium, utan
snarare som ett nödvändigt villkor för att ett företag skall
kunna utföra sin primära uppgift och uppfylla sin sanna för-
pliktelse, att påverka »samhället« och »planeten« i gynnsam
riktning.

Förutom ovanstående allmänna uttalande ger nämnda
Shellrapport även exempel på en liknande inställning be-
träffande ett speciellt policyområde. En av de åtgärder som
företaget har vidtagit under rubriken »Hållbar utveckling:
samhälle« är att instifta ett projekt till stöd för mångfald
bland arbetstagarna, i ordets aktuella innebörd. Beslutet
fattades på grundval av att (för att citera SR99, sid 14) »en
av den hållbara utvecklingens hörnstenar är att sätta värde
på skillnader; det är lika viktigt att framhäva såväl social rätt-
visa som miljöskydd och ekonomiska framsteg.« Texten
fortsätter så här:
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Shells kampanj för mångfald syftar till att förändra företags-

kulturen inom de olika Shellbolagen, så att de sätter högre

värde på de anställdas särprägel. Det gäller såväl synlig

(nationaliteter, kön, ålder och fysisk förmåga) och bakomlig-

gande särart (utbildning, erfarenhet, religion, sexuell lägg-

ning, arbetssätt och sätt att tänka och kommunicera).

Visserligen följer därefter ett förbehåll som går ut på att allt
detta är avsett att ge »bättre resultat« och inte beror på att
man är »politiskt korrekt«, men sannolikt såg den som av-
fattade de ovan citerade meningarna, och vem det än var
som tillstyrkte publicering, »mångfald« som ett självända-
mål, en viktig beståndsdel i vad de föreställer sig vara »soci-
al rättvisa«. Här som på andra håll fungerar lönsamhet som
logisk grund, ett lämpligt stödargument, för något som an-
ses vara önskvärt i sig.21
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Sådana ståndpunkter är karakteristiska för FSA-anhänga-
re. Eftersom ett privatägt företag inte överlever om det inte
går med vinst, och eftersom ägare och aktieägare har en sär-
skild ställning, trots att de i FSA-anhängares ögon bara ses
som en uppsättning intressenter bland många, sätter doktri-
nen värde på lönsamhet i sig. Men för många som engagerar
sig fullt ut i doktrinen saknar detta betydelse. För dem är
lönsamhet ett medel i stället för ett ändamål eller ett prima
facie-mått på ett företags framgångar; de två besläktade mål-
sättningarna att göra vinst samt att uppfylla företagets för-
pliktelser gentemot dess ägare degraderas till att vara i stort
sett endast bidragande faktorer.Vinst är bara en beståndsdel,
låt vara en viktig sådan, av de tre resultatområdena, som
antas vara en bättre indikation på ett bolags bidrag till sam-
hället. Hela föreställningen om vad företag representerar
och hur de skall bedömas måste med andra ord tas under
omprövning.

Det här är en långtgående slutsats, och förmodligen har
ännu inget företag ställt sig bakom den i så skarp och oför-
behållsam utformning. Men den följer direkt från den fak-
tiska utgångspunkten, det centrala inslaget i hela det här
sättet att tänka. De som verkligen tror på FSA omfattar doktrinen

för dess egen skull, eftersom de är övertygade om att det är på
det här sättet man uppnår det grundläggande målet att (för
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att återigen citera WBC2000) »maximera företagens bidrag
till samhället på lång sikt«. De önskar omdefiniera före-
tagandets syfte, dess raison d’être. De strävar mot att uppnå
fullvärdigt »företagsmedborgarskap«. Med det målet för
ögonen vill de inrätta en ny variant av – en ny modell för –
kapitalismen. De hoppas och tror att vi, uttryckt med en
formulering ur en rapport från Prince of Wales Business
Leaders Forum, »är vittne till upprinnelsen till ett nytt sätt
att bedriva affärer«.22

Mot bakgrund av detta får den tonvikt som de troende
lägger på »samhällets« krav en annan innebörd. Kraven be-
traktas med fördragsamhet eller gillande, till och med om
de framförs av människor och grupper som har ett horn i
sidan till företagande som sådant, eftersom de pressar före-
tagen att följa den rutt som FSA-förespråkarna själva, obe-
roende av yttre påtryckningar och tvång, har kommit fram
till är den rätta. I förhållande till moderna kritiker av kapi-
talism, multinationella företag och marknadsekonomi är
åtminstone en del av företagsvärldens FSA-förespråkare inte
bara undfallande – de arbetar för en gemensam sak. De anser
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det värt att aktivt eftersträva att hela företagsvärlden
anammar doktrinen till 100 procent, eftersom företagen då,
och endast då, tillmötesgår »planetens och dess invånares«
verkliga intressen. Ju fler som förstår det – enskilda perso-
ner, grupper och samfund av alla de slag, stater och företagen
själva – desto bättre. Allmänhetens förväntningar på före-
tagen formas då därefter. Trycket på trilskande företag, och
risken att de får dåligt rykte, skärps därmed. Företagens
lönsamhet – till och med deras överlevnad – kommer i allt
högre grad att vara avhängig av att de öppet, uppriktigt och
förbehållslöst anammar begreppen FSA och företagsmed-
borgarskap. När doktrinen väl har slagit rot och fått allmän-
hetens uppmärksamhet och stöd, kommer inget företag, oav-
sett storlek, att kunna ställa sig vid sidan om, och då blir FSA
en universell uppsättning normer för företag. Så ser visionen
ut som besjälar dem som har tagit den till sig till fullo.

Det var med detta i åtanke som jag i föregående resone-
mang två gånger infogade orden för närvarande. FSA-före-
språkarna hävdar att principen »är nyckeln till företagens
framgångar på lång sikt«. I dagsläget är det förmodligen ett
överdrivet påstående för alla företag och rent felaktigt för
de flesta. Men situationen kan ändras och påståendet bli mer
giltigt, om den allmänna meningen ändras och antar den
prägel som den felaktigt påstås ha gjort redan nu. De rätt-
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trogna både inom och utanför affärsvärlden vill se en sådan
förändring.

I den här sköna nya världen skulle föreningen mellan FSA
och lönsamhet vara fullständig. Vinst skulle äntligen bli nå-
got acceptabelt, eftersom alla skulle inse att vinster ger
företagen möjlighet att, efter bästa förmåga, bidra till sam-
hällets och planetens välgång. Aktieägarnas intressen skulle
överensstämma med det som uppfattas vara mänsklighetens
och miljöns väl. Begreppet företagsmedborgarskap skulle
komma till sin rätt. Samuel Brittans tvetydighetsproblem
skulle äntligen vara löst. Kapitalismen skulle ha fått ett
mänskligt ansikte.

Jag medger att allt detta representerar ett sätt att tänka,
en meningsinriktning, i dagens affärsvärld. Inte ens bland
stora multinationella företag är det klart i hur många fall
man medvetet och uppriktigt har anslutit sig till eller inom
kort kommer att engagera sig för FSA. Det finns skillnader
i praxis mellan olika företag, och otvivelaktigt finns det in-
terna meningsskiljaktigheter som utomstående knappast
kan ana. Analysen av trender beror i hög grad på hur man
tolkar offentliga dokument och offentlig information. Min
bedömning, som ges en stadigare underbyggnad i det följan-
de, är emellertid att trenden i affärsvärlden är att den ovan
skisserade radikala doktrinen och inställningen håller på att
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accepteras. En sådan tendens är inte ägnad att förvåna, ef-
tersom den dyker upp på många andra håll; det som händer
i många företag och även i många affärsrelaterade organisa-
tioner utgör en del av, och påverkas starkt av, en mycket
bredare åsiktsströmning. Det är mot den här bredare bak-
grunden som FSA-doktrinen måste granskas och bedömas.
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5. Världsfrälsarivern 
– en gemensam vision

Vad är det som har övertygat de FSA-troende att inta en så
radikal hållning? Varför anser så många företagare, företag,
vinstdrivande affärsorganisationer och företagsanalytiker
numera att kapitalismen måste omdanas och företagens roll
och syfte omvärderas? Till en del är det naturligtvis en reak-
tion på kritik och attacker från NGO:er och andra, men
som jag redan har påpekat kan reaktionen inte enbart tolkas
som ett smart och ändamålsenligt svar på »samhällets för-
väntningar«. Förväntningarna innebär inte att FSA med
nödvändighet måste tas i bruk; dessutom simmar de troen-
de ivrigt med i åsiktsströmmen och kan inte på något vis
betraktas som enbart vaksamma och objektiva iakttagare.
De vill påverka människors uppfattning, åsikter och för-
väntningar genom att aktivt verka för sina ideal. De försöker
skaffa sig proselyter. Det är det här inslaget av självpåtagen
entusiasm – trosvisshet – som måste förklaras.

En möjlig förklaring är uppkomsten av »intressentteo-
rin«. Det är visserligen sant att FSA ger en framträdande
plats åt intressenter, vilket jag har nämnt tidigare, men teo-
rins ledande förespråkare inom affärsvärlden har inte for-



mellt ställt sig bakom den i sig och inte heller bakom dess
eventuella radikala följder för reformer av företagens sam-

hällsansvar (corporate governance). I varje fall förstår man
intressentidén och FSA-doktrinen bäst om man utgår från
att de har ett gemensamt ursprung och inte att den ena gav
upphov till den andra. De ingår i samma åsiktsinriktning.
Bägge är kopplade till en karakteristisk modern syn på värl-
den och aktuella problem och spörsmål. Den vision som till
stor del ligger till grund för dem, men som har långt större
konsekvenser, är världsfrälsarivern.

Tankarna bakom den här visionen delas av många, och de
uppkom huvudsakligen utanför affärsvärlden. FSA-idéernas
förespråkare i affärskretsarna har kommit i kontakt med en
mängd olika grupper och organisationer utanför affärsvärl-
den. Det finns faktiskt en frälsarkoalition, även om det, som
i de flesta koalitioner, både finns mycket man är överens om
och mycket man har olika åsikter om.Vissa av dem som om-
fattar visionen ser snett på företagande.

Världsfrälsarivrarna har både en diagnos och en lösning.
Mycket av vad de föreslår är skåpmat, men under de senas-
te åren har rörelsen fått några nya ingredienser. Dagens
mest karakteristiska förespråkare för fram ett antal ömse-
sidigt stödjande tankegångar.
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ALARMISM OCH DRAMATIK

En av de viktigaste, mest utbredda och inte helt nya dia-
gnostiska tankegångarna är generaliserad alarmism om tillstån-
det och händelseutvecklingen i världen. Djup miljöpessimism

är en av de viktigaste aspekterna av alarmistiskt tänkande,
med särskild betydelse för företags roll och beteende. På
detta sätt gör många FSA-förespråkare i företag och
vinstdrivande affärsorganisationer gemensam sak med de-
battörer och grupper ur miljöaktivisternas led samt ett stort
antal analytiker. De delar samma dystra bedömningar och
onda aningar. Här nedan följer fyra exempel, som alla har
sanktionerats av branschgrupper eller deras representanter:

• I en rapport från en scenariogrupp 1998 påstås (sid 6) att
»ekonomiska framgångar har medfört stora påfrestningar
på miljö och livskvalitet – och effekterna blir allt värre.«23

• PBLF hävdar (sid 12) att »klimatförändringar, miljöför-
sämring, mindre biologisk mångfald och äventyrad livs-
medels- och vattenförsörjning hotar vår planets ekologis-
ka uthållighet«.
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• I den tidigare omnämnda rapporten från den rådgivande
gruppen för OECD:s generalsekreterare lyder den andra
meningen i första stycket i sammanfattningen så här: »Alla
betydande globala ekosystem är stadda i förfall på grund av
snabb befolkningstillväxt, ständigt ökande realinkomster
och ökande global ekonomisk aktivitet.«

• Stuart Hart, tidigare professor vid University of Michigan,
påstod i en artikel i Harvard Business Review att »det sena
nittonhundratalets gissel – utarmade åkermarker,
utfiskade vatten och kalhuggna skogar, kvävande förore-
ningar i städerna, fattigdom, infektionssjukdomar och mi-
gration [sic] – sprider sig allt snabbare över geopolitiska
gränser. Så här är det, helt enkelt: För att täcka våra behov
underminerar vi framtida generationers förmåga att täcka
sina (Hart, 1997:67)«. Artikeln där de här orden är häm-
tade finns med på en lista över rekommenderade texter
som sammanställts av en organisation med anknytning till
WBCSD, New Zealand Business Council for Sustainable
Development. De beskriver den som »en mycket bra arti-
kel«, vilket är en bedömning jag sannerligen inte delar.24
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Det är naturligtvis sant att många stater såväl som enskilda
personer känner oro över miljörisker och deras eventuella
anknytning till mänsklig verksamhet, men bedömningar i
samma stil som de ovan citerade ger uttryck för en djupare
liggande oro med långtgående följder. Det är själva före-
tagandet i sig som sätts på de anklagades bänk, eftersom fö-
retagandet är den yttersta grunden för den »ekonomiska
framgång« och »ökande globala ekonomiska aktivitet« som
sägs medföra belastningar och hot mot miljön och planeten.
Just företagens landvinningar, de mål som de strävar efter,
ifrågasätts. I allt väsentligt låter miljöalarmism av det här
slaget påskina ett präktigt världsomspännande fiasko för
marknaden, ett avgrundsdjup mellan företagens lönsamhet
och det sanna nettovärdet av deras verksamhet. Det här i sig
understryker behovet av att fullständigt omvärdera före-
tagens mål och verksamhet, att ta fram en ny modell för
kapitalismen grundad på principen om miljömässigt hållbar
utveckling.

Det kan förstås hända att företag som har engagerat sig i
FSA inte själva skriver under på tvivelaktiga och vinklade
generaliseringar av ovan citerat slag. Många eller rentav alla
skulle förmodligen stödja sir John Brownes (BP Amoco)
ståndpunkt, som han utvecklade i ett tal i Hay-on-Wye
1999. Han sade att det var »fel« att »världen måste välja
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mellan materiellt välstånd och en miljö i harmoni«. Det har
emellertid inte hindrat ett stort och växande antal multinat-
ionella företag att utan förbehåll ställa sig bakom och stödja
organisationer som själva har djupt alarmistiska åsikter, till
exempel PBLF, som har skapats av BP Amocos medlems-
företag, och WBCSD, som både agerar språkrör och utfor-
mar egna teorier. Därtill kommer att texterna, i alla de
FSA-relaterade publikationer jag har hämtat material ur och
där man tar upp breda miljöfrågor, är huvudsakligen eller
helt och hållet partiska. Inte i något av de här dokumenten
omnämns diverse etablerade författares arbeten – varav den
framlidne Julian Simon förtjänar särskilt omnämnande –
vilka har pläderat för att tidigare och nu aktuella allmänt er-
kända visioner om försämrad miljö och miljökatastrofer och
även om allmänt sämre villkor för människan har föga eller
ingen verklighetsförankring.25 Man uppvisar en stark och
konsekvent förkärlek för pessimism, dramatik och överdrif-
ter. Företag som står bakom FSA har både funnit sig i och
uppmuntrat det här.
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Ett annat och besläktat inslag som har funnits ännu läng-
re skulle kunna betecknas som den internationella grynings-

rörelsen. Det är uppfattningen att vi ser en ny tid randas – att
världen i sin helhet, och människorna och företagen med
den, står inför genomgripande, exempellösa och oroväckan-
de förändringar, som kräver att vi omedelbart och radikalt
förändrar vårt sätt att tänka och handla. PBLF anser sålunda
(omslagets insida) att nyligen timade händelseförlopp »or-
sakar de mest fundamentala och hastiga förändringar som
någonsin har inträffat« och hänvisar till »exempellösa för-
ändringar och osäkerhet«, som skapar (sid 2) » behov att hit-
ta på nya sätt att tänka och nya metoder att leda på varje nivå
i samhället«. Enligt författarna till WBCSD:s scenario-
grupps rapport (sid 13) »har vi nått fram till ett vägskäl i
historien«. John Elkington, som hjälper Shell att realisera
»de tre resultatområdena«, menar att »en global kulturre-
volution är på väg att inträffa i det tredje millenniets inled-
ningsskede« (Mitchell, 1998:33). Exemplen är legio.

Liksom fallet är med generaliserad alarmism, framhäver
gryningsrörelsens antaganden behovet av grundläggande
förändringar, av nya och radikala »lösningar«. Ibland förenas
bägge elementen i uttalanden som härrör från affärsvärlden;
vissa tycks villiga att oförbehållsamt döma ut dagens ekono-
miska system. Ett sådant exempel citeras i en bok av Ste-
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phan Schmidheiny vid WBCSD, där uttalandet, genom att
framhävas i en särskild ruta, ges ett varmt om än outtalat
stöd. Boken heter Changing course och gavs ut 1992. Perso-
nen som citeras är Percy Barnevik, då verkställande direktör
och senare styrelseordförande för ABB (ett bolag som är för
FSA, vilket har visats ovan). Efter en upplivande inledning
med övertoner från gryningsrörelsen (»Det här är sanning-
ens ögonblick för Västeuropa och den industrialiserade värl-
den«) ställde Barnevik följande fråga:

Kommer vi att kunna ingjuta hopp i alla fattiga, som så länge

har undertryckts av ett omänskligt system och förnekats såväl

ekonomisk utveckling som en godtagbar miljö?

Orden ger uttryck åt en märklig syn på ekonomisk historia,
och Barnevik hade uppenbarligen inte hört talas om att sy-
stemet som han fördömde under de föregående årtiondena
hade klarat sig betydligt bättre än sin kommunistiska rival.
Det är värt att tillägga att PBLF nyligen har kallat Schmid-
heinys bok banbrytande.
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GLOBALISERINGENS FÖRMODADE EFFEKTER

Till den redan etablerade alarmistiska tolkningen av si-
tuationen har det på senare tid tillkommit en ny aspekt,
nämligen globaliseringen och det som sägs vara dess kon-
sekvenser. Globaliseringen beskrivs ofta som en modern
tidvattenvåg, som har svept fram över folk och stater, rivit
upp gränser och skapat en världsomspännande marknads-
ekonomi. Den här bilden är missvisande i tre avseen-
den:

• Den är historielös, eftersom tendensen till internationell
ekonomisk integration inte är något nytt.

• Den överdriver hur långt integrationen har kommit; även
i dag finns betydande restriktioner både på handel och
kapitalflöden, och internationell migration är fortfarande
hårt kontrollerad.

• Den tar inte tillräcklig hänsyn till nationalstaternas roll.
De har i stor utsträckning satt igång och kontrollerat hela
processen.

