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välkommen till premiärnumret av Organisation & samhälle! 
Vi tror att en tidskrift om just organisation och samhälle be-
hövs och egentligen borde ha startats för länge sedan.
 Vi lever i ett samhälle som är fullt av organisationer och 
där organisationer och deras sätt att fungera har enorm bety-
delse för utvecklingen av samhället i stort. samtidigt har kun-
skapen om organisationer de senaste femtio åren utvecklats 
dramatiskt och i sverige är den vetenskapliga disciplinen före-
tagsekonomi inriktad på utveckla sådan kunskap – därför un-
dertiteln: svensk företagsekonomisk tidskrift. 
 tidskriften är knuten till Föreningen Företagsekonomi i Sve-
rige som är ämnesföreningen för svenska akademiska forskare 
och lärare i företagsekonomi. 
 ny vetenskaplig kunskap presenteras numera ofta på ett 
för de flesta ganska svårbegripligt sätt i vetenskapliga artiklar 
eller böcker som vanligen är på engelska och som i första hand 
är avsedda för en publik av andra forskare. en del av det letar 
sig så småningom ner i läroböcker som emellertid få andra än 
studenter läser. 
 syftet med Organisation & samhälle är att presentera forsk-
ningsresultat på ett sätt som är lättillgängligt för andra än ex-
perter och därmed bidra till samhällsdebatten. Vi tror att 
många företagsekonomiska kunskaper på ett konstruktivt sätt 
kan bidra till många pågående debatter och ibland också kan 
bli utgångspunkt för nya debatter. 
 i detta första nummer finns smakprov på några kunskaps-
områden med stor och aktuell samhällsrelevans. Vilken är 
bakgrunden till det moderna samhällets tendens att mäta allt 
med siffror? kan välfärdens organisationer verkligen lära av 
hur bilindustrin organiserar? avbildar företagens redovisning 
verkligheten eller utformas den mer efter vad politiker och 
 andra vill att den ska visa? blir det högre ekonomisk tillväxt 
om det finns fler entreprenörer som många politiker verkar 
tro? 
 Och i tre artiklar diskuteras den mycket aktuella men svåra 
frågan vilket ansvar företag har för sin påverkan på miljö och 
sociala förhållanden i de samhällen där de verkar. men vi bör-
jar detta första nummer med att kort presentera ämnet före-
tagsekonomi. 
 trevlig läsning!

Nils Brunsson, Kristina Genell, Ola Håkansson och Tommy Jensen

-
-

-



företagsekonomi

’’ -
-

-

mer en  
Organisa

tiOns 
ekOnOmi  

än en  
marknads 

ekOnOmi 



5

företagsekonomi är den största disciplinen vid våra universi-
tet och högskolor. de studenter som valt att ta sin examen i 
företagsekonomi är t.ex. fler än tre gånger så många som de 
som tar examen i nationalekonomi och statsvetenskap sam-
mantagna. Och den omfattande undervisningen i företags-
ekonomi motsvaras av en lika omfattande forskningsverksam-
het. 
 företagsekonomiska kunskaper är viktiga, för att inte säga 
nödvändiga, för att förstå det moderna samhället. ändå verkar 
ämnet rätt okänt bland många som inte studerat det. på sikt 
kan säkert Organisation & samhälle råda bot på det. men låt mig 
ändå börja med en kort introduktion!
 Varför har just företagsekonomi blivit en så populär och 
stor disciplin? namnet företagsekonomi antyder ju ett ganska 
begränsat intresseområde: ”företags ekonomi” är förstås ett 
viktigt, men trots allt ganska snävt område. skälet till företags-
ekonomins attraktivitet står nog att finna i att namnet inte är 
särskilt rättvisande: företagsekonomer studerar mycket mer än 
bara företags ekonomi. i stället är företagsekonomi den svens-
ka disciplin som helhjärtat, ingående och så gott som uteslu-
tande ägnar sig åt organisationer. Och organisationer är en 
helt central del av det moderna samhället.
 namnet till trots har företagsekonomer redan från ämnets 
tillblivelse studerat inte bara den vanligaste organisationsfor-
men, företag, utan också andra slags organisationer som t.ex. 
statliga förvaltningar, kommuner och föreningar av olika slag. 
de har studerat nya organisationer och hur dessa uppkommer, 
liksom gamla och stora byråkratier och hur de överlever. Och 
de har inte heller behövt ta ställning till den kniviga frågan 
vad som egentligen ska menas med ekonomi: företags eko-
nomer studerar inte bara förhållanden som entydigt kan kallas 
ekonomiska utan också en mängd andra aspekter av organisa-
tioner. redovisning, verksamhetsstyrning, marknadsföring 

företagsekonomi: 
en introduktion1

Nils brunsson

Vad handlar den företagsekono-
miska disciplinen om och varför 
har den blivit så populär bland 
studenter?                              n

I korthet

1 Denna artikel bygger på 
ett föredrag på Kungliga 
Vetenskapssocieteten samt en 
understreckare i svenska Dag-
bladet.
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och entreprenörskap är namnen på några viktiga studieom-
råden.
 Organisationer utgör en så central och självklar del av våra 
liv att vi kanske inte alltid tänker på att vi lever i ett organisa-
tionssamhälle. Vi konfronteras dagligen med olika slags orga-
nisationer, vare sig det är frågan om vår arbetsplats, olika affä-
rer vi handlar i, olika föreningar vi tillhör eller kontakter vi har 
med olika delar av stat eller kommun. som redan alfred mar-
shall konstaterade för ungefär hundra år sedan är organisatio-
nen den sociala form som tillsammans med marknaden kon-
stituerar det ekonomiska livet. ekonomipristagaren herbert 
simon har hävdat att den moderna ekonomin är lättare att 
förstå om man inser att den är mer av en organisationsekono-
mi än en marknadsekonomi – betydligt mer av människors liv 
utspelas i organisationer än på marknader. 
 att förstå organisationer är inte bara viktigt med tanke på 
hur många de är, utan också med tanke på hur rika och mäk-
tiga de är. stora organisationer som stater och stora företag har 
en förmåga att koncentrera resurser som mycket få individer 
ens kan drömma om. Och denna ojämlikhet tycks vara ganska 
allmänt accepterad även om den leder till att vi som individer 
blir kraftigt beroende av organisationer. många vill ta del av 
organisationers rikedomar och många är intresserade av att 
påverka vad de gör. 
 att försöka förstå hur det moderna samhället fungerar 
utan att förstå hur organisationer fungerar verkar vara ett 
svårt, för att inte säga heroiskt, projekt. ändå finns det gott om 
sådana försök i andra samhällsvetenskapliga discipliner. som 
företagsekonom undrar man förstås om inte teorierna blivit 
avsevärt bättre om de inkluderat organisationskunskap eller 
åtminstone använt begreppet organisation. 
 företagsekonomin tar upp snart sagt alla frågor om organi-
sationer – inte bara hur de fungerar internt utan också hur de 
samspelar med sin omgivning; inte bara vad de gör utan också 
hur de redovisar vad de gör. Vad är då det speciella med organi-
sationer? hur skiljer de sig från andra ordningar i samhället?
 för att svara på det måste vi komma förbi de vanliga meta-
forerna om organisationer. Organisationer beskrivs ofta i var-
dagslag i fysiska termer: som om de var saker som kan vara 
större eller mindre eller som ett slags områden med gränser 
där det finns något som är innanför eller utanför organisatio-
nen. ändå är en organisation inte någon sak som man kan se 
eller ta på. Och den är inte en plats. i rättsliga sammanhang 
beskrivs organisationer som ett slags individer, som ”juridiska 
personer” med drag som liknar dem vi brukar tillskriva enskil-
da människor. men en organisation är förstås inte i någon fy-
sisk mening en person. Organisationer är inte heller en grupp 
individer. precis som samhället inte utgörs av en samling indi-
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vider så består inte en organisation av sina medlemmar. Om 
man fotograferar en organisations medlemmar kan man ändå 
inte upptäcka någon organisation på bilden.
 det är mer fruktbart att förstå organisationer som en slags 
social ordning, något som skapar bestämda identiteter och 
handlingsmönster och viss förutsägbarhet. Ordning skapas på 
många sätt i samhället. ett exempel är att vi fostras in i vissa, 
för samhället, gemensamma föreställningar och handlings-
mönster, s.k. institutionella ordningar. ett annat exempel är 
att ordning uppkommer genom ömsesidig anpassning: ge-
nom att vi anpassar oss till varandra i det dagliga livet t.ex. när 
vi går på en gata med mycket folk, handlar i en affär eller för ett 
samtal. 
 Organisation utgör i grunden en annan form för ordning. 
den är en beslutad ordning – någon eller några har beslutat att 
just denna ordning ska råda. sammantaget kan en organisa-
tion skapa en annan ordning – andra identiteter och andra 
handlingsmönster– än den som skulle rått utan organisatio-
nen. genom att skapa en organisation är det möjligt att få folk 
att uppfatta sig själva och andra på ett nytt sätt och få dem att 
göra andra saker än vad de skulle ha gjort annars. Organisatio-
ner är kraftfulla, om än långt ifrån perfekta, instrument för att 
samordna människors handlingar.
 Vem som har makt i samhället i allmänhet bestäms av så-
dant som vilka resurser olika personer eller organisationer har 
tillgång till, hur unika dessa resurser är och hur intresserade 
andra är av att få tillgång till dem. i organisationer finns det i 
stället en beslutad maktfördelning. man beslutar om vem som 
ska ha makt och dessa beslut innebär att man försöker ändra 
den maktordning som finns utanför organisationen. 
 beslutsfattarna i en organisation får tillgång till en rad in-
strument för att styra andra organisationsmedlemmar. de har 
rätt att ge order och sätta upp regler för vad organisationsmed-
lemmarna ska göra. Och de har ytterst rätt att bestämma vem 
som alls får vara medlem i organisationen. Organisationers 
rätt att övervaka vad medlemmarna gör och deras rätt att ut-
dela sanktioner är viktiga styrinstrument; man kan t.ex. för-
söka finna mer eller mindre enkla mått på vad olika medlem-
mar eller avdelningar egentligen åstadkommer och belöna 
dem efter mätresultaten. 
 en inte oansenlig del av företagsekonomisk forskning 
handlar om hur beslutsfattare utnyttjar sina instrument, vilka 
svårigheter de möter och vilka resultat som uppnås. det är 
långtifrån alltid beslutsfattare har så stor makt; ibland är det 
de som ska styras som styr beslutsfattarna i stället för tvärtom.
 frågan om makt i organisationer har fler dimensioner. en 
sådan är att maktkoncentration till några få strider mot mo-
derna idéer om individen och hennes makt och ansvar. en 
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modern individ ska ha egna mål och själv kunna bestämma 
hur hon eller han ska nå dem. hur kan en sådan individ arbeta 
i en organisation där det är ledningen som bestämmer mål och 
medel och där dessa kanske inte alls stämmer överens med in-
dividens mål? 
 Organisationer måste på något sätt hantera frågan om 
medlemmarnas individualitet. ställer organisationen för star-
ka krav på anpassning kan individerna motreaktioner bli star-
ka; ger man medlemmarna utlopp för mycket av sin individua-
litet så kan organisationen försvagas och det blir svårt att få till 
samordnad och effektiv organisatorisk handling. det är inte 
underligt att personalfrågor får allt större utrymme i moderna 
organisationer.
 det är heller inte underligt att det blivit populärt med s.k. 
ledarskap. idén om ledarskap utgör till stor del en föreställning 
om att gapet mellan styrande och styrda ska minska genom att 
chefer förmår underlydande att dela chefernas visioner och 
mer frivilligt underkasta sig styrning. staten har faktiskt ålagt 
svenska företagsekonomer att undervisa om ledarskap, men 
företagsekonomer har också på ett intressant sätt analyserat 
och kritiserat detta begrepp och dess popularitet. 
 för sin överlevnad är alla organisationer beroende av andra 
personer och organisationer. studier av detta beroende utgör 
en stor och central del av det företagsekonomiska ämnet. de 
flesta organisationer måste erbjuda andra något i utbyte för att 
få stöd från andra, ofta i form av varor eller tjänster. att an-
passa utbudet av varor och tjänster till vad som efterfrågas av 
andra – eller försöka anpassa efterfrågan till utbudet – är ett 
fundamentalt problem för organisationer. Och organisationer 
varierar i flexibilitet och innovationsförmåga.
 nästan alla organisationer är också beroende av att aktivt 
samspela med andra organisationer. ett tydligt exempel är till-
verkande företag som spelar olika roller i ibland långa produk-
tionskedjor där företagen köper av och säljer till varandra i 
komplicerade mönster. att distribuera varor till de slutliga 
kunderna kräver också ett komplicerat samarbete mellan orga-
nisationer med olika roller inom distributionskedjan. Och 
före tag, stater och kommuner är ofta starkt beroende av var-
andra. det är vanligt att organisationer aktivt samordnar sin 
verksamhet med andra organisationers och det gäller även om 
de är parter på en marknad. hur samordning sker på markna-
der har ofta likheter med hur samordning sker inom organisa-
tioner. företagsekonomers studier av samordningen mellan 
företag liksom företags förhållande till konsumenter och myn-
digheter har gett upphov till nya och nyanserade bilder av hur 
marknader fungerar. 
 en fundamental svårighet för att få någon intresserad av 
att samspela med en organisation är att det inte utan vidare är 
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klart vad organisationen är för något. Organisationen måste 
beskrivas och förses med syften och egenskaper som tilltalar 
andra. de som vill göra affärer med eller ta anställning i en or-
ganisation är intresserade av vilka resurser organisationen 
äger och kan använda för betalningar. de är dessutom intres-
serade av vilka resurser organisationen kommer att disponera 
i framtiden och om det finns någon chans att organisationen 
överlever på sikt. att utforma en redovisning som ger ett rim-
ligt svar på frågan om hur framgångsrik organisationen är eller 
vilken förmögenhet den besitter är en viktig men svår uppgift, 
men en uppgift som traditionellt sysselsatt många företags-
ekonomer.
 Vad som räknas som en framgångsrik organisation har bli-
vit en alltmer komplicerad fråga. nutida organisationer ska 
uppfylla många krav. exempelvis kräver många att företag inte 
bara ska gå med vinst. de ska också erbjuda goda anställnings-
villkor, de ska bidra till en god yttre miljö, sysselsättning och 
framsteg i allmänhet. ett för tillfället populärt samlingsnamn 
för allt detta på företagens område är ”socialt ansvar”. det är 
inte lätt att i praktiken och samtidigt uppfylla så många, ofta 
motstridande krav. som flera av artiklarna i detta nummer vi-
sar är det en aktuell forskningsuppgift att fråga vad grogrun-
den är till sådana krav och hur organisationer hanterar dem.
 i denna korta introduktion har jag förstås varken kunnat 
gå på djupet i någon fråga eller kunnat täcka alla viktiga frågor 
om organisationer och organisationssamhället som företags-
ekonomiska forskare ägnar sig åt. min förhoppning är att dessa 
brister ska framstå allt klarare vid läsningen av framtida num-
mer av Organisation & samhälle!                                                            n