Globaliseringens konsekvenser framställs – delvis som re-
sultat av den här överdramatiserade uppfattningen – som
genomgripande och långtgående, både i positiv och (i än
högre grad) negativ mening. Den sägs å ena sidan ha skapat
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fler möjligheter för många, å andra sidan ha förvärrat före-
liggande problem och givit upphov till nya.

Just den här varianten av alarmism har uttryckligen för-
kastats av vissa representativa vinstdrivande affärsorgani-
sationer. Internationella handelskammaren, till exempel,
»tror mycket starkt på att den globala ekonomin kan höja
levnadsstandarden i världen«, och OECD:s rådgivande
kommitté i företags- och industrifrågor har likaledes
kommit fram till ståndpunkten att »globaliseringen har ökat
välståndet och levnadsstandarden«. Men i de företags-
relaterade publikationer som är för FSA och som jag 
hämtar mitt material ur, betonar man huvudsakligen glo-
baliseringens förmodade mörka sida. Här följer ett par ex-
empel:

• Under Elliottanförandet i Oxford 1998 intog sir John
Browne – utan vare sig bevis eller sakskäl – den dystra
hållningen att

. . . globaliseringen vållar osäkerhet och arbetslöshet . . . Om vi

vill att liberaliseringen skall fortgå, vilket förvisso är i vårt

intresse, måste vi ge akt på dess konsekvenser. Det finns kanske

200 miljoner arbetslösa i världen. Jag misstänker att den här

siffran underskattar problemet.
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• I sitt inlägg under BBC:s Reithföreläsningar år 2000 var sir
John ännu mindre vederhäftig. Han talade om »en värld
där nationella kulturer och de demokratiska institutionernas

trovärdighet ifrågasätts av globala konkurrerande krafter«
(kursiveringen är min; vad ifrågasättandet gick ut på sades
aldrig).

• Det första scenariot i WBCSD:s upplägg som presenteras
som ett realistiskt alternativ, målar upp en bild där

globaliseringen och liberaliseringen av marknaderna jämte

den snabba urbaniseringens påfrestningar har fört graden av

sociala orättvisor och brytningar till en nivå som hotar både

mänsklighetens och ekosystemens fortbestånd (sid 21).

• PBLF hänvisar (sid 2) till »dagens värld av ömsesidigt be-
roende, där problem med fattigdom, arbetslöshet, ojäm-
likhet, miljöförstöring och familjens upplösning påverkar
nästan alla länder i åtminstone någon mån« och lite längre
fram (sid 4) till »den allt mer uppenbara nackdelen med
global ekonomisk konkurrens«.

• I en färsk bok med titeln Corporate citizenship : successful

strategies for responsible companies ingår »välfärdsskillnader« i
listan över det »globala samhällets« »tre dynamiska kraf-
ter«. Under den här rubriken påstår man (sid 19–20) 
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a) att »Europas, Nordamerikas och Stillahavsregionens
handelsblock har ökat sitt välstånd på andra världsdelars
bekostnad« och b) att »det har uppstått tre globala konsu-
mentkategorier: de som konsumerar mer än sin beskärda
del, de som nätt och jämnt klarar sig och de som är fatti-
ga«.26

I de här avsnitten liksom i andra av samma sort dominerar
alarmismen, och man tar ingen hänsyn till bevis eller lätt åt-
komliga fakta.

Ger sig en FSA-förespråkare (vare sig han tillhör affärs-
världen eller ej) på att beskriva globaliseringen, finns det
normalt två inslag som är särskilt värda att lägga på minnet.
De kan beskrivas med termerna utslagningsmyter och illusio-

nen av makt.
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TVÅ »UTSLAGNINGSMYTER«

Under den första av de här rubrikerna ger PBLF uttryck för
ett karakteristiskt synsätt när det påstås (sid 2) att »det finns
de som förlorar och de som vinner på ekonomisk globaliser-
ing, både inom stater och stater emellan« och att »vinnarna
inte kan ’vinna’ i det oändliga om förlorarna utestängs från
den globala ekonomins vinster och möjligheter«. De för-
lorare man huvudsakligen syftar på i det här fallet och i lik-
nande analyser är 1) ett stort antal fattiga länder över hela
världen, men främst i Afrika och före detta Sovjetunionen,
som har hamnat på efterkälken ekonomiskt sett under de
senaste åren, samt 2) fattiga människor i allmänhet och de
arbetslösa i OECD:s medlemsländer i synnerhet. Ordet
»utslagning« används ofta för att karakterisera de här två
gruppernas situation, och termer som »marginaliserade«,
»berövade inflytande«, »utdömda« och »utestängda« an-
vänds ogenerat, som om händelseförloppet till betydande
del har påverkats av rika länders, rika människors eller mul-
tinationella företags avsikt att tillfoga skada. Globaliseringen
anses aktivt bidra till, och kanske till och med förorsaka, de
här formerna av förment utslagning. Den ledande och ofta
citerade källan är i det här fallet den årliga publikationen
Human development report, som ges ut av United Nations De-
velopment Programme (UNDP). Huvudtemat för 1999 års
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rapport var att många fattiga länder har »marginaliserats«
till följd av globaliseringen.27

Att hela den här bilden av händelseutvecklingen är skev
och att framställningen är omotiverad är enklast att visa
med hänvisning till ett par särskilda fall.

Den internationella aspekten

Listan över fattiga länder, där de ekonomiska framstegen
under de senaste åren har varit få eller obefintliga, innefat-
tar Nordkorea och Kuba. Inte i något av dessa fall kan emel-
lertid »globaliseringen« sägas ha bidragit till misslyckandet,
eftersom internationella transaktioner i båda ekonomierna
är strängt begränsade på grund av de respektive kommu-
nistiska regimernas politik. Det vore absurt att påstå att det
internationella systemet, de multinationella företagen eller
kapitalismen på något sätt skulle ha verkat för att stänga ute
eller »marginalisera« människorna i de här länderna, eller
att de skulle ha berövat dem tillfällen till utveckling, när fak-
tum är att deras ekonomiska system har avskilts från möjlig-
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heten till närmare internationell ekonomisk integration,
däribland utländska företags direktinvesteringar. Utestäng-
ningen är de styrandes fel.

Trots att de reaktionära kommuniststaterna numera är
lätt räknade, är argumentet mer allmängiltigt än så. Listan
över utvecklings- och transitionsländer, i vilka de senaste
årens dåliga ekonomiska utveckling också huvudsakligen
förklaras av interna faktorer, är lång. I många fall (som i de
två ovan anförda) har statsmaktens ekonomiska politik varit
en huvudfaktor. I en del andra fall har utvecklingen hämmats
av krig, interna oroligheter eller kroniskt vanstyre:Afghani-
stan, Irak, Etiopien, Eritrea, Sierra Leone, Somalia, Sudan,
folkrepubliken Kongo, Zimbabwe och vissa av de länder
som ingick i forna Jugoslavien är några av många aktuella
exempel på detta. Inte i något av de här fallen kan skulden
för fortsatt fattigdom, umbäranden och underutveckling
läggas på »globaliseringen«.

Faktum är att det vore mer sanningsenligt att betrakta
globaliseringen och både intern och extern liberalisering
som uppenbart positiva faktorer i de utvecklingsländer där
de ekonomiska framstegen har varit tydligast under de se-
naste åren; Kina under perioden med början 1978 är det
mest uppenbara exemplet. Liksom under tidigare faser i den
ekonomiska historien går en tydlig skiljelinje mellan länder
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vars ekonomier har fortsatt att vara eller tillåtits bli relativt
fria och öppna (med ett i allmänhet positivt resultat) och de
övriga.28 En av effekterna av marknadsorienterade ekono-
miska reformer är att länderna i fråga har kunnat dra nytta
av mer liberal handels- och investeringspolitik på annat håll;
»globaliseringen« har för dem och för andra givit människor
och företag mer svängrum och bidragit till bättre ekono-
miska resultat.

De här indicierna nonchaleras i stor utsträckning i världs-
frälsarivrarnas framställningar, även sådana man hittar i
företagsrelaterade dokument. Huvudargumentet tas emel-
lertid upp i en Shellrapport, där man helt korrekt noterar
(SR98, sid 36) att »de flesta länder som inte har dragit nyt-
ta [av globaliseringen] har bedrivit en handels- och invester-
ingsfientlig politik«. Förenta Nationernas generalsekretera-
re Kofi Annan, resonerade ungefär på samma sätt i ett tal
han höll för någon tid sedan. I ett anförande vid Förenta
Nationernas konferens om handel och utveckling i Bangkok
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i februari 2000 ställde Annan frågan: »Är globaliseringen ut-
vecklingsfientlig?« Hans eget svar var: »Naturligtvis inte.«
Han fortsatte med att ställa ännu en fråga: »Hur kommer
det sig att så stora delar av världen stängs ute från globalise-
ringens positiva effekter?« Som svar på sin egen fråga hän-
visade han först till »de hinder som de industrialiserade län-
derna än i dag reser för export från utvecklingsländer«.
Därefter pekade han emellertid ut en andra faktor, nämligen

. . . utvecklingsländernas eget ansvar, och i synnerhet deras

ledares. Jag vill påstå att kommande generationer framför allt

kommer att bedöma de här ledarna efter vad de gjort för att

försöka integrera sina länder i den globala ekonomin och för

att se till att effekterna skulle komma hela folket till del.

I det här hänseendet intog generalsekreteraren en mer posi-
tiv och sund inställning än den man hittar i serien Human

Development Report och i vissa företagsrelaterade källor som
dem som har citerats här ovan, vilka har ältat globalisering-
ens förment mörka sida.

Social utslagning och arbetslöshet

I det här fallet är BLI-rapporten, For an entrepreneurial and

inclusive Europe, den primära företagsrelaterade källan. Rap-
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porten inleds (sid 6) med konstaterandet att »Europa står
inför växande problem med utslagning«. Lite längre fram
följer det bestämda påståendet att »Outbildade och dåligt
utbildade är snabbt på väg att bli inte bara arbetslösa utan
omöjliga att beredas sysselsättning«, och man målar upp ett
framtidsscenario (sid 7) där »en betydande andel av Europas
medborgare inte kommer att kunna tjäna sitt uppehälle«.
Den här förfärliga situationen skylls på »tre krafter – mark-
nadernas globalisering, uppkomsten av kunskapsekonomin
samt demografiska förändringar«.

Liksom fallet med det liknande argumentet beträffande
marginalisering av fattiga länder utelämnar rapportens alar-
mistiska vision ett antal väsentliga och lätt åtkomliga fakta:

• Faktum är att den uppskattade arbetslösheten i EU som
helhet stadigt men långsamt har minskat från och med
1994, då den var 11 procent, till 1999, då den var 9,1 pro-
cent. I december 2000 visar OECD-sekretariatets beräk-
ningar för 2000 och 2001 ytterligare minskningar, till 8,2
respektive 7,6 procent.29

• I fyra av de berörda länderna – Danmark, Irland, Neder-
länderna och Storbritannien – har trenden eller de bak-
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omliggande arbetslöshetssiffrorna avtagit avsevärt. Där
har regeringarna vidtagit åtgärder för att göra arbetsmark-
naden friare och mer flexibel. En av förklaringarna till
fortsatt höga siffror i vissa andra europeiska länder, där-
ibland i synnerhet Frankrike, Tyskland, Italien och Grek-
land, är att de inte har vidtagit de här åtgärderna. Jäm-
förande aspekter av detta slag har analyserats systematiskt
under ett antal år i en serie publikationer inom ramen för
OECD Jobs Study. BLI-rapporten omnämner inte det här
verket över huvud taget.

• Nu finns det alltså påfallande skillnader i arbetslöshet mel-
lan olika EU-länder; under 1999 var siffran för Spanien
15,9 procent, medan siffran i Nederländerna var 3,3 pro-
cent. Sådana avvikelser är inte möjliga att förklara i form
av de »tre krafterna«, som rapporten påstår har gett upp-
hov till »utslagning«.

• I den mån det är möjligt att tala om »utslagning« i detta
sammanhang har det huvudsakligen att göra med restrik-
tiva regler för marknaden, som införs och upprätthålls av
statsmakten eller genom överenskommelser mellan före-
tagare och fackföreningar, som begränsar möjligheterna
till avtalsfrihet. Om detta har rapporten inget att säga.
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BLI-rapportens tvärsäkra påstående om »utslagning« i Eu-
ropa har inget eller mycket litet med verkligheten att göra,
även om det återspeglar en åsikt många har. Det här är inte
ett vederhäftigt dokument, trots att nitton framstående
europeiska företagsledare och sjutton utomstående bidrags-
givare har skrivit under det och trots att det välkomnades
varmt av de europeiska ministrar som tog emot det.

Vid sidan av de två utslagningsmyterna har ännu ett ton-
givande inslag i världsfrälsarivrarnas tänkande vittgående
konsekvenser för affärsvärlden, och FSA-förespråkarna
brukar därför ofta särskilt framhäva det. Det är missupp-
fattningen att globaliseringen, genom att ha förändrat den
moderna världens maktbalans, har gett företagen en ny och
utökad roll.

TRE VANFÖRESTÄLLNINGAR OM MAKT

Så här lyder argumentet: Som resultat av globaliserings- och
privatiseringsvågen – bägge aspekterna tas upp – håller den
beslutande och verkställande makten på att övergå från
nationalstaternas riksdagar och regeringar till företag i all-
mänhet och multinationella sådana i synnerhet. Vare sig de
vill det eller inte, säger man, håller företagen oundvikligen
på att få större svängrum, nya utvecklingsmöjligheter och
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nya möjligheter att hjälpa eller stjälpa; enbart av den anled-
ningen måste de ta på sig nytt och utökat ansvar. Om det här
säger BLI-rapporten (sid 7):

Globaliseringen och marknaden håller på att överföra makten

i den privata sektorns händer. Företagen har långt större makt

än tidigare.

Ordföranden för WBCSD, Björn Stigson, har utvecklat tan-
kegången närmare. I en nyligen publicerad artikel sade han:

Den övergripande makten har förskjutits från staten, både

nationellt och globalt. I många delar av världen drar sig stats-

makten tillbaka från sin tidigare breda roll i samhället, och

den privata sektorn ombeds att fylla tomrummet . . . Affärs-

världens ställning har förstärkts.30

I SR98 får läsaren under rubriken »Debatt om företagens
och statens roll« (sid 26) veta att »det uppstår ett moraliskt
vakuum i samma takt som statsmakten avträder makt till
företagen« – orden är professor Homer Ericksons, verksam
vid Miamiuniversitetet. »Statsmakten är på tillbakagång, lik-
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som sjuttio- och åttiotalens tendens till hejdlös egennyt-
ta.«31

Många andra kommentatorer, företagsanalytiker och
statsvetare delar den här uppfattningen om skeendena i värl-
den. Här nedan följer ett par exempel på författare som har
argumenterat på det här viset i FSA-sammanhang:

• I takt med att enskilda länder och riken får mindre att säga till

om är det internationella företag, som är öppna dygnet om, som

dominerar den globala ekonomin.32

• . . .maktförskjutningen från nationalstaterna innebär att allmän-

heten på det hela taget måste avkräva andra mäktiga aktörer –

till exempel företag – ansvarsskyldighet . . .Vem kan i dag på ett

effektivt sätt reglera ett oljebolag med verksamhet i 160 länder?

. . . I takt med att statsmakten drar sig undan norm-
bildande verksamhet,har det uppstått ett tomrum som
företagen tycks kunna uppfylla efter behag.33

• . . . nationalstaten får allt mindre att säga till om beträffande

medborgarnas framtid. Makten omfördelas inte enbart till regio-
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nala grupperingar . . . till mindre regioner . . . och lokala samhäl-

len, utan även i än högre grad till större privata företag, vilket

måhända är mer oroväckande, med tanke på deras demokratiska

underskott.34

• Det multinationella företaget anses nu vara den enda mäktiga

transnationella institutionen på den globala arenan, när natio-

nernas suveränitet äventyras av internationella flöden av kapital,

arbetskraft och produkter. Endast det multinationella företaget

kan uppbåda de resurser som krävs för att bekämpa fattigdom,

analfabetism, undernäring, sjukdomar med mera.35

Påståenden av det här slaget kopplas ofta samman med iakt-
tagelsen att dagens ledande multinationella företags omsätt-
ning överstiger många nationalstaters bruttonationalpro-
dukt; slutsatsen man drar är att en sådan jämförelse utgör
bevis för de relativa styrkeförhållandena mellan företag och
många stater.

Allt det här är missvisande eller felaktigt. Det rör sig om
tre huvudsakliga vanföreställningar. Vanföreställning nummer 1

har att göra med den förmenta urholkningen av den natio-
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nella suveräniteten och staternas minskande förmåga att på-
verka skeendet. Det enklaste sättet att klargöra vad jag menar
är med ett specifikt men fullständigt representativt exempel.

Nya Zeeland är ett litet land med mindre än fyra miljoner
invånare och en BNP som ligger någonstans kring 1 promil-
le av BNP för hela världen. Landets förmåga att påverka
världshändelserna är liten. Dess ekonomi har alltsedan som-
maren 1984 utsatts för globalisering i dubbel mening genom
att 1) att regering efter regering har rivit ned murarna som
stängt ute internationell handel och kapitalflöden, och 2) att
internationella transaktioner har fått allt större relativ inver-
kan på ekonomin. Det finns inte längre några valutakontrol-
ler och endast små restriktioner på direktinvesteringar i lan-
det och utländskt ägande. Utrymmet för utländskt ägande
har ökat genom privatiseringsformer som har medgett det.
Utländska multinationella företag har fått en mer framskju-
ten position i ekonomin, och alla storbanker är nu i ut-
ländsk ägo. Importkvoter tillhör sedan länge det förgångna.
De få kvarvarande tulltarifferna är låga, och det är inte
aktuellt att höja dem. Bortsett från immigrationslagar är
ekonomin i stort sett vidöppen. Under samma period har
nästan alla tidigare statsägda företag sålts av; privatiseringar
har förekommit i telekommunikations-, energi-, flyg- och
tågbranscherna och på vissa andra områden.
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Effekterna av den här utvecklingen har varit långtgående,
men Nya Zeelands nationella suveränitet har inte urholkats,
och de nyzeeländska regeringarnas handlingsfrihet har hel-
ler inte inskränkts i några för dem viktiga frågor. Alla de
ovanstående reformåtgärderna vidtogs frivilligt och medve-
tet, och utvecklingen går i princip att vrida tillbaka; den
ekonomiska politiken har inte dikterats av utomstående
krafter, och gör det inte heller i dag. Nya Zeelands regering
har, liksom alla andra länder i världen utom de där funge-
rande civila myndigheter saknas, fortfarande makten att
själv bestämma i frågor som rör försvar, utrikespolitik, kon-
stitutionella arrangemang, valsystem och rösträtt, uppe-
hållstillstånd, medborgarskap, domstolsväsende, kulturella
frågor, utbildning, offentlig sjukvård, pensioner och väl-
färdssystem samt det nationella språkets eller de nationella
språkens ställning. Multinationella företag vill inte bli in-
blandade i de här frågorna. De har ingen makt att påverka
dem i någon väsentlig grad, och de kan faktiskt inte heller
bestämma inriktningen av den ekonomiska politiken.