Företagsekonomer studerar 
 organisationer.              n

Nils Brunsson är professor i fö-
re tags ekonomi vid Uppsala uni-
versitet. Han har bland annat 
forskat om beslutsfattande, admi-
nistrativa reformer, standardise-
ring och meta-organisationer. För 
närvarande leder han ett forsk-
ningsprogram om hur marknader 
organiseras. 
 nu senast har han varit med-
författare till boken Beslut som 
gavs ut i april i år.                  n

Om författaren
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många forskare drömmer om att lansera bidrag som får stor 
betydelse för den verksamhet som andra forskare bedriver. de 
som lyckas med detta brukar kallas för eminenta forskare, och 
i det fallet är begreppet eminens reserverat just för i vilken ut-
sträckning ett bidrag verkligen påverkar andra forskare (och 
samhället i stort). extra fint, för det egna egot, är det förstås om 
ett bidrag för evigt kopplas ihop med ens namn, som exempel-
vis darwins utvecklingslära, newtons rörelselagar och ein-
steins relativitetsteori. 
 men den som vill få sitt namn bevarat på det sättet bör 
kanske akta sig för att vara alltför eminent. för om bidraget blir 
så naturligt att det betraktas som allmängods, finns det risk att 
kopplingen till en viss individ bortfaller. inom samhällsveten-
skaperna finns det inte så många exempel på forskare som 
kännetecknas av en sådan hög grad av eminens. men ett exem-
pel finns i alla fall – och det aktuella bidraget publicerades i 
tidskriften Science den 7 juni 1946 av harvardpsykologen stan-
ley smith stevens (1906–1973). 
 låter hans namn inte bekant? de flesta har förmodligen 
aldrig hört talas om stevens. samtidigt är det svårt att komma 
på något annan enskilt bidrag under hela 1900-talet som har 
fått samma genomslag inom samhällsvetenskaperna och som 
därmed också präglar vad vi vet, eller tror oss veta, om oss själ-
va i termer av ämnesområden som till exempel psykologi, so-
ciologi och företagsekonomi. stevens bidrag kastar även sin 
skugga över vardagen inom dessa områden, i så måtto att det 
är ursprunget till en ständigt pågående diskussion om i vilken 
utsträckning det är bra eller dåligt med så kallade kvantitativa 
och kvalitativa metoder i forskning om människor. 
 stevens bidrag är också förutsättningen för ett enormt an-
tal mätningar som utförs med praktiska syften: de mångmil-
jonbranscher som sysslar med kommersiella mätningar av så-
dant som personlighet, intelligens, preferenser för politiska 

den mätta 
människan

magnus Söderlund

nuförtiden mäts nästan allt, från 
människors intelligens till deras 
politiska preferenser eller trivsel. 
Men att sådana mätningar ska 
betraktas som just mätningar är 
inte självklart.                          n
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partier, de anställdas trivsel på arbetsplatsen, reklameffekter 
och kundnöjdhet skulle antagligen inte ha funnits utan ste-
vens. inte heller skulle det ha varit naturligt att mäta folks in-
ställning till sådant som reklamavbrott på tV, att motionera, 
att handla ekologiska varor och att agera klimatsmart om inte 
stevens hade banat väg för detta. även mätningar där studen-
ter och elever ska utvärdera lärare och utbildningsinstitutio-
ner – något som i en del fall också ligger till grund för ranking-
listor med utbildningar och högskolor – blir legitima just som 
mätningar tack vare stevens. dessutom svävar stevens ande 
över många offentliga debatter. Ofta är det ju någon form av 
mätning som ligger till grund för allehanda debattinlägg. någ-
ra exempel på frågor som har debatterats med mätningar som 
grund är svenskars invandrarfientlighet, könskvotering till 
bolagsstyrelser samt väljarnas förtroende för det ena eller det 
andra partiet eller partiledaren.
 Vad var det då som stevens lanserade? han lanserade en 
alternativ definition av vad som avses med mätning, nämli-
gen att mätning är ett förfarande där man fördelar siffror till 
ett objekt enligt regler (”… measurement, in the broadest 
 sense, is defined as the assignment of numerals to objects or 
events according to rules”, skrev stevens). definitionen kan 
låta oskyldig och odramatisk, och den täcker in vad man alltid 
sysslat med när man traditionellt mätt egenskaper som längd, 
vikt och tid. men den öppnade samtidigt dörren för mätning-
ar av allehanda slag som tidigare hade varit helt otänkbara – 
framförallt för mätningar av andra egenskaper hos människor 
än de som avser fysikaliska storheter.
 för att förstå det revolutionerande med stevens bidrag 
måste man backa tillbaka i tiden. ända sedan euklides dagar 
hade man arbetat med en definition av mätning som innebär 
att man fastställer omfattningen av en viss egenskap hos ett 
objekt, till exempel ett bords längd, genom att jämföra bordets 
längd med en given enhet för längd. det är just denna jäm-
förelse som till exempel sokrates betonar när han definierar 
mätkonsten som att jämföra inbördes förhållanden i termer av 
överskott, underskott och likhet. Om vi tänker oss att meter är 
en enhet för längd blir en mätning av längd så bekväm, att vi 
inte ens behöver tänka på vad vi gör: vi tar bara ett måttband 
som baseras på meter som enhet för längd och läser av bordets 
längd i förhållande till måttbandet. samma bekvämlighet 
finns när vi ska mäta hur mycket något väger eller hur snabbt 
någon springer, för här finns det färdiga enheter i form av kilo 
och sekunder samt mätinstrument som bygger på dessa enhe-
ter. dagens bekvämlighet bygger dock på att det finns gene-
rella standards för sådana enheter, och vi vet att det tog lång 
tid för dem att bli accepterade. men i slutet av 1800-talet hade 
stora delar av världen lyckats enas om ett antal gemensamma 

 mätning i 

vidaste 

mening definieras som 

att sätta siffror på saker 

eller händelser i enlig-
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enheter (ett uttryck för detta är att riksdagen fattade beslut år 
1875 om införandet av metersystemet i sverige). man kan dock 
notera att det än idag inte råder total konsensus; usa, burma 
och liberia har valt att stå utanför metersystemet. 
 under slutet av 1800-talet började det i alla händelser stå 
klart att naturvetenskaperna hade varit synnerligen fram-
gångsrika. många bedömare menade att det var resultatet av 
att man utvecklade teorier som kunde prövas mot verklighe-
ten i form av mätbara data. ett berömt uttalande av lord kel-
vin illustrerar tidsandan; kelvin menade att kunskap om det 
som inte kan mätas, och därmed inte heller kan uttryckas i 
talform, endast är begränsad kunskap som inte kan betraktas 
som vetenskaplig. sedermera kom detta att komprimeras i 
form av allehanda variationer på temat ”if you cannot mea-
sure it, it does not exist”. inom samhällsvetenskaperna influ-
erades flera tidiga pionjärer inom psykologi och sociologi, 
som James mckeen cattell och edward thorndike, av detta 
synsätt – och de menade att man måste börja syssla med mät-
ningar även inom sådana discipliner. 
 det finns dock en icke obetydlig restriktion för mätningar i 
den traditionella, euklidiska meningen. restriktionen innebär 
att mätningar endast är meningsfulla när man sysslar med 
egenskaper som är additiva, i den meningen att vi kan addera 
olika omfattningar av sådana egenskaper och få en menings-
full summa. Vi kan till exempel addera antalet meter mellan 
göteborg, stockholm och uppsala, och mellan uppsala och 
gävle, och dessa summor säger oss något meningsfullt. trå-
kigt nog för samhällsvetare – med ambitionen att studera 
människor – finns det emellertid endast några få så kallade 
fundamentala egenskaper av just den additiva typen, till 
exem pel längd, massa och tid. i och för sig kan det vara intres-
sant att mäta sådana egenskaper hos människor och mänsk-
liga aktiviteter, men vår kunskap om mänskligt beteende, och 
dess orsaker och konsekvenser, skulle bli ytterligt begränsad 
om man endast sysslade med dessa fundamentala egenskaper. 
 det restriktiva i att enbart syssla med sådana egenskaper 
började stå klart under 1900-talets början, då man började 
bygga teorier om intelligens, personlighet och attityder. såda-
na teorier fick snabbt genomslag, bland annat därför att un-
dersökare försiktigt hade börjat kvantifiera sina data, vilket 
gjorde att de på ett bekvämt sätt kunde få en överblick av stora 
datamaterial. en sådan kvantifiering var dessutom frestande i 
samband med att det utvecklades statistiska metoder av typen 
korrelationsanalys och medelvärdestester som hjälpte under-
sökaren att suga ut information ur datamaterial. ett exempel 
på kvantifiering av andra mänskliga än rent fysikaliska egen-
skaper är den så kallade likertskalan för attityder som rensis 
likert (1903–1981) utvecklade i början av 1930-talet. här var 
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det meningen att respondenter i undersökningar skulle välja i 
vilken utsträckning de höll med eller inte höll med om fem 
olika påståenden. likert tilldelade sedan svaren värden efter 
en femgradig skala enligt principen 1 = håller inte alls med 
och 5 = håller med helt och hållet, vilket gav likert ett mått på 
styrkan i attityder. 
 en sådan kvantifiering av undersökningssvar var dock ett 
förfarande som hamnade i konflikt med det ortodoxa sättet att 
utföra mätningar, för så gott som inga av de nya spännande, 
mänskliga egenskaperna var kvantitativa i bemärkelsen att de 
var additiva – och inte heller fanns det några standardiserade 
enheter för dem som motsvaras av meter, kilo och sekunder. 
följaktligen fanns det många kritiker som menade att sam-
hällsvetarna borde upphöra med den godtyckliga besiffring 
som enligt deras uppfattning var ”pseudomatematik”. 
 det var i anslutning till den debatten som stevens inträdde 
på scenen med sitt bidrag i Science i juni 1946. han hävdade, 
som sagt, att mätning avser ett förfarande där man fördelar 
siffror till ett objekt enligt regler, och det snillrika var att han 
tillhandahöll ett antal regler som medförde att undersökare 
kunde känna sig fria att besiffra i princip vad som helst utöver 
traditionella, fysikaliska egenskaper. stevens sammanfattade 
sina regler i form av fyra skaltyper, nämligen nominalskalan, 
ordinalskalan, intervallskalan och kvotskalan. utgångspunk-
ten var att tal i en talserie kan förhålla sig till varandra på olika 
sätt, och var och en av skaltyperna baserades på olika sådana 
förhållanden. 
 nominalskalan, till exempel, som är den mest primitiva 
skalan, tar fasta på att siffror kan användas för att uttrycka 
identiteten hos olika objekt. Vi känner igen detta sätt när vi 
använder siffror för att med hjälp av tröjnummer skilja mål-
vakten (1) från centern (9) i fotbollslaget och för att skilja den 
ena busslinjen från den andra. en sådan fördelning av siffror 
var dock enligt stevens även att betrakta som en bland flera 
former för att bedriva mätning. till detta lanserade stevens 
också en uppsättning rekommendationer om vad undersöka-
ren var tillåten att göra med mätresultaten – till exempel att 
låta bli att addera nominalskaledata (att säga att 1 + 9 = 10 när 
det gäller fotbollsspelares tröjnummer är ju inte särskilt me-
ningsfullt). 

när en forskare skapar nyheter som huvud-
delen av kollegerna behöver förhålla sig 
till, måste väl det vara ett uttryck för en 
genomtänkt strategi om att slå världen med 
häpnad? Kanske är det inte alltid så. när 
 stevens reflekterade över sitt liv strax innan 

det tog slut konstaterade han att det inte 
funnits någon speciell plan, inget särskilt 
syfte och inte heller någon strategi för hans 
 karriär. Han menade att det handlade om 
en ”a series of accidents”. Och han mena-
de att det ta inte endast gällde för honom:  
”any man’s life builds on a succession of 
 ac ci dents”.                                              n

Stanley Smith Stevens
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dessa tre inslag – den nya definitionen av mätning, de fyra 
skalorna, och rekommendationer för vad man får göra med re-
sultaten – kom nästan omedelbart att införlivas i gängse praxis 
inom en mängd forskningsdiscipliner, och så gott som alla 
metodböcker idag upprepar ordagrant vad stevens hade att 
säga (i normalfallet dock utan att nämna att stevens är upp-
hovsmannen).
 konsekvensen av stevens liberala sätt att betrakta mät-
ning, som reducerade mätningar av fundamentala egenskaper 
till ett specialfall, blev att forskare inom en mängd områden 
fick legitimitet att besiffra allehanda mänskliga egenskaper. 
många forskare sög girigt i sig detta – när mätning är en förut-
sättning för vetenskaplighet, och när samhället i ökande ut-
sträckning ger stöd till forskning och använder dess resultat, 
finns det många fördelar att hämta för den som mäter saker 
snarare än att ”bara” observera dem. 
 en annan intressant konsekvens av stevens bidrag är att 
snart sagt alla tänkbara mänskliga egenskaper har blivit före-
mål för konstruktion av mått och blivit föremål för mätningar. 
är det möjligen på det sättet, att du är intresserad av att mäta 
hur mycket folk njuter av att titta på skräckfilmer? i så fall finns 
det ett färdigt mått som du kan använda. eller vill du mäta hur 
sexuellt upphetsade folk blir av att läsa erotisk litteratur? även 
ett sådant mått finns. Och om du vill mäta om ett leende hos 
en butiksmedarbetare uppfattas som äkta eller falskt finns det 
ett mått även för detta.  kanske vill du mäta folks syn på sina 
egna kroppar? det kan du göra genom att be dem att kryssa för 
vilken av nio tecknade kroppar som de anser är mest lik den 
egna kroppen. sedan besiffrar du kryssen från 1 till 9 – och där-
med har du översatt dina respondenters kroppssyn till tal som 
du kan använda för allehanda jämförelser och analyser. 
 en del kritiker har hävdat att den besiffring av mänskliga 
egenskaper som kännetecknar flera samhällsvetenskaper re-
sulterar i en alldeles för fyrkantig bild av människan. samti-
digt är variationen stor när det gäller hur undersökare genom-
för sina mätningar; olika undersökare väljer att mäta samma 
eller snarlika egenskaper på många olika sätt. Vi är med andra 
ord mycket långt från standardiserade enheter som kilo och 
sekunder när det handlar om mänskliga egenskaper. Och en 
sådan variation är en direkt konsekvens av stevens liberala 
mätningsdefinition och regler.  
 stevens själv välkomnade inte alls en hämningslös besiff-
ring och framförallt inte en lättsinnig användning av de siffror 
som blev resultatet av en mätning. men så blev ändå fallet 
inom många forskningsområden där människor är i fokus. 
kanske är stevens därmed inte alltför ledsen för att hans bi-
drag på mätområdet sällan kopplas till honom själv som per-
son och till hans namn.                                                                              n

Magnus Söderlund är professor 
i företagsekonomi, särskilt mark-
nadsföring, och chef för Centrum 
för Konsumentmarknadsföring vid 
Handelshögskolan i stockholm.   
 Magnus forskning handlar 
om konsumenters reaktioner på 
allehanda sorters marknadsfö-
ring, och hans senaste bok är 
Kundmötet som utsågs till Årets 
marknadsföringsbok 2012. 
 Den forskning som han och 
hans kolleger bedriver skulle 
förmodligen vara omöjlig om 
inte s.s. stevens hade liberali- 
serat synen på mätningar.       n
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	 Vad tycker du att företagsekonomins roll i samhället borde 
    vara? 
att vara synlig och ta ett större utrymme. det är mest natio-
nalekonomer och ingenjörer som syns i den ekonomiska och 
politiska debatten. ibland känns det som att vi spelar i b-laget 
och har svårt att få plats i a-laget.

	 Vilken är den viktigaste frågan för svensk företagsekonomi just 
      nu?
Jag tycker det är för mycket fokus på de traditionella näringar-
na. Varför inte mer om kultur och turism? det finns mängder 
av intressanta aspekter att belysa som är relaterade till olika 
företagsekonomiska områden. Vid handelshögskolan i göte-
borg bedriver vi intressant forskning inom t.ex. upplevelse-
redo visning, hållbarhetsmätningar av evenemang, datorspel 
och hur konsumenter värderar besök vid kulturinstitutioner. 

	 	Varför?
      min uppfattning är att det är svårare att få anslag från 
forskningsfonder om man inte ägnar sig åt mer traditionella 
näringar som industri, jordbruk eller fiske. det verkar vara 
 finare att forska om dessa näringar. Jag fick kommentarer på 
en ansökan om samverkan inom turism som gick ut på att 
 näringen inte var tillräckligt mogen ännu. hur länge skall vi 
vänta? på många platser är turismen den näring som syssel-
sätter flest personer och det sker många innovationer inom 
denna sektor.                                                                                                 n

3
lena: Jag är professor i företags-
ekonomi, särskilt marknadsföring på 
Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet och gästprofessor på 
Handelshögskolan i Bodö, Univer-
sitetet i nordland i norge. Min 
forskning är inriktad på konsumen-
tens upplevelser och appliceras på 
hotell, restaurang och turism.
O&S: Vad arbetar du med just nu?
lena: Framför allt handleder jag 
många doktorander, både här i 
Göteborg och i norge. Dessutom 
handleder jag doktorander vid uni-
versitetet i Dar es salaam i Tanzania 
där jag är involverad i ett siDa-
projekt tillsammans med min kollega 
Tommy andersson. Jag arbetar ock-
så med ett urbant utvecklingsprojekt 
i Kenya (Kisumu vid Victoriasjön). 
Projektets fokus ligger på marknads-
platser och ekoturism och det är ett 
samarbete mellan Handelshögsko-
lan i Göteborg, Chalmers och två 
kenyanska universitet.  
O&S: Berätta något spännande som 
vi inte vet om dig!
lena: Jag har precis köpt ett pen-
sionat tillsammans med en kock som 
har en gedigen praktisk erfarenhet 
av att driva restaurang. Här får jag 
en testarena för att förena teori och 
praktik. Det skall bli fantastiskt roligt 
eftersom jag har många idéer som 
jag vill testa tillsamman med kolle-
gor och studenter.                      n

korta – 3 långa:

1.