Det är inte enbart med avseende på den här långa listan
över verksamheter och åligganden som nationalstaterna i
huvudsak har bibehållit sitt handlingsutrymme. Det finns en
mer fundamental aspekt. Nu som förr, i små, medelstora
och stora länder, är det myndigheter som ensamma har lagstad-
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gad tvångsmakt, inte privata organ, hur stor global omsättning de

än har. Det är statsmakterna, inte företagen, som i sin tjänst
har och ger order till krigsmakt och polis, och det är de som
stiftar lagar och påför skatter. Föreställningen att antingen
globaliseringen – som under alla förhållanden inte är något
nytt fenomen – eller utförsäljningen av statligt ägda företag
har åstadkommit drastiska förändringar i den här situationen
är absurd.

Men det är inte allt. Många regeringar – som inte på
något vis har försökt komma undan sina förpliktelser och
minska sitt engagemang i ekonomiska frågor – har till och
med vidtagit långtgående åtgärder i motsatt riktning, även
då globalisering, privatisering och andra besläktade feno-
men pågått. Nya Zeeland är ett typexempel. Det är sant att
privatiseringar och avregleringar – på exempelvis energi-
och telekommunikationsområdena – har skett såväl där som
på andra platser i världen. Under samma tid – och detta gäl-
ler även för de flesta andra OECD-länder – har föreskrifter
som gäller företagande blivit strängare och mer genom-
gripande på en mängd olika områden; ett par exempel är
miljöbestämmelser, regler för hälsoskydd på arbetsplatsen
och rätten för företag att anställa och avskeda folk. Efter det
senaste regeringsbytet har den här interventionistiska tren-
den förstärkts. Liksom i andra länder är det varken tal om
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att statsmakten önskar skjuta ifrån sig ansvar eller att den
blir tvingad till det, och på vissa områden är trenden att
företagens handlingsfrihet beskärs ytterligare.

Vanföreställning nummer 2 är att den makt som staten antas
ha förlorat eller avhänt sig har övergått till företagen, som
därför har bättre förutsättningar att bestämma händelsernas
gång. Frånsett allt annat är föreställningen om att de multi-
nationella företagen helt nyligen har blivit mäktigare svår att
få ihop med det uppenbara faktum att de har måst slå till
fullständig reträtt på grund av kritik och angrepp från
NGO:er, och att de har känt sig tvingade till långtgående
eftergifter gentemot sina belackare. I det här avseendet
tycks hjälplöshet och oförmåga vara en bättre beskrivning
än överdriven makt. Det finns emellertid en mer funda-
mental aspekt. Påståendet är inte bara grundlöst, eftersom
det fortfarande är statsmakterna som har ansvaret; förhål-
landet är det rakt motsatta. Kombinationen av privatisering
och extern liberalisering har inte ökat utan minskat den
ekonomiska slagkraften för företag i allmänhet och multi-
nationella företag i synnerhet.

Det finns två relevanta synpunkter på den här frågan. För
det första har privatiseringarna gjort rent hus med gamla
statliga monopol (som också de var stora företag, skyddade
från konkurrens). Dagens privata bolag i exempelvis energi-

VÄRLDSFRÄLSARIVERN – EN GEMENSAM VISION 131



och telekommunikationssektorerna har mindre makt än sina
slutna, statligt ägda föregångare, eftersom de hålls i schack
av konkurrenterna. För det andra har frigörelsen av den
internationella handeln och kapitalflödena givit större spel-
rum åt nya produkter och aktörer på de nationella markna-
derna i varje land där statsmakterna har tagit sådana beslut.
Det har inneburit att det har varit svårare för etablerade
företag i sådana ekonomier att utöva tryck på marknaden.
Multinationella företag har inte fått större möjligheter att ta
sig friheter mot stackars hjälplösa människor och länder på
grund av utåtriktade liberaliseringar, som NGO:er och
andra (däribland många FSA-förespråkare) vanligen påstår
eller antar, utan de har i stället blivit mindre säkra och mer
konkurrensutsatta.

Föreställningen att dagens stora multinationella företag
har blivit mäktigare än många, kanske t o m alla, national-
stater är fullständigt grundlös. Ändå är det ingen som be-
strider den, och faktum är att den omnämns med gillande av
Björn Stigson på WBCSD. I den ovan citerade artikeln (sid
57–58) säger han att »företagen är en av vår tids dominanta
institutioner med intäkter som i vissa fall överstiger många
länders BNP«. Sir John Browne, för att ta ytterligare ett
exempel, ventilerade åsikten i positiva ordalag i sitt tal i
Hay-on-Wye 1999:
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Eftersom de tio största företagen i världen – däribland BP

Amoco – alla har en årlig omsättning som är större än brutto-

nationalprodukten för 150 av Förenta Nationernas 185 med-

lemsländer ... är uppfattningen att företagen är mäktiga både

ofrånkomlig och begriplig. (sid 4)

I stället för att förklara varför uppfattningen är felaktig och
därmed bidra till att göra den mindre ofrånkomlig, fortsatte
sir John: »Jag tycker inte att vi har så mycket makt.« Något
är på tok om ett företag med en så fantastiskt hög omsätt-
ning inte kan få tag i en talskrivare som kan göra bättre ifrån
sig än så här.36

Här kan man dra en allmän slutsats som har att göra med
hur makt är beskaffad och hur den utövas. Många skribenter
tycks ha intrycket att det i ett givet politiskt och ekonomiskt
system vid en given tidpunkt finns en fix mängd eller till-
gång på makt, som måste få avsättning någonstans. Om
statsapparaten då håller på att förlora makt, måste det vara
några andra organ eller personer som får mera makt, trots
att de varken önskar eller försöker skaffa sig det; det var den
felaktiga förutsättningen som sir John Browne utgick från i
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sin Arthur Andersen-föreläsning i Cambridge.37 Mänskliga
samhällen (tänker man sig) till och med avskyr ett partiellt
maktvakuum. Detta är vanföreställning nummer 3.Antagandet
är inte bara grundlöst utan hindrar också insikten att mins-
kad makt, antingen den utövas av stater eller stora företag,
går hand i hand med och möjliggör utökad ekonomisk
frihet. Resultaten blir då inte så mycket en följd av makt-
utövning utan mer påverkbara av relativt maktlösa männi-
skors, gruppers och företags fria val. Det reglerade området
minskar i storlek.

Detta är exakt vad som blir resultatet av en åtgärd som
privatisering, eftersom systemet blir öppnare, det blir
lättare att slå sig in en bransch och de som gör affärer med
branschen ges större valmöjligheter. De marknadsorientera-
de reformerna i världen – till exempel privatiseringar, av-
regleringar och frisläppandet av internationell handel och
investeringsflöden – kan ses som fortsättningen på en ten-
dens med lång historia. Hayek har på goda grunder sagt, att
den successiva framväxten av en fri marknad har inneburit
»den största reduktionen av godtycklig makt världen har
sett« (Hayek, 1976:99). De som lider av dagens karakteris-
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tiska vanföreställningar om makt, däribland de flesta, kanske
t o m alla FSA-supportrar, har fullkomligt förbisett den här
aspekten av verkligheten.

DIAGNOS OCH ORDINATION

Den karakteristiska salvationistiska visionen består därmed
av generaliserad alarmism, miljöpessimism, gryningsrörel-
sens antaganden samt de två felaktiga trossatserna att globa-
liseringen har givit företagen ny makt och nya åligganden,
medan stora grupper av de fattigaste i världen har margina-
liserats. Trots visionens uppenbart svaga punkter, har den
numera många anhängare över hela världen. Den har kom-
mit att dominera vissa betydelsefulla element i företagens
världsbild, men även hur många utomstående analytiker
betraktar frågor som rör företag och internationella ange-
lägenheter som de kommer till uttryck i de representativa
dokument som citeras i den här essän. Den har varit en
bidragande orsak till det allt större trycket utifrån på före-
tagen att ta till sig FSA, i synnerhet från NGO:er, men även
från annat håll, till exempel olika statsmakter. Den har även
fått företagsledningar att tro att det inte bara är förståndigt
utan rätt att göra det. En orsak, skild från ren eftergifts-
politik, till att vissa företag har valt att samarbeta med sina
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kritiker är att de ansluter sig till världsfrälsarivrarnas tros-
satser.

Världsfrälsarivern finns i många varianter och kulörer.
I sin allra dystraste form framställs världen vara i ständig och
accelererande kris. Miljön anses stå under överhängande
och tilltagande hot av olika slag och ojämlikhet, umbäran-
den och social utslagning anses öka överallt, i huvudsak som
resultat av hur de numera globaliserade marknaderna antas
fungera enligt de regler och fördrag som gäller i dag. En
sådan diagnos kräver radikala åtgärder som inte stannar vid
att företagen tar till sig FSA, även om de dystra världs-
frälsarivrare som inte betraktar kapitalismen i sig som boven
i dramat ordinerar just det.

Exempel på den senare typen av människa står numera att
finna i och i anslutning till affärsvärlden, vilket är uppenbart
enligt de anförda vittnesbörden. I allmänhet har de internat-
ionella företag och vinstdrivande affärsorganisationer som
har tagit FSA till sina hjärtan, emellertid inte intagit den här
ståndpunkten, trots att vissa har bidragit starkt till att radi-
kala åsikter och organisationer tolereras och till och med
gillas, vilket jag har visat ovan och kommer att understryka
i det följande. En måttfull variant av världsfrälsarivern är
mer karakteristisk för dagens affärsvärld. Enligt det här syn-
sättet har globaliseringen blandade men på det hela taget
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positiva effekter. Å ena sidan bidrar den till världens välgång
i allmänhet. Å andra sidan anses den medföra problem som
större osäkerhet och ojämlikhet, samtidigt som de globala
miljöproblemen sopas under mattan. Trots dess positiva
effekter väcker den därför allmänt och begripligt motstånd.
Även måttfulla världsfrälsarivrare kan alltså tänka sig långt-
gående globala reformåtgärder, både för att handskas med
miljöfaror och för att se till att globaliseringsprocessen fun-
gerar på ett mer humant och acceptabelt vis. På så sätt kan
dess nyttopotential förverkligas samtidigt som motståndar-
lägret försätts ur stridbart skick. För att citera en numera
vedertagen klyscha som blev ledmotivet för 1999 års World
Economic Forum måste världen erkänna »behovet av att un-
derbygga det fria marknadssystemet med ett stabilt och
rättvist samhälle«. Globaliseringen och marknadsekonomin
måste ges ett mänskligt ansikte.

Enligt de måttfulla världsfrälsarivrarna både inom och
utanför affärsvärlden har företagen en central roll i pro-
cessen. De måttfulla håller (liksom de radikala) fast vid van-
föreställningen att de senare årens liberalisering har över-
fört makten att påverka skeendet i världen från national-
staterna till de multinationella företagen, i den mån den har
ökat marknadens spelrum och inflytande. Därför anser de
att skälen för att införa FSA numera är en fråga av inter-
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nationell dignitet. Företag i allmänhet och multinationella
företag i synnerhet anses behöva axla ett nytt socialt ansvar,
inte bara gentemot »samhället« utan även gentemot »det
internationella samfundet«. De måste omvandlas till världs-
medborgare. De tänkbara följderna avhandlas i del 6, där jag
i ett bredare perspektiv granskar de möjliga återverkningar-
na av den allmänna nyorientering i sättet att tänka på före-
tagande som följer av att man accepterar FSA.
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6. Minskad välfärd – kostnaderna för
och riskerna med FSA

Jag har i delarna 3–5 förklarat varför det finns anledning att
ifrågasätta nyttan med FSA. Jag har visat att principens an-
hängare i regel kopplar samman den med idéer om »hållbar
utveckling« som, trots att de anses vara väldefinierade och
avgjorda en gång för alla, varken är det ena eller det andra;
att de talar mycket tyst om att den kan leda till ökade kost-
nader och minskade intäkter för företagen; att de överdriver
allmänhetens förväntningar eller krav på att företagen skall
vidta just de här åtgärderna; att de själva egentligen vill gå
längre än vad folkopinionen kräver men hoppas att allmän-
heten kommer till samma insikt, eftersom de (i vissa fall på
grund av att de inte förstår den logiska grunden för den
vinstbaserade marknadsekonomin) vill förverkliga en ny vi-
sion, en ny modell för kapitalismen; och att den här visionen
går hand i hand med och ofta till övervägande del har sin
grund i en syn på modern historia och aktuella världshän-
delser som i vissa fall är synnerligen tvivelaktig och i andra
fullkomligt felaktig.Allt detta bör betraktas med skepsis och
misstro och åtminstone delvis förkastas, trots att de ovan an-
förda skälen i sig inte på det hela taget visar att FSA skulle



vålla någon större skada. Här kommer jag att anföra skäl
som ger vid handen att det trots allt blir så. Jag börjar med
individuella företag, går vidare till företag i allmänhet med
både nationella och internationella aspekter för ögonen, och
kommenterar ett par diskutabla politiska antaganden som
ofta ingår i FSA. Jag avslutar med att framhålla på vilket sätt
konkurrensen kan komma att begränsas till följd av officiella
eller inofficiella åtgärder avsedda att se till att FSA-reglerna
i allmänhet efterlevs.

FÖRETAGENS UPPTRÄDANDE OCH RESULTAT

Beträffande individuella företag utgår jag från argumentet 
i början av del fyra, att det med största sannolikhet blir
dyrare att göra affärer med FSA i ryggsäcken – i stort sett
försämras företagens resultat. För det första är det mer
komplicerat och svårare att sköta ett företag med bredare
målsättningar, mer invecklade interna arbetsmetoder, nya
former för konsultation och anlitande av utomstående.
»Hänsyn till intressenter« och till »de tre resultatområdena«
kan visa sig vara dyrköpta erfarenheter. För det andra ten-
derar mer restriktiva regler för verksamheten och egna
miljö- och »sociala« krav som är strängare än vad lagen krä-
ver i sig att få kostnaderna att skjuta i höjden och intäkterna
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att minska, och det leder också fram till investeringar med
sämre avkastning.

Det betyder inte nödvändigtvis att lönsamheten tar skada
av de här negativa influenserna, vilket jag påpekade i del
fyra. Ett företags rykte och ställning – hos konsumenterna,
statsmakten och de anställda – och därmed dess förmåga att
tjäna pengar kan lida obotlig skada om det inte tar till sig
FSA-doktrinen, hävdar dess förespråkare. Att gå den smala
FSA-vägen kan mycket väl sammantaget visa sig vara en lön-
sam affär. Även om det är sant, kvarstår de negativa effekterna

på företagets resultat. De innebär i allmänhet att folk får det
sämre ställt, även om lönsamheten bibehålls eller ökar.

Anta exempelvis att folkopinionen skulle tvinga ett visst
företag att besluta att aldrig under några som helst omstän-
digheter avskeda en anställd, och att det hade anledning att
tro att försäljningen och vinsten skulle lida stora avbräck på
grund av fientliga kampanjer emot dem om de vägrade att
bete sig på det här sättet. Åtgärden skulle i sådana fall syfta
till att tillförsäkra företaget vinst, och om de kunde lämpa
över motsvarande kostnadsökningar på andra, kanske lön-
samheten inte skulle vara lägre efter beslutet än den var i
den ursprungliga situationen, innan de pressades att agera.
Om de ville skulle de även kunna hävda att de hade nått
bättre resultat beträffande den sociala aspekten av de »tre
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resultatområdena«. Men företagets resultat skulle lida av-
bräck, och kunderna skulle få känna av effekterna.38 Samma
sak skulle hända om bolagen följde WBCSD:s rekommenda-
tioner (som jag refererade till i slutet av del tre) att inrätta
ett systematiskt förfarande för att låta »intressenter« delta
aktivt i beslutsfattande och arbete och för att införa mer
genomarbetade redovisnings- och rapporteringssystem.

I den mån syftet med förändringarna som företagen vid-
tar i FSA:s namn är att få tyst på kritiken – oavsett om den
redan finns eller bara förväntas, om den är intern eller ex-
tern, rimlig eller orimlig – i stället för att förbättra resulta-
tet kan man mer generellt säga att sådana risker helt säkert
föreligger. Även om vinsten garanteras är den totala effek-
ten sannolikt att folk i allmänhet får det sämre. Både de
»miljöbetingade« och de »sociala« målsättningarna som
brukar förknippas med FSA medför faror av det här slaget.

En källa för sådana farhågor är tendensen att jämställa
goda resultat med att uppnå »högre« mål, som definieras
med avseende på yttre indikatorer. Beträffande miljöaspek-
ten är strävan efter »ekoeffektivitet« ett av de viktigaste
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exemplen. Det är ett mål som många företag och vinstdri-
vande affärsorganisationer har gjort till sitt, ofta med stats-
maktens gillande. I OECD har man, till exempel, inrättat
ett projekt kring det här ämnet. Vid sidan av delegater 
från medlemsstaternas miljöministerier deltar WBCSD. I
OECD-rapporten Ecoefficiency från 1998 omtalas (sid 9)
WBCSD:s »kriterier för ekoeffektivitet«:

• att minimera mängden material som går åt för att fram-
ställa varor och tjänster;

• att minimera mängden energi som går åt för att framställa
varor och tjänster;

• att reducera giftutsläppen till ett minimum;
• att se till att fler material blir återanvändbara;
• att använda förnyelsebara resurser i så hög utsträckning

som möjligt;
• att se till att produkter håller längre;
• att öka servicegraden för varor och tjänster så att de kan

utnyttjas under längre tid.

De här föreskrifterna antas vara självklara. Faktum är emel-
lertid att det går att diskutera hur de skall förverkligas,
eftersom man inte säger något om marginalkostnader och
marginalvinster. Att det kan finnas en medelväg beaktas

MINSKAD VÄLFÄRD – KOSTNADERNA FÖR OCH RISKERNA MED FSA 143



inte. En talande illustration av den här allmänna slutsatsen
hittar man i en Shellrapport (SR98, sid 11). Där noteras det
helt korrekt att »ytterligare minskade utsläpp kan vara för-
knippat med extremt höga kostnader men endast små för-
bättringar i luftkvalitet«. Alla mål i listan här ovan medför
liknande risker. Alla kan nås på ett sätt som skulle göra mer
skada än nytta, och det enda sättet att testa det är att ta
priser och värden av något slag med i bilden. I annat fall kan
ett sådant synsätt medföra »medveten styrning av ekono-
misk aktivitet mot förutbestämda miljömål«, vilket Norman
Barry har påpekat (Barry, 1999:75). Om företagen på egen
hand väljer att handla på det här sättet – ställa upp konkre-
ta mål som betraktas som självändamål – kommer vårt eko-
nomiska välstånd sannolikt att lida skada. Det är sant även
beträffande mål där man har »sociala« aspekter för ögonen,
vilket kommer att behandlas nedan.

NORMER, STANDARDER OCH REGLERINGAR

Genom att sätta upp preciserade miljöbetingade och sociala
mål visar företagen att de är beredda att efterleva strikta
normer. De gör en dygd av faktum att målsättningarna går
utöver vad lagen kräver. Därmed tar de ställning för och
reagerar på den allmänna meningen. I debatten kring de 
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här spörsmålen tar många – både inom och utanför affärs-
världen – för givet att det måste vara ett framsteg att de-
finiera och driva igenom de här »förbättrade« normerna.
Enligt mångas mening utgör ett slikt projekt själva kärnan
i det som kallas hållbar utveckling. Framåtskridande mäts 
i allt striktare och allt mer bindande normer och reglering-
ar.

Bägge aspekterna kan ifrågasättas. Det finns naturligtvis
anledning att reglera ekonomiska förehavanden, och man
skulle kunna påstå (men inte ta för givet) att fortsatt ekono-
misk tillväxt och globalisering medför ett behov av nya eller
breddade former av regleringar.39 Men det är inte nödvän-
digtvis så att striktare eller mer vittfamnande normer utgör
en förbättring. Tvärtom – bägge aspekterna riskerar att ge
försämrad, kanske mycket försämrad välfärd.

Miljölagstiftningens och energipolitikens historia i enskil-
da länder står för många exempel på nya eller striktare reg-
ler, vars kostnader har överstigit fördelarna. Beträffande
standardarbetstiden utgör Frankrike ett aktuellt och bra ex-
empel. Införandet av normalarbetstiden 35 timmar per
vecka kommer med största sannolikhet att på det hela taget
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få negativa konsekvenser, och skadan skulle ha förvärrats om
siffran hade varit 34 timmar.

Att insistera på samma standarder överallt och på alla om-
råden kan på samma sätt förmodas leda till att folk i allmän-
het får det sämre. Länder och regioner har väsensskilda
materiella och geografiska egenskaper, produktivitet och
inkomst per capita, och folk har olika smak och åsikter.
Normer, standarder och regleringar bör ta hänsyn till såda-
na skillnader, vare sig de är lagstadgade eller självpåtagna av
företagen.Att insistera på likformighet över nationsgränser-
na kan medföra stora kostnader, som i huvudsak läggs på
vanliga människor.

Överväganden av det här slaget ägnas knappast något
utrymme i skrifter som behandlar FSA. Tonvikten ligger i
stället på att företagen måste definiera och efterleva gemen-
samma standarder i alla sina verksamheter, även om de sköts
på olika platser och i olika länder. Dow Chemical är ett
exempel. I ett tal i mars år 2000 fastslog William S Stavro-
poulos: »Stora företag har inte en strikt standard i industri-
länder och en mindre stringent i utvecklingsländer. Stora
företag har en enda standard.« Även Shell har en liknande
inställning beträffande miljönormer. I SR99 konstaterar
man (sid 11) under rubriken »Dubbelmoral eller en enhet-
lig standard?«:
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Vår miljöpolicy är global. Vi har en minimistandard som alla

Shells bolag världen över förväntas överträffa, en strikt stan-

dard som överensstämmer med praxis i OECD-länderna.

Vad Shell anser vara en självklar princip kan i praktiken ha
menlig inverkan.Vad normer om hederlighet eller laglydighet
beträffar finns inget att anföra mot enhetlighetsresonemanget.
Man kan även lägga fram starka skäl för nyttan av normer be-
träffande arbets- och hälsoskydd, även om det går att diskute-
ra, i de fall då omständigheterna från en plats till en annan skil-
jer sig radikalt. Men beträffande miljöstandarder är det i 
högsta grad tvivelaktigt huruvida och i vilken utsträckning
»OECD-praxis« – om det nu skulle gå att bestämma vad som
är »praxis« – bör vara normgivande för resten av världen.Av-
vägningen mellan marginalkostnader och marginalvinster kan
variera avsevärt alltefter lokala betingelser, och föreställningen
om vad praxis borde vara bör analyseras med detta i åtanke.

FÖRSÄMRAD EKONOMISK FRIHET

Det är sannolikt i form av anställningsvillkor och personal-
policy i allmänhet som FSA (och liknande förhållningssätt)
har den största potentialen att orsaka skador genom att
tvinga fram olämpliga standarder och regler. Regleringar

MINSKAD VÄLFÄRD – KOSTNADERNA FÖR OCH RISKERNA MED FSA 147



och normer kan strypa den ekonomiska friheten och berö-
va människor möjligheter, oavsett om de åläggs av myndig-
heter eller beslutas av stora företag eller företagsgrupper.40

Ett av många exempel på det här är det officiella regle-
mente som numera styr arbetsmarknaden i Sydafrika. Så här
står det i en färsk översikt:

Minimilöner tas fram i förhandlingar mellan fackföreningar

och branschens storföretag, och de gäller sedan för de mindre

bolagen i branschen, oavsett om de har gått med på överens-

kommelsen eller ej . . . vilket skapar en hög barriär som ny-

startade småföretag har svårt att ta sig över. Minimilönen

brukar i de flesta fall vara omkring två gånger vad härskaran

av arbetslösa skulle godta.

Utöver detta måste arbetsgivarna bevilja mammaledighet,

höja övertidsersättningen, öka andelen svarta, kvinnor och

handikappade på chefspositioner och betala en »utbildnings-

skatt«, som återbetalas endast om bolaget lägger ned pengar

på godkända utbildningsprojekt . . . När folk måste avskedas

eller besparingar göras, måste cheferna till punkt och pricka
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följa långa och komplicerade procedurer. Små överträdelser av

teknisk karaktär mot de här reglerna kan leda till att varje in-

volverad person tilldöms maximalt ett års lön. Det är lätt för

de anställda att anföra klagomål till skiljedomare, vilket

innebär att Sydafrikas skiljedomare släpar allt längre efter

med arbetet.41

En följd är att kostnaden för att bedriva affärer ökar, och det
leder sannolikt till att alla i samhället får det sämre, rik som
fattig. Men en allvarligare och mer grundläggande kritik är
att en sådan regim är antiliberal, eftersom den kränker prin-
cipen om avtalsfrihet – principen att folk bör kunna träffa
frivilliga uppgörelser och överenskommelser till bägge par-
ters fromma. En politik av ovan angivet slag leder till mins-
kade möjligheter i stor skala. De som drabbas värst av det
här är vanligen (precis som i fallet Sydafrika) den arbetskraft
som redan har det sämst ställt.

Det är inte bara statliga regleringar som ger sådana effek-
ter. Efter Tysklands återförening har en enorm massa ar-
betstillfällen i de östra landsdelarna gått förlorade på grund
av stegvis utjämning av löneskillnaderna mellan öst och väst.
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Detta reglerades inte i lag, utan var en överenskommelse på
nationell nivå mellan industrin och fackföreningarna.

Samma effekt kan uppstå i mindre skala på företagsnivå på
grund av principer som är avsedda att ge konkret uttryck åt
mål som »rättvisa anställningsvillkor«, »mångfald«, »jämlik-
het mellan könen«, »mänskliga rättigheter« eller »social
rättvisa«. Och det sker allt oftare i FSA:s namn. Om chefer
på alla nivåer i hierarkin, i företagets strävan att efterleva så-
dana mål, måste rätta sig efter specifika företagsregler som
rör anställningar, urval, befordringar, avskedanden och till-
låtna anställningsvillkor, är det sannolikt inte mycket bevänt
med avtalsfriheten. Vissa ömsesidigt fördelaktiga överens-
kommelser kan vara uteslutna. Sådan påtvingad likformig-
het ökar inte enbart företagets kostnader, utan hindrar dess-
utom (liksom regleringar och begränsande överenskommel-
ser av det slag jag nämnde ovan och som tillämpas i hela eko-
nomin) arbetsmarknaden att fungera fritt. Därmed berövas
vanligt folk möjligheter att förbättra sin situation.

Det innebär inte att företagen bör förhindras att uppträda på
så sätt. En av de friheter som marknadsekonomin bereder är
att ett stort företag fritt kan välja personalpolitik inom ramen
för rådande lagstiftning. Faktum kvarstår att de principer på
det här området som nu förordas och realiseras som ett led i
FSA-vågen kanske inte bara försämrar företagens resultat utan
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även urholkar den ekonomiska friheten. De naggar välfärden i
kanten genom att minska marknadens verksamhetsfält.

REGLERA VÄRLDEN

De allvarligaste effekterna av påtvingad enhetlighet upp-
kommer om man ser på det i internationellt perspektiv. Det
är just när förhållandena i olika länder eller regioner skiljer
sig markant – på ett sätt som i avsaknad av regleringar borde
återspeglas i marknadspriser – som möjligheten till ömse-
sidigt förmånliga handelstransaktioner och kapitalflöden
över nationsgränserna uppkommer. Att tränga bort skill-
naderna är att omintetgöra de här möjligheterna.

En fara, som jag redan har nämnt, är införandet i utveck-
lingsländer av miljönormer som är alltför nitiska till och
med i OECD-området, och som i vilket fall som helst inte
har tagits fram med den lokala situationen för ögonen. Med
tanke på de icke-statliga miljöorganisationernas stora infly-
tande och de åtaganden internationella företag har gjort i
FSA:s namn, finns det en risk att företagen – tillsammans
med några OECD-stater, åtminstone när det gäller yrkan-
den på internationella regleringar – förvandlats till ombud
för vad Deepak Lal har kallat ekoimperialism (Lal, 2000).

Lika eller kanske ännu mer oroande är olika officiella
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eller inofficiella strävanden att formulera och övervaka »in-
ternationella minimiregler för arbetsmarknaden«. Det går
ofta hand i hand med målet att definiera och sätta en allt
längre lista över »positiva« mänskliga rättigheter i verket.
Liksom hållbar utveckling är de här båda begreppen till-
talande, men att omsätta dem i handling för med sig risken
att antalet arbetstillfällen i fattiga länder minskar på ett
högst oroväckande sätt.

Tendensen mot strängare mellanstatliga regleringar är
tydliga i Europeiska unionens sociala stadga42 och i ett av
NAFTA:s sidoavtal. Båda USA och EU yrkar på att arbets-
tidsbestämmelser skall komma med i framtida internatio-
nella avtal om handel och direktinvesteringar. I det här fal-
let framträder riskerna inte enbart som resultat av officiella
reformåtgärder. Liknande effekter kan uppstå till följd av
beslut som de multinationella bolagen tar, utan mellan-
statliga överenskommelser. Som jag redan har påpekat står
företagen under hård press från människor i allmänhet 
och NGO:erna i synnerhet att se till att inte bara de själva,
utan även deras samarbetspartners och underleverantörer
har godtagbara anställningsvillkor. Ett betydande och allt
större antal multinationella företag har uttryckligen sagt 
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sig vara villiga att göra det, och liksom i fallet med själv-
påtagna miljönormer är orsaken till att de beter sig på det
här sättet inte enbart en reaktion på folkopinionen, utan att
de anser att de gör det enda rätta. Införandet och spridan-
det av godtagbara standarder ses som en plikt som följer av
och ingår i begreppen FSA och globalt företagsmedborgar-
skap.

Ett tydligt exempel på det här tänkesättet hittar man i en
av de affärsrelaterade skrifter som jag redan har tagit upp.
Corporate citizenship : successful strategies for responsible compa-

nies innehåller en rekommendation från Alice Tepper Mar-
lin, ordförande för Council on Economic Priorities i USA.
Hon låter larmet gå. Hon skriver (sid xi) att »barn och fat-
tiga vuxna arbetar för absoluta bottenlöner på grund av att
fabriker och tillverkningsindustrier låter sig påverkas av
marknadens villkor«. Det verkar inte ha fallit henne eller
andra som tänker som hon in, att de vuxna som frivilligt
söker jobb hos företag med utländsk anknytning enligt vill-
kor de är medvetna om, gör det i hopp om och med för-
väntan att kunna ta sig ur fattigdomen. På samma sätt tycks
hon och de andra inte ha insett, att det, med de lönenivåer
de är beredda att acceptera för andras räkning, kanske inte
finns några jobb att få. Precis som arbetslösa östtyskar som
kan få finna sig i att gå arbetslösa om de inte accepterar de
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villkor som gäller i väst, och precis som arbetslösa sydafri-
kaner som inte får ta jobb som de gärna skulle vilja ha, även
om lönen ligger under nivåerna i avtalen, måste människor
i fattiga länder – naturligtvis för sitt eget bästa och i de
mänskliga rättigheternas och grundläggande arbetsmark-
nadsreglernas namn – förvägras möjligheten att sluta såda-
na avtal med utländska bolag (och med deras underleveran-
törer) som de själva anser skulle göra att de fick det bättre
ställt, men som erbjuder löner som många europeiska, ame-
rikanska och austral-asiatiska TV-tittare, företagsföreträdare
och marknadsanalytiker, fackföreningsmän, NGO:er, ana-
lytiker och offentliga personer fördömer som »absoluta
bottenlöner«. I sådana fall och i än högre grad än inom en
nations gränser är det normalt de fattiga som blir utslagna
på grund av upphävd avtalsfrihet.

Sådana här oroande möjligheter förbiser analytikerna
ofta.Vissa tror faktiskt att utvecklingsländernas befolknings
intressen bäst tillvaratas om de multinationella företagen
idkar självreglering och kringgår marknaden genom att in-
föra egna standarder. Låt oss ta ett exempel. Debora Spar
hävdade 1998 i Foreign Affairs (sid 12) att »amerikanska
multinationella företag« i de här länderna »kan påverka de
lokala förhållandena i positiv riktning«, och det beror på att
de i sitt bagage har »arbetsvillkor [som] i de allra flesta fall
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är bättre än de som råder i den lokala ekonomin«. Michael
Hopkins uttrycker en liknande tanke i The planetary bargain,
där han (sid 36) talar om att »höja den arbetande befolk-
ningens levnadsstandard överallt i världen med hjälp av
företag som har socialt ansvarstagande som policy«. För så-
dana skribenter är det lätt att hitta nyckeln till ekonomiskt
framåtskridande i utvecklingsländerna, ja, att helt radera ut
fattigdomen i världen: stora internationella företag bör ge
sina anställda höga löner.43 Deras skrifter står förstås högt
upp på litteraturlistan i kurser i affärsetik och företagens
samhällsansvar.

Genom att sätta likhetstecken mellan förbättrade stan-
darder och större stramhet och enhetlighet tillgriper vissa
företag och vinstdrivande affärsorganisationer förenklade
och tvivelaktiga recept och bereder vägen för en praxis som
kommer att minska välfärden. Det är de inte ensamma om.
Att säga att den allmänna meningen kräver det av dem är
inte en godtagbar ursäkt.
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ETT GLOBALT FÖRDRAG

Genom att besluta och införa gemensamma standarder i
FSA:s namn kan de internationella företagen om de så vill
skapa sig en egen roll i strävan mot en överreglerad värld.
Om de gör det kan de sannolikt lita på NGO:ernas och
fackföreningarnas stöd, och det är inte otroligt att de även
kan räkna med OECD-ländernas regeringar. Här finns ut-
rymme för samarbete mellan affärsvärlden och utomståen-
de krafter. Det så kallade globala fördraget är en nystartad
världsomspännande gemensam satsning att höja standarder-
na. Många internationella företag har gjort gemensam sak
med likasinnade organisationer.

Tanken på »ett fördrag inför det nya århundradet« fördes
fram av Förenta Nationernas generalsekreterare vid World
Economic Forum 1999. Det uttalade målet är (för att upp-
repa flosklerna) »att underbygga det fria och öppna mark-
nadssystemet med stabila och rättvisa samhällen«. I sitt tal
vid lanseringen föreslog Kofi Annan att företagen borde »ta
till sig och realisera« nio principer. De har att göra med
efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, upprättandet och
försvaret av regler för arbetsmarknaden samt miljöskydd.
De har en officiell prägel, eftersom de härstammar från
deklarationer och resolutioner som staterna har antagit
under diverse möten och konferenser som under FN:s be-
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skydd har avhållits under årens lopp. Generalsekreterarens
förslag vann gillande, och det globala fördraget blev till. Det
har erhållit stöd från ett antal affärsorganisationer, däribland
Internationella handelskammaren, WBCSD, PBLF, Business
for Social Responsibility och European Business Network
for Social Cohesion, men även från ett växande antal före-
tag.

Generalsekreteraren tillkännagav nyligen att Göran Lin-
dahl, tidigare verkställande direktör för ABB, kommer att
leda rekryteringsarbetet i syfte att se till att tusen företag
omfattar fördraget år 2002.

Inom fördragets ramar har man upprättat en tredelad
arbetsordning, som innebär att företag och vinstdrivande
affärsorganisationer, tillsammans med FN-organ och vissa
utvalda NGO:er och fackföreningar, definierar och ger sub-
stans åt de av FSA:s aspekter som hör till de överenskomna
nio principerna. För att citera en högt rankad FN-tjänste-
man, Georg Kell 44, har »man samlat ett globalt nätverk av
sympatiska aktörer«, alltmedan
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ett ämbetsverk för det globala fördraget håller på att inrättas.

Det är direkt underställt generalsekreteraren och har till upp-

gift att utöva makt, få åtgärder till stånd och tillse att sam-

verkan fungerar optimalt.