2.

3.

Vem är du?
Intervju med Lena Mossberg
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medier, offentliga utredningar och forskare har uppmärksam-
mat effektivitetsproblem inom välfärdssektorn. den vanligas-
te förklaringen till problemen är att organisationer inte till-
räckligt väl samordnar sina insatser. man hänvisar till den 
”stuprörsliknande” struktur med professionellt och ekono-
miskt avgränsade organisationer som växt fram inom sektorn 
(hjern 2007, persson & Westrup 2014). 
 i en sådan struktur är det svårt, kanske till och med omöj-
ligt, att samordna resurser och insatser för en gemensam mål-
grupp, såsom utsatta barn och ungdomar, äldre med omsorgs-
behov eller människor med behov av sjukvård. låt oss ge ett 
exempel. det handlar om sara 14 år.

sara har haft en längre kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin på grund av 
sin psykiska ohälsa, vilken innefattar ett diagnostiserat neuropsykiatriskt funktions-
hinder, posttraumatisk stress samt flera fobier. Hon har också varit föremål för 
särskilda insatser i skolan på grund av ett utagerande beteende som lett till uppre-
pade konflikter med vuxna och andra elever på skolan. Det förekommer ständiga 
konflikter i hemmiljön mellan sara och hennes föräldrar. Hon har tidigare varit 
institutionsplacerad av socialtjänsten och också varit placerad i slutenvård inom 
barn- och ungdomspsykiatrin.

runt barn och ungdomar som sara finns ofta personal från 
flera organisationer. samtidigt arbetar personalen i en struktur 
där var och en arbetar med ”sitt”. den bristande samordning-
en blir många gånger synlig i form av dubbelarbete eller inga 
åtgärder alls, reaktiva insatser och i slutändan onödigt lidande 
för människor i behov av hjälp. effektiviteten är med andra 
ord inte så hög som den skulle eller borde kunna vara. 
 för att lösa den här typen av problem har det under senare 
år blivit vanligt att metoder hämtas från tillverkningsindu-
strin. inte sällan lanseras metoderna som något av ”halle luja-
modeller”. idéer som lean production, eller lean man  age-
ment, har utan större motstånd tagit sig in i välfärdens organi-

bilindustrins 
 metoder ger  
ingen effektiv  
välfärd

jan e persson
ulrika Westrup

i välfärdssektorns organisationer 
lämpar sig inte metoder hämtade 
från bilindustrin.                     n

I korthet
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sationer. de senaste årens explosion av böcker, artiklar och 
praktiska handledningar som försöker övertyga om lean-
metodens förtjänster och nödvändighet är ett tydligt tecken. 
Organisationer är vertikala, processer är horisontella, heter 
det. Och det är i horisontella processer över organisatoriska 
gränser som värden skapas för och med förskolebarn, elever, 
omsorgstagare, klienter, patienter med flera. att bli mer effek-
tiv är därmed att bli mer horisontell! 
 lean har sitt ursprung inom bilindustrin (toyotas produk-
tionssystem) och har efterhand kommit att tillämpas också 
inom andra industriföretag. den grundläggande principen ut-
görs av en linjär processlogik: en vara skapas genom en serie 
eller ett flöde av aktiviteter; processen har en given utgångs-
punkt (råmaterial) och ett givet resultat (en färdig  produkt); 
det finns en tydlig början och ett tydligt slut för  processen. 
aktiviteterna är således förutbestämda, repetitiva, sekventiel-
la och standardiserade.
 Vår uppfattning är att lean har en potential att förbättra 
effektiviteten också i välfärdsorganisationer. men detta gäller 
enbart för de arbetsprocesser där aktiviteterna är förutbe-
stämda, repetitiva, sekventiella och standardiserade, till exem-
pel lönerutiner, remisshantering, delgivning av undersök-
nings- och utredningssvar samt kösystem. denna typ av 
processer följer en linjär processlogik och förutsätter inte indi-
videns (förskolebarnets, elevens, omsorgstagarens, klientens, 
patientens) direkta medverkan. däremot är det, minst sagt, 
tveksamt om en metod som utvecklats för bilindustrin verk-
ligen förmår att fånga och beskriva det som pågår i arbetet 
med människor.
 arbetet med människor har en betydligt mer komplex 
struktur än de verksamheter som lean bygger på. det har ock-
så, inte helt förvånande, visat sig att framgången för metoden 
låtit vänta på sig inom välfärdssektorn. större delen av det om-
fattande arbete med att använda en linjär processlogik för att 
säkra kvaliteten inom skolan har inte gett några nämnvärda 
framgångar. inte heller har användande av lean i  sjukvårdens 
effektiviseringsarbete gett några märkbara resultat i vårdarbe-
tet. en anhörig till en cancersjuk man uttrycker sig så här i en 
debattartikel i Dagens Samhälle (2013, nr 24) om hur det i  stället 
borde vara: 

nu har vi nämligen lämnat vår teknokratiska syn på dig som en komponent i 
en rätlinjig process och förstått att du är en människa med ett mer oförutsägbart 
förlopp som kommer att snurra runt oss länge än. Därför har vi organiserat oss 
kring ordet omhändertagande i stället.

skälen till leans misslyckande inom välfärdsektorn har att 
göra med verksamhetens särart. inom industrin betyder till-
verkning av en efterfrågad vara eller tjänst till lägsta möjliga 
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kostnad ekonomisk framgång. själva poängen med lean är att 
åstadkomma detta. metoden utgår från att effektivitet endast 
är ett förhållande mellan mål och medel, där målet (den fär-
diga varan eller tjänsten) är givet. att vara effektiv är att för-
bruka minsta möjliga medel för att nå detta mål. att exempel-
vis mäta genomloppstider vid förädling av produkter och att 
ständigt försöka korta ledtider är därför ett ändamålsenligt, 
och vanligt, sätt att öka effektiviteten inom industrin. proble-
men uppstår när detta självklara och oproblematiska synsätt 
överförs till arbetet med hjälpbehövande människor.
 arbete med människor är inte samma sak som att produ-
cera varor. arbetet med människor levererar inte resultat i 
form av en vara eller tjänst utan hjälper människor att föränd-
ra och utveckla sig själva och sina livsvillkor (hasenfeld 2010). 
förskolebarnet, eleven, omsorgstagaren, klienten eller patien-
ten deltar på ett eller annat sätt i arbetsprocessen; individen är 
i processen. när det är en människa som är i processen har vi 
att göra med en individ med egen vilja och ansvar. individen 
kan inte ges en underordnad roll utan har en avgörande inver-
kan på arbetets innehåll, form och resultat.
 kärnan till framgång finns i de möten som sker mellan in-
divid och personal: måltidsstunden på förskolan, lektionen i 
skolan, aktiviteten på fritidsgården, samtalet med socialsekre-
teraren eller när läkaren gör en undersökning och så vidare. 
sådana möten är inte innehållsmässigt förutsägbara. det är 
först efter ett eller flera samtal med en elev eller klient som bil-
den av individens livssituation kan klarna, och det är först då 
personalen vet var individen befinner sig. detta gör att arbetet 
är beroende av hur den mänskliga relationen fungerar. exem-
pelvis avgörs framgången med en skolelev med ”behov av sär-
skilt stöd” framför allt av hur interaktionen mellan skolelev 
och personal formas under arbetets gång. 
 arbetsprocessens förlopp är i och med det svår att förutse, 
och att från början känna till vad som blir resultatet är i prin-
cip omöjligt. med andra ord, det ligger i verksamhetens natur 
att arbetets form och resultat är individ- och situationsbero-
ende. Och det är därmed avgörande för effektiviteten att urva-
let, kombinationen och ordningsföljden av insatser bestäms 
under medverkan av individen själv; det finns inga standard-
lösningar.
 när man vill effektivisera arbetet med människor utifrån 
leanmetodens antagande om effektivitet är risken stor att ge-
nomloppstider och ledtider också hamnar i centrum. det som 
kommer i fokus är helt enkelt tiden. att människor kommer i 
ordning så snabbt som möjligt blir viktigt utifrån mottot att 
”är vi sparsamma med tiden så är också resursutnyttjandet  
effektivt” (jfr eriksen 1998, gustafsson 1994). även om detta 
kanske inte är avsikten så är det en konsekvens när välfärdens 
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många år arbetat med kompe-
tens- och verksamhetsutveckling 
inom såväl näringsliv som offent-
lig sektor.                               n
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organisationer tillämpar lean. metodens antaganden om ef-
fektivitet följer så att säga med på köpet. dock vet vi att föränd-
ringsarbete med människor tar tid om det ska resultera i något 
hållbart och bli bestående. i själva verket är det lätt att hitta 
exempel på konsekvenser av den industriella synen på effekti-
vitet som de flesta människor intuitivt skulle uppleva som ab-
surda, till exempel att skolpsykologer eller socialsekreterare 
snabbt ska avsluta sina ärenden eller att de hjälpsökande 
snabbt ska komma ur sin behandling i krisartade livssituatio-
ner. 
 i förskolan skulle personalen leka fortare med barnen för 
att vara effektiva, läraren borde gå igenom de fyra räknesätten 
snabbare, skolpsykologen borde prata fortare med eleven och 
så vidare. effektivitet tycks alltså inte alldeles självklart handla 
om hastighet, åtminstone inte när människor arbetar med 
människor. att var och en springer fortare är knappast lös-
ningen.
 slutsatsen är att arbete med människor inte lämpar sig för 
metoder hämtade från helt andra verksamheter. beskrivning-
ar av arbetsprocesser i välfärdssektorns organisationer kräver i 
stället kunskap som är starkt kopplad till det konkreta arbete 
som pågår. med detta sagt vill vi ändå hävda att det behövs 
metoder för samordning mellan och inom våra välfärdsorga-
nisationer. skälet är enkelt: vi behöver ”få mer värde för peng-
arna”. men sådana metoder måste utvecklas av organisatio-
nerna själva. 
 samordning för ökad effektivitet innebär att koordinera 
insatser för hjälpbehövande individer mellan organisationer 
och professioner. detta kräver ett chefskap som förmår att 
leda, organisera och styra professionella relationer över orga-
nisatoriska gränser (persson & Westrup 2014). ett sådant hori-
sontellt eller gränsöverskridande chefskap är, menar vi, en för-
utsättning för ökad effektivitet och, i första hand, ett ansvar 
för högsta ledningen inom våra välfärdsorganisationer.          n
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en evig fråga i alla vetenskaper är om det går att avbilda verk-
ligheten, och vad en sann avbildning av verkligheten i så fall 
skulle vara. frågan om att avbilda verkligheten är ständigt ak-
tuell när det gäller organisationers redovisning; det vill säga 
deras sätt att bokföra, summera, klassificera, tolka och kom-
municera ekonomisk information. redovisningen bygger på 
antagandet att den avbildar en bakomliggande ekonomisk 
verklighet: de så kallade finansiella rapporterna antas kunna 
visa om ett företag under en viss period har gått med vinst eller 
med förlust, något som i relation till ett satsat kapital visar hur 
lönsamt företaget är. 
 lönsamheten jämförs sedan med de krav och förväntning-
ar som ägarna ställer. Om inte redovisningen visar en bild som 
uppfyller omvärldens förväntningar drar sig de som på olika 
sätt investerat i företaget successivt ur. i värsta fall kan redovis-
ningen visa på så allvarliga brister i hur företaget bedrivs, eller 
på så stora förluster, att företagets existens hotas. sådana exem-
pel finns det flera av, inte minst i samband med finansiella kri-
ser, nu senast den finansiella krisen 2008.  
 eftersom redovisningen avgör företags existens så är den 
också fundamental för hela samhällsekonomin. det finns där-
för en stor mängd regler som ska garantera att företag redovisar 
på ett enhetligt och genomskådligt sätt. på senare år har regel-
sättarna allt tydligare förespråkat att redovisningen ska utfor-
mas så att den ger en så sann bild av organisationers ekono-
miska verklighet som möjligt. 
 den internationella regelsättaren international account-
ing standards board (iasb) betonade nyligen vikten av att 
före tags redovisning bör utgöra ett ”korrekt återgivande” av 
ekonomiska händelser, med vilket man menar att den ska vara 
fullständig, neutral och fri från fel. 

Vackra ideal och   
krassa verklig heter
– om redovisning  
och varför  
vi tror på den

anna-karin 
Stockenstrand 

Vad händer om bankernas eko-
nomi blir alltför dålig? Under 
den senaste finanskrisen blev 
lösningen att ändra reglerna för 
hur bankerna kan redovisa sin 
ekonomiska ställning.              n
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 redovisningen dominerades under lång tid, inte minst i 
sverige, av en annan princip, den så kallade försiktighetsprin-
cipen. den gick ut på att hellre underskatta än överskatta vär-
det på tillgångar och hellre överskatta än underskatta värdet 
på skulder. principen fungerade som ett skydd för företagets 
borgenärer, eftersom de med denna princip kunde vara någor-
lunda säkra på att före taget inte gav en överdrivet positiv bild 
av sin ekonomiska ställning. 
 samtidigt innebar principen att de värden som angavs i 
redo visningen alltid i någon mening var felaktiga. hellre, me-
nade då kritikerna, borde man så långt som möjligt se till att 
de värden som redovisades avspeglade någonting sant och 
verkligt: ”det är bättre att ha nästan rätt än exakt fel”. en över-
gång till mer ”verkliga värden” ansågs kunna ge mer aktuell 
information vilket skulle ligga i aktieägarnas intresse. själva 
begreppet verkligt värde är i sig självt ett talande bevis på det 
alltmer dominerande synsättet i den här utvecklingen.  
 den starka önskan om att skapa en redovisning som så 
långt som möjligt kan utgöra ett korrekt återgivande av den 
ekonomiska verkligheten är förståelig. i artikeln Financial Ac-
counting: In Communicating Reality, We Construct Reality från 
1988 diskuterar den australiensiska redovisningsforskaren 
ruth hines vårt behov av att få just en korrekt bild av verklig-
heten; en bild vi anser att vi är berättigade till och behöver för 
att veta vad vi ska göra. 
 något som vittnar om detta är den situation där ett före-
tags redovisning ser bra ut och företaget sedan kort därefter 
går omkull – då vet kritiken inga gränser. de flesta tycker det är 
oacceptabelt och många börjar tvivla även på andra organisa-
tioner. de frågar sig ”varför fick vi inte resten av bilden; eller 
en annan bild?” (s. 253), och konstaterar att det måste vara nå-
gonting fel på redovisningen som uppenbarligen inte spegla-
de verkligheten och därför inte gav just den information som i 
efterhand framstod som så självklar. 
 som exempel kan vi gå tillbaka till den finansiella krisen i 
början av 90-talet som gav upphov till en debatt om redovis-
ning av kreditförluster i banker. tidigare hade redovisnings-
regler föreskrivit att bankerna skulle värdera sina låneford-
ringar utifrån en så kallad individuell prövning. detta innebar 
att potentiella kreditförluster i huvudsak beaktades om de gick 
att härleda till en individuell låntagare. 
 efter krisen växte kritiken mot detta sätt att redovisa, och 
man menade att det behövdes nya redovisningsmetoder som 
på ett bättre sätt kunde möjliggöra för banker att fånga upp 
den allmänna ekonomiska utvecklingen och de underliggan-
de tendenserna i hur kreditkvaliteten utvecklades. detta skul-
le exempelvis kunna göras genom avancerade riskklassifice-
ringssystem som med hjälp av olika parametrar räknade ut 
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statistiska förväntade förluster på olika grupper av krediter. 
kort efter millennieskiftet kompletterade finansinspektionen 
redo visningsreglerna i enlighet med kritiken. 
 i samband med finanskrisen 2008 hamnade redovisningen 
åter i fokus, inte minst i den finansiella sektorn. Återigen an-
sågs inte redovisningen ge en tillfredsställande bild av verklig-
heten. men nu var inte problemet att den inte avspeglade verk-
ligheten. i stället hotade redovisningen ge en så negativ bild av 
framförallt bankers ekonomiska ställning att ett stort antal av 
dessa skulle få svårt att överleva. närmare bestämt skulle prin-
cipen att redovisa vissa finansiella tillgångar till verkligt värde 
innebära enorma förluster för många finansiella företag när 
marknaderna plötsligt slutade fungera. det i sin tur skulle kun-
na få oöverskådliga konsekvenser för hela samhället.
 i denna situation ingrep eu och utövade så pass starka på-
tryckningar på iasb att de med mycket kort varsel tvingades 
ändra redovisningsreglerna och tillåta en omkategorisering, 
det vill säga en slags omflyttning, av vissa av de verkligt värde-
redovisade finansiella instrumenten. Omflyttningen möjlig-
gjorde alltså för banker att flytta finansiella tillgångar från ka-
tegorier där de värderades till verkligt värde, till kategorier där 
de istället värderades med utgångpunkt i historisk anskaff-
ningskostnad. därmed kunde bankerna undvika effekterna av 
de kraftiga nedgångarna på de finansiella marknaderna. 
 den nya möjligheten att omkategorisera tillgångar i redo-
visningen användes flitigt av företagen. enligt en studie av 
euro peiska värdepapperstillsynskommittén (cesr) skulle de 
totala redovisade vinsterna i de finansiella bolagen varit 28 
miljarder euro lägre 2008 om inga omkategoriseringar hade 
gjorts. även svenska banker använde möjligheten att omkate-
gorisera tillgångar. 
 ett exempel är seb som enbart genom omkategoriseringen 
förbättrade sin redovisade vinst med 20 %. genom att föränd-
ra det sätt som vissa finansiella tillgångar redovisades på kun-
de alltså ett stort antal banker visa en bättre bild av sin ekono-
miska situation än om de följt iasbs ursprungliga regler och 
redovisat dessa finansiella tillgångar till verkligt värde.
 Var detta bra eller dåligt? Å ena sidan kunde ju faktiskt 
många europeiska banker räddas genom att reglerna ändra-
des. Om dessa banker inte hade räddats, hade de samhällseko-
nomiska konsekvenserna av finanskrisen troligtvis blivit ännu 
svårare. 
 Å andra sidan har regelförändringen väckt starka reaktio-
ner, inte minst hos redovisningsexperter, revisorer och regel-
sättare som ansåg att manövern gick tvärt emot allt det som 
redovisningen borde användas till, nämligen att ge en så sann 
bild av verkligheten som möjligt. många blev djupt oroade 
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och undrade vad som nu kommer att hända med redovisning-
ens syfte att utgöra ett korrekt återgivande av organisationens 
ekonomiska verklighet – kommer någon till slut tro på redo-
visningen och den bild som den förmedlar om reglerna så has-
tigt kan förändras i syfte att rädda företag? detta är en viktig 
fråga, inte bara för redovisningsexperter utan för oss alla efter-
som vi, enligt hines logik, både känner oss berättigade till och 
behöver vad vi tror är en sann och fullständig bild.
 intressant nog tycks dock inte regelförändringen ha satt 
vår tro på redovisningen som en avbild av den ekonomiska 
verkligheten i gungning. i sebs årsredovisning från 2008 för-
klaras att vinsten visserligen påverkats negativt av den kraftiga 
försämringen av den reala ekonomin och störningarna på de 
finansiella marknaderna, men att vinsten trots detta var god 
på grund av intensiva kundrelationer, större affärsvolymer 
och ökade marknadsandelar. 
 Och många analyser av hur de svenska bankerna klarade 
krisen kommer till slutsatsen att de alla trots allt klarade sig 
relativt bra. upplysningarna kring omkategoriseringarna 
finns visserligen med i bankernas årsredovisningar om man 
läser noga, men de påverkar inte diskussionen och tycks inte 
förändra redovisares, analytikers, journalisters och andras syn 
på redovisningens inneboende objektivitet. ett resultat är 
fortfarande ett resultat. 
 detta stödjer hines idé om vårt starka behov av att få tro på 
att den bild vi har faktiskt är en sann avspegling av verklighe-
ten. problemet, menar hines, är bara att det inte finns någon 
sådan sann bild. Organisationer är motsägelsefulla och kom-
plexa, de består av ett stort antal mål och delar – inte sällan i 
inbördes konkurrens eller med litet samband med varandra. 
att skapa en enhetlig, och dessutom ”sann” bild av denna rö-
riga verklighet går helt enkelt inte. att applicera realismens 
avbildningsideal på organisationer skulle innebära ett oänd-
ligt antal lika sanna bilder och ingen av dem skulle vara helt 
fullständig eller fri från fel. 
 avbildningsfrågan blir därmed en fråga om ansvar. Om 
människor tror att de bilder som presenteras är de sanna, och 
därmed också agerar på basis av dessa, innebär det ett stort an-
svar att bestämma hur dessa bilder ska se ut. hines talar om 
självuppfyllande profetior, vilket blir den logiska följden av att 
människor agerar på basis av de bilder de får. en redovisning 
som ger en bild av ett företag i akut kris, ger upphov till en lång 
rad negativa konsekvenser för företaget, vilket i sin tur kanske 
faktiskt får företaget på fall. en mer positiv bild får istället mot-
satta effekter, och kan därför på sikt leda till en bättre situa-
tion. 
 så är då inte det senare alternativet bättre?                              n
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Varför blev det så? 
 därför att den populära kultu-
ren – tidningar, deckare, tV-serier 
och filmer – är just populär. dess-
utom har förbindelsen mellan 
 and ra kunskapsproducenter, t.ex. 
forskare och journalister, brutits. 
Jour na lister na är inte längre intres-
serade av vad forskarna gör. att 
analysera orsakerna till detta krä-
ver dock en annan text. 
 här kommer jag att fokusera på 
en enklare fråga: vilken bild av eko-
nomi, företag och arbete ges inom 
filmen?
 en film kan förmedla ett bud-
skap, dvs regissörens teori om ett 
fenomen, eller en etnografi som är 
en korrekt beskrivning av en viss 
typ av praktik. det kan hända att 
de två är helt isärkopplade: filmens 
budskap gäller ett fenomen, me-
dan filmen visar scener typiska för 
ett annat. Once around (lasse hall-
ström, 1991) är en film om kärleken 
som dock presenterar en detaljerad 
bild av indoktrinering i säljarens 
arbete, medan Strebern (bröderna 
coen, 1994) är en kritik av kapital-
ismen utan någon ambition att av-
spegla verkligheten. 
 i detta perspektiv är två filmer 
om den senaste finanskrisen in-
tressanta: Wall Street: Money never 
sleeps (Oliver stone, 2010) och Mar-
gin call (J. c. chandor, 2011). den 
förstnämnda har ett mycket tydligt 
budskap: som vilken familj som 
helst kan finansfamiljen ha sina 