Hittills har inga särskilda förpliktelser formulerats. Som
George Kell och en av hans FN-kolleger, John Gerard
Ruggie, uttrycker saken

är det globala fördraget inte avsett att vara en uppförande-

praxis, utan att fungera som en referensram och en dialog som

sporrar företagen att göra sitt bästa, samt se till att företagen

enas kring allmänt delade värderingar.45

Som synes är fördraget en ensidig historia; det är bara före-
tag som anses ha förpliktelser. Dess syfte är att marknads-
föra det globala företagsmedborgarskapet.

Fördraget ingår i ett bredare projekt med uppgiften att
förbättra »ledarskapet i världen«. De deltagande företagen
och de vinstdrivande affärsorganisationerna, NGO:erna och
FN-organen delar världsfrälsarivrarnas uppfattning, som är
att staten har förlorat makt, att internationella företag har
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tagit över den och att NGO:ernas växande makt utövar ett
nytt och välgörande inflytande på händelsernas förlopp.
Från den här tolkningen av situationen har en idé utvecklats
och accepterats, idén att världsekonomin nu i allt högre
grad borde hanteras av en »ny treenighet«, bestående av
regeringar, företag och det »civila samhället«, i nära sam-
arbete med internationella organ inom FN:s ramar. Den ge-
mensamma målsättningen för treenighetens ansträngningar
är att se till att de globaliserade marknaderna verkar för allas
bästa och att befrämja hållbar utveckling. Fördraget ingår i
vad som anses vara en global laginsats.

Det här reformprogrammet vilar på världsfrälsariverns
osäkra grund. I motsats till vad doktrinen säger har – vilket
jag redan har påpekat – kombinationen av privatiseringar och
frigörande av transnationella handelsflöden och investeringar
inte medfört någon »marginalisering« eller »utslagning«,
och det har inte heller i sig varit förenat med oproportio-
nerligt stora fördelar för de multinationella företagen.46 Det
har inte på något nämnvärt sätt underminerat statsmakten
och, om något, har företagen blivit mer konkurrensutsatta.
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Det krävs ingen modell för »världens styre« för att handskas
med trender som till stora stycken är gripna ur luften.

De här specifika reformförslagen innehåller dessutom
ytterligare två missuppfattningar. Man antar att NGO:er
kan likställas med »det civila samhället«, och att de därför
har rätt till full delaktighet i politiska processer. Bägge är
obefogade. En korrekt definition av det civila samhället in-
begriper mycket mer än NGO:er (och företag); det består
av alla de oräkneliga aktiviteter, förhållanden, organ och
organiserade grupper som inryms mellan individen och
familjen å ena sidan och statsapparaten å den andra. Även
om NGO:erna ingår är de långt ifrån allt, och de har ingen
rätt att föra allas talan. I än mindre omfattning kan de anses
representera det »globala civila samhället«, ett begrepp som
för övrigt är omstritt. Ingen NGO – vare sig den represen-
terar företag, fackföreningar eller yrkesgrupper, »ideella«
frågor eller andra saker – har automatisk rätt att delta fullt ut
i förhandlingar där ansvaret för slutsatser och beslut vilar
(och måste vila) på de politiskt ansvariga regeringarna i suve-
räna stater. De här basala insikterna omnämns knappast alls
i FSA-förespråkarnas, och inte heller i ledande FN-tjänste-
mäns, uttalanden och skrifter.

Hur pass allvarligt deltagarna ser på det globala fördraget
är svårt för en utomstående att bedöma. Eftersom det får
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FN-organ att verka viktigare, ger NGO:er en mer framträ-
dande roll på scenen och ger de företag som deltar ett extra
tillfälle att ta pluspoäng genom att visa att de är goda före-
tagsmedborgare, har alla som hittills har ställt sig bakom
idén intresse av att backa upp den, tillmäta den större be-
tydelse än den har och hålla inne med sina protester. Med
tanke på att hela projektet grundas på den falska föreställ-
ningen om företagens och staternas relativa makt och status,
skall man inte vänta sig att det kommer att leda till något
särskilt; det mesta är pretentiöst snack. Fördraget kan ändå
komma att orsaka skada på två sätt.

För det första kan det mycket väl få fart på processen att
definiera och tvinga fram internationella normer och stan-
darder inom de tre områden som fördraget avser – mänsk-
liga rättigheter, arbetsmarknaden och miljön. Det leder allt-
så fram till hårdare regleringar av mellanstatliga ekonomis-
ka aktiviteter, oavsett om de sköts av staterna själva eller av
multinationella företag. Av de anledningar jag har nämnt 
här ovan skulle det leda till minskad ekonomisk frihet och
minskad välfärd. Likt det globala företagsmedborgarskapet
presenteras fördraget som ett sätt att få kapitalismen och
globaliseringen att bli accepterade. De skall ges ett mänsk-
ligt ansikte. Men de åtgärder som blir effekten av det be-
gränsar och hindrar marknadens funktion.
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För det andra förstärker det två organisationsgruppers
ställning och inflytande, nämligen de inblandade NGO:er-
nas och FN-organens, som gärna ser en mer reglerad värld.
Att de multinationella företagen och vinstdrivande affärs-
organisationerna så beredvilligt har skrivit under fördraget
är ytterligare indicium för argumentet i del fyra här ovan,
att många av de ledande FSA-förespråkarna i affärsvärlden
inte längre är enbart undfallande mot utomstående belack-
are, utan samarbetar aktivt med dem. Om det här finns mer
att säga.

SOVA MED FIENDEN

Jag har redan påpekat att de flesta NGO:er är aggressivt
inställda mot internationell företagsamhet, kapitalism och
marknadsekonomi, men att företagen som har anträtt vägen
mot FSA i de flesta fall visar dem en uttalat okritisk hövlig-
het som gränsar till vördnad. Vissa företagsledare har gått
längre, särskilt i internationella sammanhang. Multination-
ella företag och deras talesmän har givit NGO:erna en
position i »världens ledning« som de inte har rätt till, och de
har ansträngt sig till det yttersta att lovorda både organisa-
tionerna i sig och den roll och det inflytande de har.

Vad gäller den första aspekten har WBCSD uttalat sig om
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tanken på en tredelad världsledning. På titelsidan till
WBC2000 står ett citat av C Michael Armstrong, ordföran-
de och verkställande direktör för AT&T. Det inleds så här:
»AT&T är på det klara med behovet av en global allians mel-
lan företagen, samhället och miljön.« (Mr Armstrong glöm-
de bort statsmakterna, vilket inte förhindrade WBCSD att ge
hans åsikter en särskilt framskjuten ställning.) Björn Stigson
från WBCSD avhandlar i den ovan citerade artikeln (sid 57)

. . . en tripolär värld bestående av företagen, statsmakterna och

det civila samhället . . . i dag är frågan hur de här tre poler-

na kan samverka i konstruktiv anda för att hitta lösningarna

på frågorna som den hållbara utvecklingen väcker . . .

Begreppet »en tripolär värld« är inte bara ett av Stigsons
fantasifoster; genom att klumpa samman företagen och
NGO:erna med statsmakterna påstår han att de har likvär-
dig politisk legitimitet och auktoritet.47 Förutom att det är
okunnigt är följderna för den politiska processen farliga.
Som sir John Browne så riktigt påpekade i sitt Oxford-
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anförande (sid 13 och 16) »har företagen ingen demokratisk
legitimitet . . . [och] NGO:erna . . . har inte mer demokra-
tisk legitimitet än vi . . .«

Beträffande spontana rekommendationer av NGO:er, sä-
ger Björn Stigson i samma artikel precis före utdraget som
citerades här ovan att »det civila samhället har mognat och
är i dag en väsentlig del av samhällets ledning«. Greg Bour-
ne vid BP Amoco i Australien hänvisade i sitt ovan citerade
tal till fyra »nyckelaktörer«, som måste arbeta »tätt ihop«
om man vill uppnå den hållbara utvecklingen. Efter att ha
räknat upp företag, internationella organ och länder sade
han vidare (sid 8):

Och i hög utsträckning bidrar naturligtvis de NGO:er

vars huvudintressen är miljöbetingade eller sociala, grupper

som Världsnaturfonden, Greenpeace, Amnesty International,

Human Rights Watch och andra.48

Den mest märkvärdiga av dylika gratulationsbuketter (till
NGO:er i allmänhet, inte bara sådana som betecknas som
måttfulla) har utdelats av sir Mark Moody-Stuart. I ett för-
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ord till publikationen Responsible business talar han för Shells
räkning och säger:

... eftersom även vi är medvetna om behovet av att ta itu med de

fattiga som inte får tillgång till fördelarna som många av oss

har av den globala ekonomin, har vi samma målsättning
som demonstranterna i Seattle, Davos och Prag.49

Med tanke på de flesta NGO:ers företagsfientliga åsikter
och vissas våldsamma beteende, borde internationella före-
tag och vinstdrivande affärsorganisationer sannerligen tveka
att ingå en FSA-inspirerad strategisk allians med dem. Fak-
tum är att sir John Brownes Arthur Andersen-föreläsning,
som inriktades på det här förhållandet, behandlar ämnet på
ett mer sansat sätt än i ovanstående citat. Samtidigt kunde
det vara på sin plats med en mindre förekommande inställ-
ning till de FN-organ som många företag och vinstdrivande
affärsorganisationer har valt att alliera sig med, både inom
ramen för det globala fördraget och på andra vis. De flesta
av de här organen sällar sig också till världfrälsarivrarnas
skara, vilket innebär att marknadsekonomins tillkortakom-
manden överdrivs och de multinationella företagens situa-
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tion och beteende ställs i oriktig dager. Organen ser i långt
högre grad än affärsvärlden, där man fortfarande kan hitta
många som inte delar FSA-förespråkarnas överseende in-
ställning, de NGO:erna i rosenrött. Ett typiskt exempel är
följande utdrag från det globala fördragets webbplats:

. . .NGO:er har en nyckelroll, både för att väcka allmänhetens

intresse och att i samarbete med företag och regeringar hitta

lösningar på problem som involverar den privata sektorn och

berör mänskliga rättigheter, arbetslivsfrågor och miljön.

Att organen och många av NGO:erna kan arbeta ihop så
intimt är inget att bli förvånad över, eftersom deras syn på
världen (och företagens ställning i den) är så likartad. Men
innan de slog följe med Kofi Annan borde åtminstone vissa
av de berörda bolagen och affärsorganisationerna ha talat
med honom om de plumpa och fientliga omnämnandena av
multinationella företag som står i 1999 års Human develop-

ment report, utgiven av UNDP.50 Och det är bara ett exem-
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pel bland många. De kunde även ha ifrågasatt rapportens
och pressmeddelandets uttalanden om den vilseledande
antitesen »människor kontra profit«.

I framställningen av de här politiska spörsmålen uppvisar
många FSA-förespråkare i affärsvärlden tecken på samma bris-
tande förståelse som de har beträffande de ekonomiska aspek-
terna vi redan har behandlat. De har lagt till en skopa snabb-
statsvetenskap till sin blandning av gör-det-själv-ekonomi och
uppdiktad ekonomisk historia. De använder ovederhäftiga ar-
gument och har ansträngt sig till det yttersta för att stärka
ställningen för organisationer som är företagsfientliga och som
i åtminstone vissa NGO:ers fall mycket väl kan utgöra ett hot
mot det politiska systemets ordning och legitimitet.

INNESLUTNING ELLER BESMITTELSE?

Hur allvarliga konsekvenserna av FSA kan tänkas bli går bara
att spekulera kring. Det beror i mångt och mycket på hur
många företag som rättar in sig i ledet och hur mycket av
doktrinen som omsätts i praktisk handling. Det finns sins-
emellan motverkande influenser på bägge områdena, vissa
gynnsamma och andra inte. De möjliga följderna är prak-
tiskt taget obegränsade.

Positivt är att marknadsekonomin har ett inbyggt försvar
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och neutraliserande mekanismer som håller de skadliga
effekterna inom rimliga ramar. Företagen kommer till ex-
empel otvivelaktigt av bitter erfarenhet att lära sig hur kost-
naderna för FSA-relaterade förändringar skall hållas nere,
och de kan hoppas på att någon gång övertyga utomstående
»intressenter« att hålla nere eller dra tillbaka krav som
uppenbarligen skulle vara kostsamma att tillmötesgå. Vak-
samma vinstintresserade aktieägare kan dessutom både vilja
och kunna hindra ledningen att anträda vägen mot FSA, om
det tycks påverka företagets resultat; det ökande intresset
för aktieägarvärdet, som närmast blivit en rörelse, gör det-
ta mer sannolikt. Utöver aktieägarna finns dessutom möj-
ligheten att bolag som presterar dåliga resultat kan få nya
ägare till följd av uppköpsbud. Konkurrenstrycket kan där-
med sätta gränser för vad individuella företagsledningar kan
göra på egen hand. Även om ledningen lyckas realisera dok-
trinen, kan eventuella allvarliga bakslag mycket väl medföra
korrigeringsåtgärder, som i fallet Levi Strauss här ovan; om
FSA innebär ett misslyckande i finansiella termer kommer
principen inte att leva kvar. Marknadskrafterna kan alltså
förväntas både hålla ned antalet delaktiga företag och enga-
gemangets omfattning och negativa effekter.

Vid sidan av sådana tendenser finns det emellertid krafter
som verkar i riktning mot en bredare anslutning till FSA och
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för att vidga de gränser som konkurrenskrafterna i annat fall
tvingar fram. »Etiska« investeringsfonder är en sådan kraft.
De multinationella företagen står (vilket redan har påpe-
kats) sålunda under press att förmå sina underleverantörer,
entreprenörer och samriskföretag att uppfylla vad som anses
vara godtagbara standarder; därigenom blir FSA-nätverket
större. Mer allmänna krafter kan också göra sig gällande.
Anta exempelvis att vissa bolag inom en bransch engagerat
sig energiskt och effektivt i FSA och att det har lett till öka-
de kostnader eller begränsat deras möjligheter, medan andra
i branschen – deras närmaste konkurrenter – inte har gått
lika långt och inte utsatt sig för samma avigsidor. Anta vida-
re att allmänhetens reaktion på de här skillnaderna inte är
lika kraftig som den första gruppen hade hoppats – i all-
mänhet byter kunderna inte märke på grund av att ett bolag
visar sig vara en god företagsmedborgare. I så fall har den
första gruppens relativa position förvärrats. För dem skulle
en utväg kunna vara att återgå till gamla arbetsmetoder och
ta avstånd från sina FSA-baserade åtaganden. Det vore ett
exempel på det nyssnämnda fallet, att konkurrenskrafterna
sätter upp gränser. En alternativ lösning kan emellertid vara
att försöka se till att trilskande bolag rättar in sig i ledet,
pressade antingen av folkopinionen, strängare officiella regl-
eringar eller en blandning av de två.
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I två situationer kan det andra tillvägagångssättet vara för-
delaktigt. Den första är om bolagen som har anammat FSA
är stora och kända, likt de ledande multinationella före-
tagen, och av den anledningen mer känsliga för yttre på-
tryckningar, medan företagen som har satt sig på tvären i
allmänhet är mindre eller har mer lokal verksamhet. De
förra kan då mena att de inte har något annat val än att foga
sig, medan de andra till stor del kommer undan, eftersom
de inte är lika synliga. Med en dylik intressekonflikt har de
stora företagen allt att tjäna på att de mindre konkurrenter-
na på ett eller annat sätt tvingas att efterleva vad som kan
utmålas vara en »högre« standard. Den andra situationen
uppstår om företagen som har ställt sig bakom FSA har gjort
betydande investeringar – i exempelvis »miljövänlig« teknik
– som inte går att göra ogjorda och som skulle ge bättre
resultat om de gynnades, eller om rivaliserande metoder,
processer eller produkter belades med någon sorts straff.

I många situationer uppträder de här särdragen samtidigt.
Det är i synnerhet de multinationella bolagen som har fått
utstå attacker. Det är i synnerhet de multinationella bolagen
som i betydande antal både har basunerat ut och visat vilja
att involvera intressenter, anta allmänt godtagna men likväl
självpåtagna miljömål, befrämja »social jämställdhet« i sitt
samröre med anställda och lokala samhällen, samt övertyga
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eller tvinga sina underleverantörer, entreprenörer och
affärspartner att göra likaledes. Därför tycks vissa av dem ha
infört ändringar och gjort åtaganden som det nu skulle vara
svårt eller kostnadskrävande att omintetgöra. De rivaler
som inte har valt samma väg – inbegripet tredskande multi-
nationella företag och många om inte alla av de berörda mer
eller mindre lokalt inriktade företagen – kan i sådana fall
framställas som om de hade skaffat sig fördelar på deras be-
kostnad.

Precis den här inställningen har man faktiskt i WBC1999,
där man (sid 8) pekar på faran för att »ansvarstagande företag
banar vägen för andra medan eftersläntrare surfar på framåt-
skridandets våg«. Ett sätt att försöka se till att »eftersläntrar-
na« inte kan »surfa« är att få folkopinionen att sätta dem un-
der press och att favorisera de ansvarskännande företagen. Ett
bra exempel på en sådan taktik står att finna i ett anförande av
H M Morgan, verkställande direktör för det i Australien ba-
serade gruvbolaget WMC Resources. Han berättade att han
vid ett samtal med verkställande direktören för »ett mycket
stort naturresursbaserat företag« fått kommentaren:

Men förstår du inte, Hugh? Det är Greenpeace som leder min

organisation, och det är min uppgift att se till att Greenpeace

leder din i morgon.
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En sådan strategi kan eventuellt falla andra företag som har
valt FSA-vägen i smaken.

Lagstiftning kan vara ett annat och förmodligen säkrare
recept. Sir John Browne nämnde den här möjligheten i sitt
Oxfordanförande (sid 14). Han sade:

Endast statsmakterna kan – var och en för sig och samfällt –

ställa upp normer som ser till att de som uppför sig etiskt och

ärligt inte slås ut av konkurrenter som inte gör det.

Låt oss ta ett exempel till. Under sin BBC Reith-föreläsning
svarade sir John en frågeställare att »det måste finnas regler
på idrottsplan« och att »det måste finnas något som håller
dem som inte vill vara med i leken inom behöriga gränser,
för i längden snyltar de på ett samhälle som försöker åstad-
komma något nytt«. En av de tänkbara reglerna skulle för-
modligen vara att vissa FSA-relaterade beteenden som före-
tag i stil med BP Amoco redan har lagt sig till med (eller
snart kan känna sig tvingade att lägga sig till med på grund
av tryck utifrån) blir obligatoriska.