problem och de kan lösa dem själ-
va. familjevärderingarna genom-
syrar usa! 
 den andra filmen presenterar 
en bild som är mycket mer kom-
plex. människor är annorlunda, 
även inom finansvärlden. några är 
själviska och giriga, men inte alla. 
de högsta cheferna förstår sig inte 
på verksamheten. ett fungerande 
regelverk kunde ha hjälpt till att 
undvika krisen (en allusion på leh-
man brothers konkurs). inte bara 
banker utan även deras kunder kan 
vara giriga, som barbara ehren-
reich (2009) påpekade i sin bok. 
 de som arbetar inom finans-
världen är inte nödvändigtvis eko-
nomer men har examen från de 
bästa amerikanska universiteten, 
har etnologen karen ho visat i sin 
avhandling (2009). de som ankla-
gar handelshögskolorna för allting 
som går fel behöver alltså inte ha 
rätt.
 filmen Margin call har fått 
mycket högre betyg på internet 
 movie database, en websida som 
gör seriösa utvärderingar av film 
och tV. frågan är vilken av filmer-
na som kommer att nå den största 
publiken?                                                       n
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inom såväl akademin som i samhällspolitisk debatt lyfts en-
treprenörskap ofta fram som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. 
sambandet mellan entreprenörskap och tillväxt har dock inte 
kunnat fastslås. det är långt ifrån säkert att mer entreprenör-
skap alltid leder till högre tillväxt. det finns tre komplikatio-
ner när vi ska undersöka sambandet mellan entreprenörskap 
och tillväxt: (1) sambandet mellan olika typer av ekonomisk 
tillväxt och social utveckling måste beaktas, (2) skillnaderna 
mellan entreprenörskap som teoretiskt begrepp och hur det 
mäts av forskare är ofta stora; (3) entreprenörskapets effekter 
är starkt kopplat till regioners kontext och historia. 

Sambandet mellan social utveckling och ekonomisk tillväxt. entre-
prenörskap antas ofta leda till produktivitetstillväxt, eftersom 
företagsamma individer förutsätts utnyttja ny kunskap för att 
skapa sina egna förmögenheter och därmed omfördela resur-
ser från gammal till ny verksamhet. många känner sig kallade, 
få är utvalda, men alla har en chans, heter det. dock har de 
senaste decenniernas produktivitetstillväxt lett till kraftigt 
ökade skillnader i inkomst och förmögenhet i västvärlden vil-
ket gör att denna tes kan ifrågasättas. inkomstskillnader är bra 
när det finns social rörlighet. dessa skillnader antas motivera 
individer att försöka förbättra sin situation. det finns nu en 
rad nya inlåsningsmekanismer som begränsar den sociala rör-
ligheten. 
 när produktivitetstillväxt ensidigt handlar om att produ-
cera varor och tjänster mer effektivt, ofta med hjälp av ny tek-
nologi, innebär det också att vissa typer av jobb försvinner och 
att svagare grupper på arbetsmarknaden inte får del av tillväx-
ten. arbetstagare utan kunskap om ny teknologi efterfrågas 
inte. allt färre får en ärlig chans att förbättra sina förutsätt-
ningar på arbetsmarknaden. dessa skillnader ligger till grund 
för sociala oroligheter (upploppen i paris 2005, grekland 

entreprenörskap 
och ekonomisk 
tillväxt – en kritisk 
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2008, england 2011, spanien 2011–2012 och sverige 2013) som 
i sin tur kan hämma all typ av tillväxt. enligt Oecd så ökade 
inkomstskillnaderna snabbare i sverige än i andra medlems-
länder under perioden 1995–2010. arbetslöshet och ekono-
misk marginalisering är latenta krutdurkar som styvmoderligt 
beaktas i ekonomisk forskning. många debattörer har därför 
pekat på behovet av inkluderande tillväxt, dvs. en form av till-
växt som genererar nya jobb och möjligheter även för arbets-
tagare med svagare ställning på arbetsmarknaden. detta har 
lett eu till att sätta ”inclusive growth – a high-employment 
economy delivering economic, social and territorial cohe-
sion” som ett av sina främsta mål inför 2020. ett liknande 
 arbete pågår också inom fn. 
 de två främsta orsakerna till ökade inkomstskillnader på 
arbetsmarknaden är ökat beroende av ny teknologi och ökat 
antal serviceyrken. i en fri marknadsekonomi är företags infö-
rande av nya teknologier som konkurrensmedel den främsta 
orsaken till inkomstskillnader. efterfrågan är stark på personer 
med kunskap om nya teknologier, vilket betyder att de som 
skaffar sig denna kunskap – till exempel genom högre utbild-
ning – får en snabbare inkomstökning. de som inte har till-
gång till utbildning i ny teknologi exkluderas helt.  den andra 
orsaken är att andelen serviceyrken i ekonomin har ökat dra-
matiskt. dessa utgörs av arbetskraftsintensiva serviceyrken 
med låga inkomster (t.ex. hemtjänst, städning, affärsbiträ-
den). dessa två orsaker har lett till en tudelad arbetsmarknad 
med en arbetsmarknad för kunskapsintensiva yrken och höga 
inkomstökningar och en annan arbetsmarknad för främst ar-
betskraftsintensiva serviceyrken med lågt kunskapsinnehåll 
och låga inkomstökningar. möjligheterna till social rörlighet 
genom eget arbete för personer i den senare gruppen är starkt 
begränsade och därmed skapas starka inlåsningsmekanismer. 
 Om man tittar på inkluderande tillväxt i termer av jobb-
skapande så sker denna främst i tjänstesektorn. Jobben skapas 
numera främst i tjänstesektorn. idag finns organiskt växande 
företag främst inom handeln; såsom ikea, h&m och stadium, 
eller i tjänstesektorn som securitas, hemfrid, och många per-
sonaluthyrningsföretag. även om entreprenörskapet i dessa 
branscher onekligen är viktigt som jobbskapare, är det fortfa-
rande en obesvarad fråga om dessa jobb tillåter utveckling av 
de anställdas kunskaper och inkomster. 
 forskarna har försummat att undersöka sambandet mel-
lan entreprenörskap och inkluderande tillväxt. akademiska 
teorier med rötterna i Joseph schumpeters arbeten belyser en-
treprenörskapets betydelse för produktivitetstillväxt men inte 
för inkluderande tillväxt. det saknas därför kunskap om huru-
vida entreprenörskap kan leda till inkluderande tillväxt eller 
inte, och under vilka förutsättningar. 
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Att definiera och mäta entreprenörskap. från schumpeter och 
framåt dominerar bilden att entreprenörers risktagande, ut-
nyttjande av nya innovationer och vilja att expandera sina 
före tag leder till ekonomisk förnyelse där gammalt ersätts av 
nytt. den skapande förstörelsen betyder tillväxt. kapital om-
fördelas från gammalt till nytt, där entreprenörskap är en 
 social hiss: de mest företagsamma och riskvilliga kommer att 
lyckas, bara de jobbar tillräckligt hårt. empiriska mått på 
entre prenör skap ligger dock ofta långt ifrån de mekanismer 
som presenteras i teorin. 
 ett mått som till exempel antalet patent har stora brister då 
de allra flesta innovationer inte patenteras. i brist på bättre 
mått har många forskare i stället studerat antalet egenföreta-
gare, och politiken har följt efter genom att försöka öka antalet 
företagare och nya företag för att öka tillväxten. gedigna stu-
dier har dock funnit att antalet företagare och antal företag i 
en ekonomi faktiskt har ett negativt samband med tillväxt i 
bnp.
 ett mer företagsekonomiskt mått på entreprenörskap är 
tillväxt i nya och vinstgivande företag. Vår egen forskning har 
emellertid visat att det är mycket få nya företag som faktiskt 
växer, även om de som växer tenderar att öka produktiviteten 
i respektive bransch. mycket av vad vi kallar entreprenörskap i 
sverige och andra länder leder inte till växande och produk-
tiva företag utan snarare till ökat egenföretagande. ekonomen 
eric brynjolfsson har i ett flertal verk visat att ny teknologi 
 leder till att företag kan välja att fortsätta att vara små men 
ändå växa i lönsamhet genom att leja ut delar av sina funktio-
ner. i en serie svenska studier har vi själva funnit att detta ver-
kar gälla även införsel av ny teknologi, där nya företag ofta 
 bidrar aktivt men sällan lyckas utnyttja den ekonomiska po-
tentialen genom att själva växa. 
 den ibland framförda tesen att entreprenörskap skulle 
fungera som en social hiss har också varit svår att bekräfta. stu-
dier i såväl usa och skandinavien har visat att detta är undan-
taget snarare än regeln, och entreprenörskap har till och med 
beskrivits som lyxkonsumtion av dem som redan är välbeställ-
da, eftersom det oftast är de som har störst möjlighet att ut-
nyttja entreprenörskapets frihet och ekonomiska möjligheter.