Det finns naturligtvis befogade delar av det här reso-
nemanget. Om företagen gör något som uppenbarligen är
till nytta för alla, även om det driver upp kostnaderna, finns
det anledning att införa en obligatorisk standard. Faran är
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emellertid att ledande företag, delvis på grund av yttre på-
tryckningar riktade direkt mot dem, börjar använda mer
tvivelaktiga metoder, exempelvis i »ekoeffektivitetens« eller
den »sociala rättvisans« namn, och att alla påtvingas även
sådana metoder, även om det minskar välfärden. Som jag
alldeles nyss påpekade är det särskilt oroväckande om man
försöker införa sådan likriktning även över gränserna. Kom-
binationen av »ideella« kampanjer och mellanstatliga regler-
ingar kan mycket väl komma att skydda de multinationella
bolagen mot deras konkurrenter i utvecklingsländer, som
inte är lika utsatta för NGO:ernas och andras attacker.

Förutom att både på hemmaplan och utomlands göra li-
vet surt för de bångstyriga, kan statsmakterna dessutom väl-
ja att ge lättnader åt företag som har anammat FSA. Det har
inte företagen missat. I BLI-rapporten (sid 8) lägger man
fram ett skamlöst förslag och säger att statsmakterna skulle
kunna bidra positivt »genom att beakta företagens samhälls-
ansvar vid upphandlingar«. Man skulle även kunna söka mer
traditionella former av stöd. Företag som erbjuder »miljö-
vänliga« produkter eller som har lagt ned stora resurser på
att utveckla eller använda förnyelsebara energikällor har till
exempel utsikt att vinna på förändrade skatter, statsunder-
stöd eller regleringar som ökar avkastningen av sådana akti-
viteter. Här finns uppenbart intresse av att bedriva korri-
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dorpolitik i syfte att få specialbehandling i ekoeffektivitetens
och den hållbara utvecklingens namn.

På vissa eller alla de här sätten kan FSA-trenden leda till
åtgärder som försvagar konkurrenskrafternas bredd och
inverkan och förstärker tendenser till regleringar, påtvingad
enhetlighet och skadliga former av statliga ingripanden. Fak-
tum är att det är det väntade resultatet. Så här säger Roger
Kerr:

Ju mer konkurrens ett företag utsätts för, desto mindre ut-

rymme har det att ägna sig åt sociala aktiviteter som inte har

direkt positiv inverkan på dess lönsamhet eller har under-

förstått stöd av aktieägare som är villiga att acceptera lägre

avkastning.51

En naturlig följd av det här är att företag som har valt att
omdefiniera sina mål – till exempel genom att låta intres-
senter komma till tals eller »visa vinst inom samtliga tre
resultatområden« – kan ha starkare incitament att se till att
den miljö i vilken det verkar blir mindre konkurrensutsatt.

Om sådana tendenser dyker upp och påverkar händelser-
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nas förlopp, fungerar marknadsekonomin sämre. FSA:s
eventuellt skadliga effekter sträcker sig därför till såväl hela
ekonomiska system som enskilda företag inom dem, och
som vi just har sett hindras effekterna långt ifrån av nations-
gränser. Välfärden kan vara i fara, inte bara på grund av att
företagen tvingas att bedriva sin verksamhet mindre effek-
tivt, utan även på grund av att nya former av interventioner
– däribland striktare regleringar – som uppstår på grund av
FSA krymper den konkurrensutsatta sfären och den ekono-
miska friheten.
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7. Företag, förpliktelser 
och kollektivism

Mot bakgrund av vad som har avhandlats ovan, återstår det
att fundera över vilken betydelse FSA har för individuella
företag och mer allmänt.

FÖRETAGSSTANDARDER

Det material som jag presenterar här ifrågasätter i ett
uppenbart avseende de standarder som många ledande före-
tag har fastställt och företräder. Ett frapperande inslag i den
pågående debatten om företagens samhällsansvar är att
debattinläggen från företag och vinstdrivande affärsorgani-
sationer i allmänhet och från sådana som stöder FSA i syn-
nerhet är så usla. Det skvallrar om otillräcklighet, ja, man
skulle nästan kunna säga marknadens kollaps. Ur uppgifter-
na som presenteras utkristalliseras två tydliga aspekter.

För det första visar dagens internationella företag ovilja el-
ler bristande förmåga att vältaligt och med kraft argumentera
i egen sak mot oberättigad kritik och omotiverade angrepp.
De har inte kunnat prestera initierade och effektiva argument
till marknadsekonomins försvar och företagens roll i den. I



vissa fall är det uppenbart att man helt enkelt inte förstår pro-
blemen; de verkställande direktörerna eller organisationerna
i fråga är lika troskyldiga som många av deras belackare.

För det andra har många stora företag som har ryckt ut till
FSA:s försvar (antingen direkt eller via organisationer som
de själva har skapat och finansierar) ställt sig bakom idéer
och trosföreställningar som är tvivelaktiga eller felaktiga. De
har å affärslivets vägnar varit beredda att med okritisk blick
rekommendera illa definierade och tvivelaktiga målsättning-
ar; att bekänna inbillade synder och skenbara privilegier or-
sakade av globaliseringen, vilka i »samhällets« intresse mås-
te rättfärdigas; att sätta likhetstecken mellan NGO:ernas
krav och »samhällets förväntningar« samt att betrakta dem
som självklara; att godta överdramatiserade och missvisande
tolkningar av globala ekonomiska trender och vilka konse-
kvenser de har för affärsvärlden; samt att i vissa fall öppet
döma ut det ekonomiska system där de privata företagen ut-
gör en väsentlig del. Ett avsevärt antal ledande företag och
företagsledare har betett sig på det här viset.Vissa har anslu-
tit sig till organisationer eller kämpar för ideal som står i
motsatsförhållande till ekonomisk frihet och marknadseko-
nomi. Många multinationella företag och deras talesmän
uppvisar bristande yrkeskunnande i det här avseendet.

Grunden till de här iakttagelserna står att finna i det ovan
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citerade eller omnämnda materialet. En avslutande illustra-
tion fullbordar bilden. Den är hämtad från WBC2000.

Som jag redan har påpekat står två särskilt betonade citat
på rapportens första sida. Det andra – som var ett uttalande
av Michael Armstrong på AT&T – citerades i del sex. Det
första är hämtat ur ett tal av Kofi Annan, och man har an-
tagligen valt det för att det återspeglar WBCSD-medlems-
företagens djupast kända övertygelser. Så här ser det ut:

Vi måste välja mellan en global marknad där drivkraften

heter kortsiktiga vinster och en marknad med mänskligt an-

sikte. Vi måste välja mellan en värld där en fjärdedel av

mänskligheten är dömd att utstå svält och elände och en värld

där alla åtminstone får en chans att uppnå välstånd i en ren

miljö.Vi måste välja mellan en själviskhetens huggsexa där

ingen bryr sig om vad som händer med förlorarna och en fram-

tid där de starka och framgångsrika fullgör sina plikter och

uppvisar global vidsynthet och globalt ledarskap.

Att höga chefer som representerar en stor grupp framstå-
ende internationella företag formellt ställer sig bakom de
här lättvindiga och felaktiga antiteserna visar tydligt vilken
klass det är på ledarskapet när det gäller offentliga ange-
lägenheter.
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De internationella företagens inlägg i den offentliga de-
batten måste inte vara så bristfälliga och undermåliga.Vissa
av företagen och cheferna som ogärna rättar in sig i FSA-
ledet bör överväga att göra gemensam sak och se till att
frågorna avhandlas på ett sakligare sätt. Det har inget med
korridorpolitik att göra; det finns redan många vinstdrivan-
de affärsorganisationer (de flesta omnämns inte i den här
skriften) som fyller den här uppgiften på ett bra sätt, och i

vilket fall som helst är det inte företagens intressen som sådana utan

den allmänna välfärden som saken rör. Det rör sig inte heller
om att propagera för laissez-faire och fria marknader eller
att driva en viss ekonomisk eller politisk fråga, tvärtom;
eventuella utspel i företagens regi får varken vara eller upp-
fattas vara sekteristiska eller doktrinära. Vad som behövs 
är en strid ström av förlösande, läsvärda och vederhäftiga
publikationer, uttalanden och skildringar av olika slag – en
del som begränsar sig till ett visst ämne och andra som är
mer allmänna och eftersinnande med olika grader av analys,
kommentarer och bakgrundsundersökningar – som verkar
för ökad kunskap om och förståelse av dagens marknads-
ekonomi och företagens roll i den, samt en bättre förståelse
av aktuella frågeställningar som har betydelse för företag.
Ett dylikt projekt behöver inte ha någon stor budget, och
därför krävs det inte att många företag ställer sig bakom det,
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men alla initiativ i den här riktningen måste ha global in-
riktning och globalt intresse.

UPPRIKTIGT ENGAGEMANG

Av uppgifterna jag presenterar här att döma, är det uppen-
bart att många av företagen som har ställt sig bakom FSA-
begreppet betraktar det som något utöver vackra ord. Det är
inte en konstlad inställning och inte heller enbart motvillig
undfallenhet gentemot utomstående belackare och påtryck-
are. Alla de här bolagens tänkande besjälas naturligtvis och
helt i sin ordning av ett beräknande drag både vad gäller det-
ta och andra spörsmål. Åsiktsmodets inverkan är också tyd-
lig. Men exemplen och citaten jag anför (och som lätt kunde
ha varit fler) ger en antydan om äkta och allmän övertygel-
se. Företagens FSA-engagemang är i de fall det är uttalat
något helt annat än opportunism och tom fasad. Visst finns
sådana tecken, men av ordvalen i många rapporter, uttalan-
den och resolutioner med FSA på schemat att döma, är det
tydligt att orden har formulerats av entusiaster, ja, kanske
fanatiker i stället för oengagerade, beräknande stenansikten.

Att det finns ett äkta känt stöd i affärsvärlden är inte det
minsta förvånande. Både interna och externa krafter är i
rörelse, och de eldar på varandra.
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Vad gäller interna krafter finns det i synnerhet men inte
enbart i stora företag väldefinierade grupper av företags-
ledare (inklusive styrelsemedlemmar) som är benägna att
förorda principer och åtgärder som stämmer väl överens
med FSA-ramverket. Man kan exempelvis vänta sig att det
allmänna resonemanget om högre och enhetliga standarder
av yrkesmässiga skäl backas upp av chefer med ansvar för
miljöaspekterna av företagets verksamhet samt hälsoskyddet
och säkerheten på arbetsplatsen. Och argumenten för en
policy grundad på »mångfald« och »jämställdhet« har god-
tagits som giltiga av personer med ansvar för företagens
personalresurspolicy, medan behovet av att hålla sig på god
fot med byråkratin och NGO:erna samt att ge en positiv
bild av företaget utåt ständigt måste prioriteras av chefer
med ansvar för externa förbindelser. De är med all rätt
känsliga för kritik mot hur företagen sköts. FSA kan alltså te
sig lockande för alla de här fyra grupperna.

En allt viktigare beståndsdel är de nya kategorier exper-
ter som har till uppgift att definiera och införa FSA. Hit hör
styrelsemedlemmar och medlemmar av ledningsgrupper
med särskilt ansvar för FSA, »etiska funktionärer« och che-
fer som har till uppgift att utforma och sköta nya och mer
komplicerade redovisnings- och rapportsystem, som har
inrättats till följd av »intressenternas engagemang« och av
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att man vill »beakta de tre resultatområdena«. Sist men kan-
ske inte minst, vill många verkställande direktörer naturligt
nog sätta sin egen prägel på företagets policy, och att tydligt
visa att företagen har engagerat sig i FSA kan vara ett sätt att
åstadkomma detta. Mot de här sammantagna interna kraf-
terna, som kämpar sida vid sida med den mer generalisera-
de form av idealism som jag strax skall beskriva, finns inte
mycket till opposition inom representativa internationella
företag, åtminstone inte förrän det blir uppenbart att FSA
medför kommersiella avbräck.Tillväxten och utbredningen
av ett FSA-inspirerat sätt att tänka i de här företagen ter sig
ur den synvinkeln som något utöver en reaktion på påtryck-
ningar; det interna stödet kan ha en stark maktbas.

Beträffande mer allmänna influenser är FSA till stor del
ett uttryck för – en återspegling av – det rådande åsikts-
klimatet, som påverkar människor både inom och utanför
företagen; det finns inga vattentäta skott dem emellan. Po-
sitiva och negativa sätt att tänka förstärker varandra. Å ena
sidan har det tilltalande begreppet hållbar utveckling vunnit
allmänt gillande, vilket även de komplementära målen
miljöskydd, social rättvisa och mänskliga rättigheter har
gjort; enligt mångas mening är det samma sak som att god-
ta världsfrälsarivrarnas idéer. Samtidigt är misstron mot
vinstmotivet och en förklenande uppfattning om privata
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företags rådande beteendemönster nästan lika utbrett. Syf-
tet med priser och vinst – oundgängliga signalmekanismer
och därför ett sätt att visa vägen och underlätta en mängd
individuella val – är det knappt någon som beaktar. Mot
bakgrund av sådana tankar ter sig FSA uppenbart lockande
för många människor. Begreppet ställer en ny roll i utsikt
för företagen både i samhället och globalt, en roll som ter
sig både mer konstruktiv och mer ärbar än att jaga rikedom
för ägarnas och de högsta chefernas räkning. Det är inte för-
vånande att höra, att både företagens anställda och utom-
stående belackare gläds åt att företagen inför FSA. Till och
med direktörer och högre chefer, som av naturliga skäl har
en mer positiv syn på dagens och gårdagens företag än van-
ligt folk, har varit entusiastiska inför utsikten att deras före-
tag skall ta på sig nya uppgifter och bli företagsmedborgare.

ALTERNATIVA UTVÄGAR

Tanken på en dylik omstöpning av företagens mål och ar-
betsmetoder, från egennytta till bredare samhällsmål, är inte
ny. Förr var detta det enda argumentet för att förstatliga pri-
vata företag. Dessutom har de numera stendöda argumenten
för nationalisering en del gemensamt med dagens argument
för FSA; de består av två distinkta och disparata element.
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För vissa tillskyndare var anledningen till statligt ägande att
det skulle förbättra marknadsekonomins funktion. För
andra var syftet med nationalisering att rädda och befria
branscherna i fråga från marknadskrafternas bojor. Man kan
dra paralleller till dagens kampanj för FSA.

Vid en första anblick kan det verka förvånande. Argu-
menten för FSA uttrycks trots allt ofta så, att man säkrar
marknadsekonomins framtid genom att förbättra dess funk-
tion på så sätt att den blir acceptabel; det är inte fråga om
att förkasta den, åtminstone inte officiellt. Men de långt-
gående förbättringsåtgärder som FSA-förespråkarna före-
slår har inte mycket att göra med vedertagna idéer om
ämnet.

Ända sedan Adam Smiths dagar har det varit allmänt ac-
cepterat, att ett tillförlitligt sätt att se till att kapitalismen
arbetar för allmänhetens bästa på ett mer effektivt sätt 
och att styra så att företagens vinster blir en bättre välfärds-
indikator, är att låta ekonomierna bli mer öppna, marknads-
orienterade och konkurrensutsatta. Det är i en öppen och
konkurrensutsatt miljö som företagen är bäst rustade och är
mest motiverade att handla på sådant sätt att allmänhetens
intressen gynnas – genom att de låter sig påverkas av vad
kunderna efterfrågar, genom att hålla nere kostnader och
priser samt genom välbetänkta innovationer. En sådan miljö
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innebär inte bara att företagen presterar bättre resultat; som
jag redan har påpekat öppnar sig samtidigt nya möjligheter
för vanligt folk, även de allra fattigaste.Välstånd och ekono-
misk frihet går hand i hand. Martin Wolf sammanfattade en
viktig aspekt av det här sambandet i sin spalt i Financial

Times. Så här skrev han (8 december 1999) apropå tanken 
att kapitalismen och marknadsekonomin behöver ges ett
mänskligt ansikte: »... en dynamisk internationell ekonomi
har redan ett mänskligt ansikte. Dess humanitet kommer sig
av de ekonomiska möjligheter den har att erbjuda vanligt
folk.« Faktum är att Wolfs argument är mer allmängiltiga,
både på den nationella marknaden och internationellt.

Enligt vad jag har kunnat märka hittar man sällan spår av
den här välkända tanken i FSA-förespråkares skrifter.52

Uppfattningen att den konkurrensutsatta och ekonomiskt
fria sfären fortlöpande skulle kunna vidgas och att det skul-
le föra med sig att företagen fungerar bättre och att folk i
allmänhet skulle få fler valmöjligheter, påverkar inte deras
tänkande nämnvärt. I stället måste marknadens funktion
förbättras genom de åtgärder företagen vidtar med hållbar
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utveckling för ögonen, genom att uppfylla självpåtagna mål
beträffande miljönormer och »social rättvisa«, genom att
samtala med intressenter samt genom att aktivt hjälpa till att
»styra världen«. Kapitalismen måste pånyttfödas.

FSA-förespråkarna har med sitt radikala förändringspro-
gram valt en ståndpunkt som de inte förklarar närmare och
som de kanske inte är fullt medvetna om. Att försvara mark-
nadsekonomin anses vara samma sak som att se till att företa-
gen blir mer populära och respekterade. Det sker genom att
uppfylla »samhällets förväntningar«, genom att tydligt och
med äkta känsla införa FSA. Hur det kan tänkas påverka kon-
kurrensen och den ekonomiska friheten beaktas inte direkt.
Det finns emellertid stor anledning (som jag redovisar i del
sex här ovan) att vänta sig att bägge aspekterna kommer att
lida skada och att företagens resultat kommer att få sitta emel-
lan. Sannolikheten för det är än större med tanke på att de
kraftigaste och mest effektiva påtryckningarna kommer från
företagsfientliga organisationer som betraktar den fria mark-
naden med misstänksamhet, på samma gång som argumenten
får stöd från entusiaster och fanatiker i affärsvärlden; det är
deras åsikter som sägs vara »samhällets«. Det kan ju vara sant,
eller åtminstone med tiden bli sant, att en allmän anslutning
till FSA befordrar målsättningen att få de multinationella bo-
lagen att bli mer omtyckta och uppskattade och att de där-
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med kommer att finnas kvar och fortsätter att alstra vinst i en
fientligt sinnad värld. Det måste emellertid ske till priset av
att man godtar felaktiga idéer, böjer sig för oberättigade an-
grepp och att marknadsekonomins funktion försämras.