Regionala skillnader. entreprenörskapets effekter beror på dess 
sociala och historiska kontext. det är ett samband som ignore-
ras av lejonparten av ekonometriska studier men som upp-
märksammats i mer förfinade undersökningar.  studier av en-
treprenörskap inom olika länder och regioner har visat på en 
hög grad av spårbundenhet – dvs. att de historiska förutsätt-
ningarna starkt påverkar både graden av entreprenörskap och 
hur entreprenörskap kanaliseras i ekonomin. framtida forsk-
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ning om entreprenörskap och tillväxt bör därför beakta kon-
textens roll och inkludera även den i statistiska modeller, oav-
sett om det rör sig om kontextuella faktorer på nationell, 
regional eller branschnivå. effekterna av entreprenörskap kan 
vara nog så positiva, men de riskerar att förstärka snarare än 
att förändra den ekonomiska struktur som skapat dessa förut-
sättningar. redan starka industriella kluster och städer för-
stärks, men de vinster som genereras kommer inte alltid lågut-
bildade arbetare till gagn, trots argumenten att tillväxt i 
förlängningen gynnar samtliga arbetstagare. i silicon Valley, 
boston, paris, sophia antipolis, och kista norr om stockholm 
skapar entreprenörskapets spridningseffekter ökad efterfrå-
gan på arbetskraftsintensiva serviceyrken, men utrymmet för 
kompetenshöjning och efterföljande inkomstökningarna i 
dessa yrken är fortsatt litet.
 Vår slutsats är att entreprenörskap kanske kan bidra till 
både produktivitetstillväxt och inkluderande tillväxt, men det 
är ännu inte klart hur och under vilka omständigheter. även 
om entreprenörskap kanske är en viktig motor för tillväxt så är 
funktionen av denna motor starkt kontextbunden och de se-
naste decenniernas inriktning på att stimulera egenföretagan-
de är inte självklart riktig. Vi vet inte om dessa politiska sats-
ningar leder till ökad tillväxt av något slag, eller om det 
huvudsakliga resultatet är att människor med låg chans att 
lyckas luras ut i entreprenörskap i brist på andra alternativ. 
sambandet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt  
är komplicerat och är beroende av vilken typ av tillväxt som 
avses. 
 flera inflytelserika ekonomer, bland annat Joseph stiglitz, 
har argumenterat för att en politik med ett ensidigt fokus på 
produktivitetstillväxt visserligen kan leda till ökande bnp 
men också till social marginalisering om vinster inte omförde-
las i samhället. ett ensidigt fokus på inkluderande tillväxt kan 
å andra sidan leda till lägre vinster och svagare konkurrens-
kraft men möjliggöra en mer jämställd fördelning av jobb och 
inkomster. Vilken roll entreprenörskap kan spela för att ut-
veckla en framtida ekonomisk tillväxt som balanserar dessa 
mål är en utmaning för forskare att studera och politiska be-
slutsfattare att hantera.                                                                              n

inkomstfördelningen i ekonomin kan liknas 
vid ett hotell: skillnaden på standard mellan 
de olika hotellrummen är vad vi kallar ”ojäm-
likhet” och den fre kvens som hotellgästerna 
byter mellan olika rum kallar vi ”mobilitet”. 
Tillväxt betyder att de olika rummens stan-

dard uppgraderas över tid, och kräver att 
individer har möjlighet att byta rum med var-
andra.                                              n
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det som kallas Corporate Social Responsibility (csr) har diskute-
rats mycket de senaste åren. företagen behöver bidra till att 
lösa de stora samhällsproblemen: miljö- och klimathot, kor-
ruption, ofrihet, fattigdom och kränkningar av människovär-
det. Om människor inte upplever att ett företag bidrar positivt 
till samhällsutvecklingen riskerar företaget att förlora sin legi-
timitet och i förlängningen sina kunder, medarbetare och det 
omgivande samhällets stöd. 
 i mer positiva ordalag hör man företagsledare säga att ly-
hördhet gentemot etiska värden som demokrati, hälsa, jäm-
ställdhet och miljöhänsyn skapar förtroende för verksamhe-
ten och för varumärket och därför är lönsamt. ”att ta sitt 
samhällsansvar” har kommit att betyda att investera i ett 
förhoppnings vis lönsamt förtroendekapital. det är nya ton-
gångar. på 60- och 70-talet var csr ett begrepp bland närings-
livskritiska aktivister. det var då milton friedman gick till 
motattack: ”få ting skulle väl grundligare kunna undergräva 
själva grundvalarna för vårt fria samhälle än om bolagstjäns-
temännen verkligen accepterade att de skulle ha något annat 
samhällsansvar än att tjäna så mycket pengar som möjligt åt 
aktieägarna.”bland företagsledare har innebörden i csr-be-
greppet med andra ord preciserats i termer av förtroende och 
förtroendeskapande åtgärder beskrivs som lönsamma investe-
ringar.
 men vart tog ansvarsbegreppet vägen? Vad händer när re-
lationen mellan näringslivet och det övriga samhället diskute-
ras i termer av förtroende och inte i termer av ansvar? Och vari 
ligger skillnaden?
 förtroendet ligger i betraktarens öga och väcks när företa-
get motsvarar hennes förväntningar på ett förutsägbart sätt. 
förtroendet behöver inte alltid vara välgrundat, huvudsaken 
är vad betraktaren tror. ansvar handlar om att självständigt 
svara-an, det vill säga kunna uppfatta, bedöma och utifrån 
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sina egna praktiska förutsättningar svara på moraliska krav i 
omvärlden. att ta ansvar behöver inte betyda att man får för-
troende – och vice versa. 
 att utgå från förtroende medför, för det första, ett sorts 
kundperspektiv på etikens område. etiken diskuteras med för-
troendekapitalet i fokus, och det bestäms av betraktarna. Och 
betraktare finns det gott om: kunder, medarbetare, ägare, me-
dier, politiker, leverantörer, påtryckargrupper inom det civila 
samhället, med flera. alla dessa intressenters förtroende är fö-
retaget beroende av. en intressent definieras då som en grupp 
av personer eller organisationer som kan påverka företagets 
välgång. det gäller för företaget att intressera sig för dem vars 
omdöme man är beroende av. förtroendekapitalet stärks när 
företaget motsvarar intressenternas föreställningar om vad 
som är bra, önskvärt och rimligt och det ökar lönsamheten.
 en mer kritisk tolkning är att företaget bara ägnar sig åt de 
lönsamma etikfrågorna, att intressentmodellen ytterst utgår 
från en enda intressentgrupp – ägarna. som en känd företags-
ledare uttryckte det: ”det är vinstintresset som får företagare 
att tänka långsiktigt, bry sig om sitt rykte, betala räkningar 
och hålla ingångna avtal.”  utan lönsamhet inget etikintresse. 
 för det andra, förtroendetemat är etiskt problematiskt 
 eftersom det inte tar hänsyn till alla de konsekvenser verksam-
heten medför – bara dem som via intressenterna påverkar lön-
samheten. 
 ska ett företag avstå från att utnyttja billig barnarbetskraft 
hos underleverantörer om varken kunder, medarbetare, ägare 
eller någon annan intressent reser några invändningar? en 
analys utifrån begreppet förtroende tar inte upp den frågan 
med mindre än att någon intressent med makt bryr sig. bar-
nen själva drabbas, men om deras villkor inte påverkar intres-
senternas beteende gentemot företaget faller de utanför sökar-
ljuset. 
 förtroendetemat blundar även för positiva konsekvenser 
som inte påverkar intressenternas beteende. ett exempel kan 
vara den lokala bilverkstaden som låter kvarterets mopedgäng 
mecka gratis under helgen. företag fungerar ibland som en så-
dan sammanhållande social arena, en plats där människor 
träffas och relationer byggs. näringslivets bidrag till social sta-
bilitet och tillit är en samhällsnytta som inte nödvändigtvis 
påverkar det enskilda företagets intressenter – eller lönsam-
het.
 för det tredje innebär förtroendetemat att etiska omdö-
men behandlas som subjektiva upplevelser och inte utifrån 
vad verksamheten i strikt kausal mening orsakat. det goda blir 
det som intressenterna tycker är bra, även om bilden är falsk 
eller ogrundad. på samma sätt kan även intressenternas miss-
tro vara oförtjänt. de kan straffa företaget för sådant som det 
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faktiskt inte rår över. bojkotten av franska viner med hänvis-
ning till franska statens atombombsprov i söderhavet är ett så-
dant exempel.
 både högt och lågt förtroende kan med andra ord vila på 
missförstånd eller till och med på vilseledande information. 
god sed – det vill säga en konventionell moraluppfattning – på 
finansmarknaden förhindrade uppenbarligen inte affärsupp-
lägg och risknivåer som hotade hela världsekonomin. en dju-
pare etisk analys av finansmarknadens ansvar snarare än 
förtroende hade möjligen lett till fler varningsflaggor.
  ett subjektivt förtroendebegrepp medför att företaget självt 
– och dess ledning – framstår som moraliskt ryggradslöst. de 
måste på ett trovärdigt sätt återspegla de viktigaste intressen-
ternas föreställningar om vad som är gott, rätt och eftersträ-
vansvärt. de får inte ge uttryck för avvikande värderingar. då 
hotas förtroendet. det riskerar att göra företaget till en kapp-
vändare när vinden skiftar, när den allmänna opinionen och 
det som lokalt och för tillfället uppfattas som god sed eller sunt 
förnuft förändras.
 när intressenternas önskemål inte drar åt samma håll leder 
förtroendetemat rimligen till någon sorts sammanjämkning 
där maktförhållanden snarare än rättigheter kommer att vara 
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avgörande. eller så får företaget ta hänsyn till vissa intressen-
ter utan att berätta för de övriga. beslutsfattare som både kän-
ner, tänker och handlar i ansvarstermer utöver lönsamhetslo-
giken – och de är säkert många! – får svårt att ta upp etiska 
frågor i en diskussion som bara handlar om förtroende. de 
amerikanska forskarna frederick bird och James Waters har 
benämnt detta fenomen: the moral muteness of managers.  
en sådan moralisk stumhet kan betyda att beslutsfattarna sak-
nar språk för att analysera och diskutera i etiska termer. stum-
heten löper där-för risk att på längre sikt skapa en sorts mora-
lisk blindhet i före taget.
 för det fjärde, intressenternas beslut att överge företaget 
 eller ej är alltid baserat på ofullständig information. här kom-
mer förtroendet för den mediala bilden in. ingen kan säkert 
veta allt. det gäller därför för företaget att skapa en förtroende-
full bild av företaget och den bilden sätts företrädesvis i medi-
erna. det är därför inte förvånande att csr-frågorna ibland 
delegeras till företagets kommunikationsavdelning. 
 medierna i sin tur hänger upp rapporteringen av komplexa 
skeenden kring enstaka händelser och individer, inte minst 
företagets främsta företrädare. en förtroendeskapande vd ser 
bra ut, framstår som kunnig, kraftfull och rationell, har en sta-
bil familjesituation, betalar skatt och skaffar inte sig själv och 
de sina otillåtna förmåner. men den bilden är ömtålig om vi 
ska tro citatet ovan, att det är vinstintresset som gör att före-
tagsledare tänker långsiktigt, bryr sig om sitt rykte, betalar räk-
ningar och håller avtal. utåt kommuniceras etisk hänsyn. i 
den operativa verkligheten gäller enbart ägarnas vinstintresse.
 det finns en risk att företaget blir sin egen fånge och att 
medarbetarna börjar tro att om bara företaget överlever så har 
man tagit sitt ansvar. man har ju därmed motsvarat intressen-
ternas förväntningar och har deras förtroende. förutsättning-
en för att en analys av företagets verksamhet utifrån förtroen-
deperspektivet och ansvarsperspektivet skall ge samma 
re sul tat är att intressenterna sammantaget företräder alla in-
tressen, även de som inte har en röst – t.ex. kommande genera-
tioner – och att intressenterna har en så god insyn i företagets 
verksamhet de kan göra en välgrundad bedömning. Vi hävdar 
att det är ett orealistiskt antagande. 
 för att skapa ökad klarhet kring hur företagen bör agera 
gentemot de maktlösa, eller för att förstå företagens samlade 
betydelse för samhället, måste man analysera företagets an-
svar för alla dem som berörs av företagets verksamhet. Om 
man diskuterar ansvar kan inte företagen längre beskriva sig 
som speglar i vilka intressenterna får se sina önskemål förverk-
ligade. företagen och dess medarbetare måste se sig som mora-
liska subjekt som självständigt behöver reflektera över och ta 
ansvar för sina handlingar. 
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 förtroendeperspektivet tenderar att sudda ut motsättning-
en mellan vinst och etik, det blir lönande att vara god. an-
svarsperspektivet lyfter fram att det ibland finns ett val mellan 
vinst(maximering) och etik. kanske det är dags att damma av 
begreppet falsk medvetenhet och likställa förtroendeinriktat 
csr-arbete med en sorts ideologiproduktion som döljer de ris-
ker och konflikter i verksamheten som intressenterna (ännu) 
inte sett.
 som forskare måste vi också våga vara självkritiska. Vi gjor-
de en genomgång av svensk organisationsetisk forskning un-
der åren 2002–2007 och fann att en mycket stor andel handlar 
om förtroende och inte om ansvar. det är också tankeväckan-
de att det i de ca 600 artiklar och böcker vi samlade in i stort 
sett saknades studier av organisatoriska fenomen som ifråga-
sätter den harmoniska bilden av företaget. det är inte många 
forskare som är intresserade av framväxten av tysta organisa-
tioner, där chefer och medarbetare lägger locket på när det gäl-
ler just risker och konflikter, eller av Whistle-blowing, det vill 
säga uppenbara brott mot företagens offentliga bild av inre 
harmoni och endräkt.
 för det företag som vill undersöka sitt samhällsansvar räck-
er det inte att ha intressenternas förtroende. det måste till en 
självständig analys av de faktiska konsekvenserna av verksam-
heten. Om den är bra eller dålig, och vilka skyldigheter som 
följer av detta, får bestämmas utifrån de etiska värden som 
samhället i övrigt bygger på, exempelvis: välfärd, värdighet/
integritet, frihet, självbestämmande, jämställdhet, humani-
tet, hållbarhet, mänskliga rättigheter och demokrati.
 ansvar skiljer sig från förtroende bland annat genom att en 
ansvarsrelation kan finnas utan att alla inblandade uppfattar 
det. Vår generation har ett ansvar för kommande generatio-
ners välfärd. de i sin tur har ett ansvar för sådant som vi inte 
klarat av. trots att alla berörda inte ens finns – ännu – skulle vi 
kunna argumentera för och emot vårt och deras ansvar. 
 i analyser av förtroende splittras varje enskild individ upp i 
sina olika roller, som exempelvis konsument, medarbetare och 
sparare, var och en med ett sällan ifrågasatt egenintresse och – 
eventuellt – med ett intresse för andra samhällsfrågor. i analy-
ser av ansvar får i stället individen, framför allt i sin roll som 
medarbetare, ett integrerat och fördjupat moraliskt ansvar. 
man är ju som individ en integrerad del av ett ansvarsbärande 
företag som har att axla vissa plikter. 
 det finns tecken på att en mer relevant csr-diskussion är 
på väg. Organisationen csr europe utvidgade för ett par år se-
dan sin definition av csr, från: det ansvar som företag har ut-
över vad lagen kräver, på frivillig bas, till: det ansvar företag 
har för den påverkan som företaget har på det samhälle de ver-
kar i. det är ett steg i rätt riktning, men notera att lönsam he ten 
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då inte längre är företagets enda ansvar. då krävs det en god 
portion självständighet, intellektuell nyfikenhet och mod från 
alla inblandade för att våga se utanför lagens minimikrav, väga 
in alla konsekvenser av företagets verksamhet och därmed 
göra diskussionen i företaget mer moraliskt relevant.                 n