KOLLEKTIVISM I DET NYA ÅRTUSENDET

Hur kommer det sig att så många företag – i förening med
viktiga affärsorganisationer och, som det verkar, flertalet
skribenter (både i och utanför handelshögskolorna) med
företagens uppgifter som ämnesområde – inte beaktar eller
till och med avvisar uppfattningen att privata företags logis-
ka grund hänger samman med ekonomisk frihet?  Tre kraf-
ter är i rörelse. Den första är bristande kännedom om hur
man tänker i ekonomiska termer, vilket i vissa fall åtföljs av
en fientlig inställning till ekonomi i sig. Den andra är att man
inte förstår poängen med en ekonomi med konkurrens och
vinstmotiv som drivkrafter och att det därför verkar natur-
ligt att definiera ett företags mål på ett sätt som innebär att
lönsamhet blir ett medel att uppnå högre mål i stället för det
primära. Den tredje är den starka övertygelsen att mark-
nadsekonomier, som antas vara samhällsfientliga och amora-
liska, till stor del befolkas av drabbade och offer – de sämre
lottade, ratade, utslagna eller marginaliserade – vars välbe-
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finnande kräver kollektiva åtgärder, antingen i »samhällets«
eller »det internationella samfundets« regi.53

De här sätten att tänka är på intet sätt unika för företags-
miljön. Åsikterna som ligger bakom FSA utgör en del av det
jag har kallat det nya årtusendets kollektivism, som innebär att
misstro mot och missuppfattningar av marknaderna åtföljs
av världsfrälsariver och en stark intuitiv böjelse för inter-
ventionspolitik. I dag finns det i allt väsentligt ett informellt
men vittomspännande förbund mellan dem som betraktar
världen på det här viset och som i stort sett är överens om
vad som måste göras. Förutom många företag och vissa
affärsorganisationer består alliansen av fackföreningar, mått-
fulla NGO:er, analytiker och offentliga personer, däribland
parlamentariker, politiska ledare och tjänstemän i en mängd
departement, ett antal interventionistiska regeringstillsatta
undersökningsorgan och de flesta FN-organ. Jämte de se-
naste världsfrälsarinslagen är FSA en ny variation på det
gamla vanliga kollektivistiska temat.
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SKILDA OMDÖMEN

FSA kan bedömas på en mängd olika sätt. Fyra skilda om-
dömen skulle (i sympatiordning) kunna betecknas med
orden fientlighet, avfärdande, visst gillande och entusiasm.
De första och sista orden, ytterlighetsfallen, har jag redan
skisserat; argumenten för FSA och skälen att ifrågasätta dem
utgör stoffet till den här skriften. Det är emellertid på sin
plats att säga något om de två mellanliggande, blandade
bedömningarna.

En avfärdande eller skeptisk inställning är att betydelsen
av hela det här händelseförloppet har överdrivits, även om
det onekligen vore illa om FSA bleve allmänt accepterat.
Huvudorsakerna till att man bör förhålla sig skeptisk är 
a) att dagens protester mot företagen och marknadsekono-
min inte är allvarligare än förut, b) att FSA i själva verket
inte är något nytt, c) att företagen har ställt sig bakom FSA
endast av taktiska skäl, och d) att marknaden och sunda för-
nuftet i vilket fall som helst ser till att FSA inte kan orsaka
alltför stor skada.Trots den förhärskande retoriken kommer
det därför när det verkligen gäller att visa sig att varken
företagens målsättningar eller arbetsmetoder har ändrat sig
särskilt mycket. I den här tolkningen kommer FSA att visa
sig vara en kortlivad modefluga.

Jag anser att de tre första skälen att avfärda företeelsen är
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illa underbyggda. För det första har folkopinionens press på
företag i allmänhet och multinationella företag i synnerhet
uppenbarligen blivit hårdare under de senaste åren, i mångt
och mycket på grund av NGO:ernas tilltagande makt och
inflytande, något som skeptikerna undervärderar. Många
aktuella händelser visar detta. För det andra är FSA något
nytt och betydelsefullt i och med 1) det breda stödet för det
allmänna begreppet företagens samhällsansvar, 2) doktri-
nens radikala konsekvenser, och 3) att företag i allmänhet
och multinationella dito i synnerhet i många länder verk-
ligen har tagit till sig begreppet. Under det att företagens
samhällsansvar tidigare i huvudsak har utövats av enskilda
bolag som agerade på egen hand, har FSA utvecklats till ett
internationellt trossamfund och en rörelse. Slutligen är
många företag övertygade om FSA:s förträfflighet och inte
anhängare till begreppet enbart av taktiska och opportunis-
tiska skäl.

Ett alternativt och mellanliggande omdöme – positivt
men inte fullkomligt accepterande – är att företagen i dag
knappast kan undvika att lansera väl avvägda utspel till för-
mån för FSA, och att man kan förvänta sig att de gör mer
nytta än skada. Liksom skeptikerna är personer med den här
selektivt välvilliga inställningen – de måttfulla – benägna att
tro att företagens tal om FSA mest är tomma ord. De anser
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emellertid att NGO:ernas och övriga belackares protester
inte får nonchaleras eller bagatelliseras och att företagen
och dess ledningar nu mer än någonsin måste handskas
lyhört och beslutsamt med påtryckningar och utomståendes
oro. Det gäller i synnerhet de multinationella företagen,
bland dem bolag som sysslar med gruvdrift, energiresurser,
läkemedel och andra verksamheter som gör att de ständigt
utsätts för angrepp.

De måttfulla anser att företagen måste kunna visa att de
varken är trångsynta eller okänsliga; att de behandlar folk –
däribland lokala samhällen och infödda grupper – rättvist
och humant; att deras aktiviteter inte ger upphov till skad-
liga externa effekter; att de är medvetna om folks oro kring
»sociala« frågor och miljöfrågor; och att de (om oron tycks
dem berättigad) är redo att bidra till de gemensamma åt-
gärder som vidtas för att ordna situationen på ett sätt som
både är lämpligt och förenligt med deras primära syfte och
förpliktelser som kommersiella enheter. Att inte göra det
skulle vara svårt att försvara, och företagen skulle riskera att
förlora sina goda namn och marknadsandelar. Det skulle
alltså gå stick i stäv mot aktieägarnas intressen.

Med den här bedömningen som utgångspunkt är steget
inte långt till uppfattningen att företagen, när de medvetet
och utan att blygas anträder FSA-resan, bara på ett intelli-
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gent sätt anpassar sig till en ny och mer krävande situation.
De måttfulla anser hur som helst i likhet med skeptikerna
att marknaden straffar dem som går för långt.

Uttryckt i dylika allmänna termer finns det mycket som
talar för den här uppfattningen. I allt väsentligt är det en po-
sitiv version av den defensiva och affärsinriktade strategin
för att handskas med påtryckningar som jag beskrev i del
två. Med en sådan strategi för företaget är det inte en prin-
cipfråga utan en fråga om taktik huruvida man lägger sig till
med språkbruket kring begreppet företagens samhällsan-
svar. Även om man begagnar sig av frasen, kan den frigöras
från det mer tvivelaktiga innehållet i FSA, till exempel in-
tensiva underhandlingar med intressenter, de tre resultat-
områdena, världsfrälsarivrarnas antaganden, det brinnande
intresset för frälsning och samarbete med företagsfientliga
element. I så fall är termen »företagens samhällsansvar« en
ändamålsenlig och formbar beskrivning av ett välbetänkt
försvar mot misstankar, påtryckningar och angrepp. Det är
mer än ett recept på, men långt ifrån en ritning till, ett nytt
kapitalistiskt bygge.

Eftersom de måttfulla anser att en strategi av det här
slaget verkar klok, frestas de att tro att företagen faktiskt har
lagt sig till med den.Trots en del överdrivna ord här och var
föreställer de sig att den representerar den väg som de fles-
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ta företag som har svurit FSA sin trohet faktiskt har valt. Det
är emellertid att se alltför ljust på skeendena. Man fäster
alltför liten vikt vid det uttryckliga stöd FSA har fått från
höga företagsföreträdare, eftersom man anser att man inte
behöver ta dem på orden. Precis som sina avfärdande kolle-
ger underskattar de måttfulla både NGO:ernas inflytande
och bredden och djupet på engagemanget för FSA som nu-
mera står att finna i och kring affärsvärlden; bägge grupper-
na förstår heller inte i vilken grad många av entusiasterna
och fanatikerna både inom och utanför affärsvärlden har
tagit till sig radikala idéer och ideal. Därför underskattar de
både sannolikheten att FSA medför stora förändringar i
företagens sätt att bedriva sin verksamhet och dess kapacitet
att vålla skada. Samtidigt kan det hända att både de måttful-
la och skeptikerna överskattar marknadskrafternas förmåga
att hålla skadeverkningarna inom rimliga gränser, eftersom
de inte tar tillräcklig hänsyn till de potentiellt konkurrens-
hämmande tendenser som hör samman med ett FSA-enga-
gemang och som kan komma att befästa och förstärka de
negativa effekterna på välfärden av företagens försämrade
resultat.

Både entusiasterna och de mer måttfulla framställer ofta
FSA som en saklig och välbetänkt reaktion på problem som
måste lösas och nya utvecklingstendenser i världen. Beskriv-
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ningen stämmer inte överens med verkligheten. Många av
de så kallade nya utvecklingstendenserna existerar helt
enkelt inte; de ingår i världsfrälsarivrarnas mytbildning.
Eftersom myterna har många tillskyndare, eftersom man
inte förstår sig på marknadsekonomins grund och funktion
och eftersom man allmänt tror att befrielsen måste komma
ovanifrån, ter sig många internationella företags och andra
företagsanknutna personers bedömning av världsläget var-
ken omdömesgill eller initierad. Eftergiftspolitik och en
önskan att vingklippa oppositionen paras med ett stort mått
förståelse för och gillande av det kollektivistiska perspek-
tivet. NGO:ernas och andra fientligt sinnade belackares
åsikter och krav behandlas som om de vore mer välgrunda-
de och representativa än de i själva verket är. En missvisan-
de bild av världen godtas okritiskt.

FSA ställer fel diagnos och ordinerar felaktiga lösningar.
Det recept som rekommenderas för enskilda företag – »in-
tressenters engagemang« och »de tre resultatområdena« –
medför omfattande revisioner av företagens filosofi och
praxis för syften som går att ifrågasätta och som har bekym-
mersamma konsekvenser för hur de skall kunna skötas på
ett ändamålsenligt sätt. FSA förstärker utan hänsyn till eko-
nomiska system och politiska gränser befintliga tendenser
att vilja reglera transaktioner och att begränsa konkurrensen
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på ett sådant sätt att människors och företags möjligheter
och valfrihet skulle inskränkas än mer. De här effekterna
(både på företag och andra) undergräver marknadsekono-
min och välfärden. Trots frasens lockelser och de förhopp-
ningar den tycks vilja infria är införandet av FSA ett uttryck
för ren dårskap från de många företagens sida, och begrep-
pets allt fastare struptag om den allmänna opinionen ger an-
ledning till största oro.
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8. Den senaste händelseutvecklingen
och avslutande funderingar

Texten så här långt skrevs i maj 2001 och publicerades må-
naden därefter i Wellington på Nya Zeeland av New Zealand
Business Roundtable. Utvecklingen har inte stått stilla sedan
dess; jag har dessutom fått motta ett antal kommentarer och
en del kritik. Det här nya avslutande kapitlet tar upp bägge
aspekterna; jag understryker och förtydligar ett antal mo-
ment som jag har behandlat här ovan och vidareutvecklar
resonemanget i sin helhet.

ETT EUROPEISKT UTSPEL

Händelseutvecklingen därefter utgör en ytterligare bekräf-
telse på vilket inflytande FSA-begreppet har i både officiel-
la och inofficiella kretsar.

En märklig tilldragelse är att EU-kommissionen har
publicerat ett rådgivande dokument – en »grönbok« – med
titeln Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar.
Syftet med dokumentet (sid 3) är »att starta en bred debatt
om hur Europeiska unionen skulle kunna främja företagens
sociala ansvarstagande både på europeisk och på internatio-



nell nivå«. Någon anledning till att FSA bör främjas ges inte,
eftersom kommissionen utgår från att bara goda ting kan
komma av att företagen inför FSA. Det beror på att »före-
tagens sociala ansvar främst går ut på att företagen beslutar
sig för att frivilligt medverka till ett bättre samhälle och en
renare miljö« (sid 4). Ingenstans i grönboken vidgår man att
det kan vara svårt att avgöra hur samhället och miljön för-
bättras på bästa sätt eller att åtgärder som företagen beslu-
tar sig för att vidta med de här målen för ögonen, förutom
fördelar kan ge upphov till ökade kostnader. Ett par exem-
pel kan kanske sätta krydda på den här naivt optimistiska
soppan.

Grönboken nämner behovet av nya och mer genomtänk-
ta rutiner och metoder.

• Företagen skall tillämpa uppförandekoder »i alla led i
organisationen och produktionen«; »fullständigt öppen
information« och »utbildning för den lokala ledningen,
arbetstagarna och lokalsamhället« är också viktigt (sid 14).

• Intressenter, myndigheter, fackföreningar och NGO:er
skall sköta övervakningen, som »är viktig för att säkerstäl-
la uppförandekodernas trovärdighet« (sid 15).

• Värden »måste omsättas i praktiken« (sid 16) och »detta
innefattar sådant som att infoga ett socialt [sic] eller 
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miljömässigt ansvar i planer och budgetar och utvärdera
företagets resultat på dessa områden, inrätta ’rådgivande
kommittéer i samhälleliga frågor’ och genomföra miljö-
revisioner och upprätta fortlöpande utbildningspro-
gram«.

• Företag med fler än 1 000 anställda rekommenderas (sid
17) att publicera en årlig rapport om anställnings- och ar-
betsvillkor.

• Man hänvisar (sid 18) till kommissionens »meddelande
om en strategi för hållbar utveckling« inför EU-toppmötet
i Göteborg 2001, i vilken man uppmuntrar alla börsnote-
rade företag med minst 500 anställda att »dela in sina års-
redovisningar till aktieägarna i tre ’resultatområden’ .. .«

• »Social märkning och miljömärkning«, något som lovor-
das i grönboken, »kräver en ständig granskning av arbets-
platsen« (sid 20).

• Företagen åläggs (sid 9) att ha »ansvarstagande rekryter-
ingslösningar, i praktiken särskilt icke-diskriminerande
lösningar . . .«

Inte någon gång talas det om kostnaderna för företagen och
den allmänt försämrade välfärd som sådana åtgärder kan
vara förenade med.Tvärtom beskrivs införandet av FSA (sid
4) som ett hjälpmedel för EU »att bli världens mest kon-
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kurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi«
på grund av att (sid 6) det » avsevärt bidrar till ett gynnsamt
företagsklimat«.

I grönboken påpekas att uppförandekoder för företagen
kanske inte räcker till för att uppnå målsättningarna som tas
för givna; sådana koder »är inte ett alternativ till nationella,
europeiska och internationella lagar och tvingande regler
[som] garanterar miniminormer som gäller för alla« (sid
14). Beträffande den internationella aspekten sägs uttryck-
ligen (sid 8) att man, »i länder där dessa områden inte är
reglerade skall koncentrera sig på att införa lämpliga för-
ordningar och lagar för att skapa lika spelregler, enligt vilka
socialt ansvarsfulla lösningar kan utvecklas«.

Riskerna med alltför många regleringar och med att in-
föra alltför rigorösa standarder går obemärkta förbi; i
synnerhet förbises, som jag påpekade ovan (sid 116–119),
risken av att internationella normer och standarder skulle
kunna hindra de fattiga ländernas utveckling.

I likhet med några av företagen som jag har nämnt i 
den här skriften är kommissionen aldrig inne på tanken att
argumenten och stödet för FSA kan vara felaktiga eller
överdrivna. I texten finns inte ett spår av insikt om att fack-
föreningars, NGO:ers, »etiska« investeringsfonders, lokala
samhällens eller andra utomstående intressenters åsikter
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eller beteende i vissa avseenden eller vid vissa tillfällen är
möjliga att ifrågasätta.

Grönboken avslutas med ett avsnitt som behandlar »sam-
rådsprocessen«, i vilket det finns ett antal frågor avsedda för
diskussion; frågorna förutsätter emellertid att FSA är värt
att stödja. De avser specifika åtgärder som man skulle kun-
na vidta under sin dygderika strävan, ett bestyr som för-
utsätts vara väldefinierat och ordentligt kartlagt.

Kommissionen gör, i och med publiceringen av det här
föga imponerande och rent ut sagt oroväckande dokumen-
tet, rätt i att tro att dess oreserverade ställningstagande för
FSA kommer att få brett stöd, både från medlemsstaterna
och mer allmänt.Antagandet om att konsensus föreligger är
begripligt. I dag utkommer en strid ström av böcker, ar-
tiklar, stridsskrifter, diskussionshandlingar, tal och rappor-
ter, och nästan alla accepterar och stöder FSA-doktrinen. I
många fall anses den vara utom all diskussion. I det rådande
åsiktsklimatet tas tanken på att någon skulle vilja ifrågasätta
hela synsättet förmodligen emot med förvåning och klen-
trogenhet. Sådana reaktioner går ofta hand i hand med fel-
aktiga antaganden om vad ifrågasättandet går ut på; så har
varit fallet med ett antal av reaktionerna på föreliggande
skrift.
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TRE MISSUPPFATTNINGAR

I motsats till vad vissa som har kommenterat mitt resone-
mang har fått för sig, hävdar jag inte att drivkraften bakom
FSA endast eller ens huvudsakligen härrör från företags-
fientliga NGO:er, och inte heller att ett företags och dess
ägares och lednings enda uppgift borde vara att ägna omsorg
åt intäkterna. Jag säger inte heller att ett företag som inför
FSA automatiskt genererar mindre vinst och att principen
måste förkastas bara därför.

Vad gäller den första aspekten har jag faktiskt betonat de
företagsfientliga elementens (däribland många NGO:ers)
roll och inflytande, och det på goda grunder. Men jag har
också tydligt poängterat att stödet för FSA och pressen på fö-
retagen att införa principen också stammar från många andra
håll.Av de mer än hundra citat jag har använt för att illustre-
ra mitt resonemang har jag inte hämtat ett enda från en fö-
retagsfientlig NGO. I del två talar jag om företagens breda,
tilltagande och många gånger spontana stöd, något som även
konsultbolag, affärsorganisationer, etiska investeringsfonder,
handelshögskolor och enskilda akademiker, stiftelser, analyti-
ker, internationella organ och (inte minst) enskilda regering-
ar ger; det är ett tema som jag utvecklar och illustrerar i tex-
ten. I del sex (sid 162–167) påpekar jag att vissa företag har
brett ut sig om NGO:ernas konstruktiva roll, inte enbart av
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taktiska skäl. I del sju (sid 181–184) förklarar jag varför det
inte är förvånande att anställda, högre chefer och företags-
ledningar ställer sig bakom FSA. Jag har i hela den här skrif-
ten, liksom i det avslutande kapitlet, betonat doktrinens bre-
da och uppenbarligen allt oemotståndligare lockelse.

Beträffande den andra aspekten tror jag inte att frågor
som rör privata företags beteende, och de regler och kon-
ventioner som påverkar det, har enkla svar. Nu som förr
finns olösta problem vad gäller företagslagstiftning, före-
tagsledning, affärsetik och förhållandet mellan privat lön-
samhet och den allmänna välfärden. Nu som alltid har före-
tagen både moraliska och lagliga förpliktelser, och det kan
röra sig om svåra bedömningsfrågor, faktafrågor och alter-
nativ; på sidan 21 hävdar jag att »det finns många tillfällen
då företagsledningen (och även aktieägarna) kan behöva
överväga såväl vad som vore rätt, som vad som är lagligt och
lönsamt att göra«. Jag ger faktiskt några exempel på det
längre fram. Jag påpekar exempelvis att vissa ledande före-
tag och affärsorganisationer inte har lyckats ge tillfredsstäl-
lande svar på graverande men omotiverade anklagelser utan
varit beredda att rätta sig efter och blidka företagsfientliga
belackare i stället för att bemöta deras argument. Jag hävdar
att det förmodligen inte är ett särskilt ansvarsfullt beteende,
även om man väljer en sådan linje av försiktighetsskäl. För
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att ta ännu ett exempel påpekar jag att internationella före-
tag och affärsorganisationer med få undantag inte har kom-
mit med några konstruktiva inlägg i den offentliga debatten
om de spörsmål som behandlas i den här skriften.Vad än den
totala effekten (om någon) blir beträffande de berörda bola-
gens lönsamhet visar den här försummelsen på bristande yr-
keskunskap.

Även den tredje kritiska anmärkningen är missriktad.
Jag har påpekat att företag som tar till sig FSA i slutändan

(eftersom en negativ aspekt alltid föreligger) kan få högre
vinster (sid 71–72, 140–141 och 187). Ja, jag konstaterar
att företagen med tiden kanske inte har något annat val än
att göra det om folkopinionen (inklusive anställda och
regeringar) fordrar det.

En sådan händelseutveckling anses vara fördelaktig för
alla, inklusive de berörda företagen. Samma ståndpunkt
intar man i en ny OECD-rapport, som »innehåller en kort
översikt över de privata initiativen för företagens samhälls-
ansvar«.54 Efter att i korta ordalag ha talat om vad bolagen
kan tänkas tjäna på dylika frivilliga utspel säger man vidare
(sid 10) att »samhället tjänar på det, såtillvida som sådana
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initiativ återspeglar företagssektorns försök att omforma
externa påstötningar om företagens samhällsansvar (lagar,
regleringar och den allmänna meningen) och interna på-
tryckningar (från de anställda) till konkret företagspolicy«.

Detta är emellertid ett felaktigt påstående. Om företagen
reagerar på interna och externa påtryckningar och på så sätt
skyddar sina vinster, betyder det inte automatiskt att »sam-
hället« tjänar på det. Av de skäl som jag har varit inne på
tidigare i början av del fyra (sid 71–78) och behandlat mer
ingående i del sex, anser jag att folk i allmänhet skulle få det
sämre med FSA med i bilden, och att principen kan visa sig
vara särdeles missgynnsam för de fattiga ländernas ekono-
miska framtidsutsikter.

»Samhällets förväntningar« får inte accepteras okritiskt,
även om man lyckas tolka dem rätt. Det beror inte enbart
på att de kan få ekonomiska konsekvenser, utan även på att
de kan vara orealistiska eller ogrundade. Förväntningarna
på moderna företag är exempelvis inte så sällan samman-
kopplade med den felaktiga föreställningen (som jag talar
om på sid 124–135) att globaliseringen har gjort att makten
har överförts från länders regeringar till de multinationella
företagen, vilket skulle innebära att nya begrepp om före-
tagsmedborgarskap är påkallade. Ett andra och mer tradi-
tionellt inslag i kraven som ställs på företagen nuförtiden
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och som även det måste ifrågasättas, är att man tittar snett
på eller hyser agg mot marknaden och vinstmotivet. Om det
här finns mer att säga.

VINSTER, MARKNADER OCH VÄLFÄRD

Argumenten för FSA grundar sig delvis på en felaktig men
allmänt utbredd föreställning om hur en marknadsekonomi
fungerar och hur dess funktion skulle kunna förbättras.
Missuppfattningen gäller i synnerhet vinstens uppgift och
funktion.

Som ett belysande exempel följer här ett citat från mars/
aprilnumret 2001 av World Link, det Davosbaserade World
Economic Forums tidskrift. Så här inleds artikeln med rubri-
ken »Det är ensamt på toppen« (sid 24): »... de högsta che-
ferna har sin specifika uppgift. De förväntas ständigt an-
stränga sig till det yttersta för bästa möjliga resultat och sam-
tidigt ge något tillbaka till de samhällen som föder företagen.«

Undermeningen är uppenbarligen att ett gott resultat –
att göra vinst – måste hållas åtskilt från vad ett företag kan
medverka till för samhällets fromma. Samma tanke återkom-
mer på många andra håll, däribland i WBCSD:s och Shells sir
Mark Moody-Stuarts uttalanden som citeras på sidan 97–98.

Dylika resonemang ingår som en del av en utbredd syn på
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företagande och företagandets funktion och angelägenheter.
Uppfattningen kan sammanfattas på det här viset:

Ett företag har många intressenter – aktieägare, an-
ställda, kunder, leverantörer, lokala samhällen,
NGO:er, regeringar, samhället som helhet – vars upp-
fattningar, åsikter och reaktioner måste tas med i
beräkningen och vars intressen och välgång företaget
måste ta under övervägande av moraliska orsaker såväl
som av försiktighetsskäl. Företagens vinster hamnar
emellertid endast i aktieägarnas fickor. Om ett företag
sålunda ägnar alltför stor och ensidig uppmärksamhet
åt kortsiktig lönsamhet, innebär det att företaget prak-
tiskt taget uteslutande slår vakt om aktieägarnas intres-
sen och försummar de övriga intressenterna. Det är
inte bara troligt att detta inte är i den bredare allmän-
hetens intresse; i den moderna världen innebär det
dessutom att man inte uppfyller samhällets förvänt-
ningar. Det leder i sin tur till att företaget förlorar sitt
goda rykte, vilket kan medföra minskade vinster och
kanske till och med hota företagets fortsatta existens.
Att inrikta sig på det allmänna bästa i stället för ome-
delbar ekonomisk avkastning samt på intressenterna i
allmänhet i stället för enbart aktieägarna, är i slutändan
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både lönsamt och i hela samhällets intresse.Alla vinner
på att företagen inför FSA. Företagens medborgarskap
är helt enkelt bra för affärerna.

Argument av det här slaget hittar man överallt, inte bara i
affärsvärlden, och enligt mångas mening är det allt man be-
höver veta för att förstå att man måste engagera sig i FSA.
Resonemanget stödjer sig emellertid på att man på felaktiga
grunder gör skillnad mellan lönsamhet och samhällsintres-
se. Att göra vinst kan inte hållas åtskilt från och jämföras
med att medverka till att folk i allmänhet har det bra.

Hur skulle man kunna gå till väga för att uppskatta vad ett
företag bidrar med till den allmänna välfärden under en
given tidsperiod? Ett uppenbart svar är att värdera behåll-
ningen av dess verksamhet och dra ifrån uppskattade kost-
nader. Om behållningen för folk i allmänhet vittnar (inte
mäts, men vittnar) den summa de är beredda att betala för
vad företaget framställer och säljer, alltså vilka intäkter
företaget har. I andra vågskålen ligger kostnaderna. Kost-
naderna för folk i gemen är det värde de skulle ha satt på det
som kunde ha framställts om resurserna som företagen
utnyttjade hade satts in på annat håll; en hyfsad första ap-
proximation av den här okända storheten är företagets
faktiska kostnader.Vinst är skillnaden mellan de här två flö-
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dena, intäkter minus kostnader. De är sålunda en prima facie-

indikator på den nytta ett företag gör för folk i gemen. Det är
orsaken till att de har en ytterst viktig signalfunktion i en
marknadsekonomi. Att vinsterna normalt sett hamnar i
aktieägarnas fickor är oviktigt. Resonemanget för att be-
trakta vinst som en oundgänglig första approximation av ett
företags bidrag till den allmänna välfärden är lika slagkraf-
tigt och lyder likadant om företagen i fråga är i offentlig ägo.
Att ett företag (vare sig det är privat eller offentligt) ägnar
sig direkt och huvudsakligen åt att göra vinst är inte att ägna
otillbörlig uppmärksamhet åt ägarna på »intressenternas«
bekostnad, att försumma andra hedervärda mål eller att låta
girigheten styra verksamheten. Det innebär att man inriktar
sig på det tydligaste måttet på värdet för samhället av vad 
företaget gör. Uppfattningen att ett företags sanna eller
huvudsakliga bidrag till »samhället« härrör från andra
aspekter av dess bevekelsegrunder och verksamhet som inte
direkt är knutna till lönsamheten är ett elementärt miss-
förstånd.

Det är naturligtvis inte hela sanningen. Det finns olika skäl
till att lönsamhet är ett problematiskt eller otillförlitligt mått
på ett företags samlade bidrag till den allmänna välfärden.

En del av dem behandlas ofta i klump, särskilt av ekono-
mer, med den allmänna beteckningen »marknadens bristan-
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de funktion«. Ett argument i FSA:s favör är att principen
utgör ett sätt att »rätta till« och därmed förbättra mark-
nadsekonomin. En teori av det här slaget förs fram i ovan ci-
terade OECD-rapport, där man (sid 20) betraktar »privata
frivilliga initiativ för företagens samhällsansvar« som ett
komplement till officiella lagar och förordningar, om de är
avsedda att »råda bot på marknadens bristande funktion«.

Ett sådant förhållningssätt fångar en aspekt av problemet
som det ter sig i dag. Det var den jag hade för ögonen då jag
i del ett (sid 21) talade om situationer då »både aktieägarna
och företagsstyrelsen enligt mitt förmenande kan och bör
vara villiga att riskera eller avstå från marginella vinster för
att de vill att produkten skall vara säker, avslöja eventuella sä-
kerhetsrisker, minska farliga föroreningar, avhålla sig från be-
stickning och vara renhåriga mot andra parter, även om de
inte är skyldiga att göra det i juridisk mening«. Jag sade vida-
re att det, även i länder med väl fungerade juridiska system
och statsskick, kan vara så att »lagar och offentliga förord-
ningar kan vara efter sin tid, och att de under alla för-
hållanden inte kan förväntas omfatta varje oförutsedd hän-
delse«. I den här meningen kan resonemang kring »markna-
dens bristande funktion« ha ett visst värde. Dylika överlägg-
ningar är emellertid av gammalt datum, och de utgör inte
skäl nog för att omdefiniera moderna företags roll och funk-
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tion. »Företagsmedborgarskap« är i den här inskränkta me-
ningen (att företagen själva bör hitta metoder att »internali-
sera yttre förhållanden«) varken något radikalt eller nytt.

FSA-doktrinen i sin nuvarande utformning har å andra
sidan långtgående konsekvenser, vilket redan har påpekats;
den vill åstadkomma mer än att motverka »marknadens
bristande funktion«.55 Många av dess förespråkare – en del
inom affärsvärlden – betraktar marknaden som en av de pri-
mära orsakerna till ojämlikhet, social utslagning och miljö-
förstöring. Även för dem som inte är villiga att sträcka sig så
långt, medför företagsmedborgarskapet avsevärda föränd-
ringar vad gäller arbetshypoteser och beteende, något som
ges uttryck i begreppet »de tre resultatområdena«. Uppfatt-
ningen att företagen måste sköta sina affärer i syfte att främ-
ja »social rättvisa« understryker behovet av åtgärder i avsikt
att krympa marknadernas verksamhetsfält. Några iögonfal-
lande exempel är strävan efter »mångfald« och att i fattiga
länder med tvång införa anställningsvillkor som inte har sin
grund i lokala marknadsvillkor utan i utländska regeringars
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och människors åsikter om vad som anses vara godtagbart.
Bägge exemplen får till följd att man sätter sig över eller
omintetgör något som annars skulle vara marknadsbaserade
uppgörelser.

Det här radikala synsättet saknar en aspekt, som också
lyser med sin frånvaro i de måttfullas argumentation för
FSA, något som exempelvis beskrivs i OECD-rapporten
och som vissa företag har ställt sig bakom. Ingen av grup-
perna fäster något avseende vid eller tonar ned argumenten
för att förbättra marknadsekonomin genom att vidga det
konkurrensutsatta området och öka den ekonomiska fri-
heten. Lönsamhet är ett mer tillförlitligt tecken på ett före-
tags bidrag till den allmänna välfärden om 1) människor och
företag själva får besluta vad de vill köpa, sälja och investera
i och vem de skall arbeta för och ha att göra med, samt om
2) det råder konkurrens bland människor och företag; hur
mycket konkurrens det är beror i sig på i vilken utsträckning
de ekonomiska aktörerna har handlingsfrihet. Nu som alltid
är det i alla befintliga ekonomiska system fel att tro att det
politiska valet står mellan välbetänkta, upplysta och syste-
matiska försök både från myndigheter och privatpersoner
att ställa marknadens bristande funktion till rätta å ena sidan
och att fullkomligt handlingsförlamat »överlåta det åt mark-
naden« å den andra. Överallt finns det tillfälle att förbättra
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ekonomin genom att vidga marknadens spännvidd och
minska regleringarna. Effekten av sådana åtgärder blir att
företagens beslut och verksamhet utnyttjas på ett mer effek-
tivt sätt för att främja det allmänna välståndet.

FSA:s förespråkare brukar inte ha något att säga om den
här aspekten. Också de som inte är särskilt fientligt inställ-
da mot marknadsekonomin är inriktade på vad de anser vara
dess svagheter och begränsningar och regeringarnas följd-
riktiga behov av att reglera världen och se till att företagen
ställer sig bakom begreppet företagsmedborgarskap. Men
det är huvudsakligen på grund av att den ekonomiska fri-
heten beskärs (och med den marknadens spännvidd och
effektivitet) om man uppfyller »samhällets förväntningar«
genom att införa FSA, som folk i allmänhet sannolikt kom-
mer att få det sämre. Då blir vinst en sämre, inte en bättre,
indikation på vilket bidrag företagen ger till samhället.

ANSVARSTAGANDE FÖRETAG KONTRA FSA

Själv anser jag att företagen bör ta ansvar och att detta skall
vara lätt att se för envar. Jag anser emellertid inte att an-
svarsfullt beteende nödvändigtvis måste eller borde betyda
att FSA-doktrinen i dess nuvarande utformning bör ges
stöd. Nej, tvärtom – det är varken nödvändigt eller klokt av
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företagen att gå med på och än mindre att argumentera för
att

• målsättningen »hållbar utveckling« och hur man skall upp-
nå detta är väldefinierad och avgjord;

• ett företags direkta bidrag till samhällets (eller »plane-
tens«) välstånd i stort sett är oavhängigt av dess lönsam-
het;

• »företagsmedborgarskapet«, som man nu måste stödja,
medför en förpliktelse att omdefiniera företagens målsätt-
ningar i form av »de tre resultatområdena« och att efter-
sträva »social rättvisa«;

• nya planerings-, övervaknings- och granskningssystem
måste införas för att se till att företagen uppfyller ett antal
ofta tveksamma miljömål och »sociala« målsättningar;

• en rad »intressenter« bör vara hårt knutna och formellt
involverade i företagens verksamhet och tillsyn;

• samhället har tilldelat företagen särskilda privilegier och
fördelar, varför de i gengäld måste utverka samhällets »till-
stånd att bedriva verksamhet« genom att göra goda gär-
ningar som inte direkt har något med deras lönsamhet att
göra;

• »samhällets förväntningar«, som inte får ifrågasättas och
som måste uppfyllas om företagen skall vara förtjänta av
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och kunna bibehålla sitt »tillstånd att bedriva verksam-
het«, i mångt och mycket är identiskt med de krav som
NGO:er, »etiska« investeringsfonder och andra radikala
belackare av marknadsekonomin nu ställer;

• miljön har skadats och fortfarande skadas till följd av eko-
nomisk verksamhet i allmänhet och av företagens profit-
styrda verksamhet i synnerhet;

• senare tiders globalisering har medfört 1) oproportioner-
liga fördelar för multinationella företag, 2) »social utslag-
ning« överallt, 3) »marginalisering« av fattiga länder, samt
4) en förskjutning av makten att ingripa och ta beslut, från
statsmakten till de multinationella företagen, så att de
senares roll och förpliktelser nu måste få en mer ambitiös
prägel;

• enskilda nationers men även det globala näringslivets
framsteg i de flesta hänseenden kommer sig av införandet
och genomförandet av allt strängare och mer enhetliga
både miljömässiga och sociala normer och standarder
inom enskilda länder och länder emellan;

• företagen numera har en plikt att arbeta sida vid sida med
statsmakten, besinningsfulla NGO:er och internationella
organ för att förverkliga internationella standarder som
»globalt ledarskap« och »globalt företagsmedborgarskap«.
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I förhållande till alla begrepp om företagens samhällsansvar
som är värda att ta på allvar, är alla de här sätten att tänka
och alla de här åtgärderna helt enkelt onödiga. I den mån de
har med verkligheten att göra, är de tvivelaktiga eller fel-
aktiga; i de fall de beskriver plikter eller föreslår specifika
åtgärder eller handlingsprogram, skulle de, om de realisera-
des, göra mer skada än nytta. Men ändå utgör alla en vä-
sentlig del av FSA som begreppet tolkas i dag.

Nu som alltid finns det allvarliga problem som har med
regleringen av privata företag, deras beteende och före-
tagens samhällsansvar i termens allmänna betydelse att
göra. Den förefintliga FSA-doktrinen är emellertid högst
bristfällig, trots sitt utbredda och tilltagande stöd. Den
grundar sig på en felaktig syn på problem, händelser och
ekonomiska förhållanden, och om principen skulle införas
allmänt, skulle välfärden lida skada och marknadsekonomin
undermineras.
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