ibland är balansen mellan lön sam -
het och ansvar problematisk.     n
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böcker
OrganisatiOn
& samhälle

O&S

att herbert a. Simon 1978 fick det 
årets pris i ekonomisk vetenskap 
till alfred nobels minne för ” … 
pioneering research into the decision-
making process within economic or-
ganizations” var kanske inte någon 
sensation. priset hade inte funnits 
särskilt länge (det var den tionde 
gången som priset delades ut) och 
bruket att gräva ganska djupt i den 
nationalekonomiska myllan för att 

Företagsekonomiska

hitta lämpliga pristagare hade ännu 
inte utvecklats. Vid sidan av simon 
är det över åren enbart ett fåtal före-
tagsekonomer och andra organisa-
tionsforskare – också med en gene-
rös definition av sådana – som har 
funnit nåd hos prisutdelarna.  
 simon hade många strängar på 
sin lyra, bland annat undersökte 
han möjligheten att med hjälp av 
modern vetenskap och informa-

herbert  simon 
och  strävan 

 efter rationella 
 organisationer

bengt jacobsson
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tionsteknologi förbättra organisa-
tioners beslutsfattande. 
 den som läser Administrative Be-
havior1 – simons första och mest 
kända bok från 1947 – slås av den 
ambition som finns att med veten-
skap förstå vad som händer i orga-
nisationer. simon strävade efter att 
göra organisationsläran mer lik na-
turvetenskap. det fanns hos ho-
nom (och flera av hans samtida) en 
irritation över att de råd som dela-
des ut till företag och andra organi-
sationer mer byggde på klichéer 
och plattityder än på solida empi-
riska studier. 
 Omtalad blev simon för sina 
empiriskt baserade slutsatser om  
att en människa inte kunde ses som 
någon ”economic man”, utan snara-
re som en ”administrative man”, 
som visst drevs av egna intressen 
men som ibland inte visste vilka 
dessa var. 
 tidigt hade simon (tillsammans 
med kollegan James g. march) in-
sett att individer och organisatio-
ner i sinnevärlden inte kunde leva 
upp till de rationalitetsanspråk som 
låg till grund för de ekonomiska 
modellerna.  individer och organi-
sationer i det moderna samhället 
var begränsat rationella.
 den tradition av studier av be-
slutsfattande i organisationer som i 
hög grad initierades av simon, 
march och deras kollegor (i det som 
kom att kallas carnegie-skolan), 
kom att få stor betydelse för skandi-
navisk företagsekonomi. simons  
tidiga studier handlade om förvalt-
ningsorganisationer, men inrikt-
ningen av intresset kom efterhand 
att breddas till att gälla organisatio-
ner generellt. carnegieskolans teo-

rier är intressanta, både för att de 
har utvecklat beslutsteorin men 
också för att de verksamt har bidra-
git till att förbättra den generella 
kunskapen om organisationer.
 stor betydelse fästs vid organi-
sationen. rationaliteten finns inte 
hos individerna, och den kan inte 
finnas där: ” … It is impossible for the 
behavior of a single, isolated indivi-
dual to reach any high degree of ratio-
nality” (1947:79). Organisationer 
kan däremot hjälpa människor att 
handla klokt, dvs. det som är klokt 
för organisationen. det är inte be-
slut som är grundläggande om man 
vill förstå vad som händer i organi-
sationer, säger simon, utan det är 
premisserna för beslut. premisser-
na avgör att vissa frågor diskuteras, 
och inte andra. premisserna riktar 
uppmärksamheten mot vissa frå-
gor, men inte mot andra. premis-
serna gör att beslutsfattare utsätts 
för viss information, men inte för 
annan. 
 idag skulle vi kanske inte tala 
om premisser, utan istället om 
strukturer, kulturer eller institutio-
ner. men frågan är densamma: hur 
kan man utforma organisationer 
så att människors handlande i så-
dana styrs i en för organisationerna 
önsk värd riktning? 
 Vi kan förstås le lite åt simons 
ambition att försöka skapa en 
 ”riktig” vetenskap om organisatio-
ner, men hans envetenhet när det 
gäller behovet av empiriska studier 
är värd all aktning. Och kritiken av 
den rådgivning som då erbjöds or-
ganisationer för att den byggde på 
schabloner och inte var förankrad i 
empiriska studier, den är nog lika 
giltig idag som den var då.               n

1 simon, Herbert a. 
(1947). Adminis-
trative Behavior. 
A Study of De-
cision-Making 
Processes in Ad-
ministrative Organi-
zation. new York: 
MacMillan.
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de bilder medier sprider om verkligheten spelar en central roll 
när det gäller att forma idéer och åsikter om aktuella fenomen 
och händelser. hur organisationer och deras ledare beskrivs i 
nyhetsrapporteringen har därmed betydelse för hur de upp-
fattas. medier har särskilt stor betydelse när allmänheten sak-
nar möjlighet att hitta information på annat sätt, vilket ofta är 
fallet när det handlar om moral och etik och till exempel orga-
nisationers förmåga (eller brist på förmåga) att ta ansvar. hur 
medierna väljer att vinkla dessa nyheter påverkar vilka idéer 
som blir dominerande för vad som är ansvarfullt organisa-
tionsbeteende. de etablerade medierna har stor makt över 
dagordningen och därför tenderar deras samlade medieberät-
telser i hög grad att forma föreställningar om vad som anses 
vara moraliskt rätt eller fel.
 i det journalistiska uppdraget ligger bland annat att gran-
ska och peka ut felaktigheter – att syna personer och organisa-
tioner med makt. men medierna är inte oberoende rapportö-
rer utan medskapare av verkligheten. nyheter produceras och 
distribueras utifrån väl etablerade normer – en medielogik – 
som styr det journalistiska arbetet. det handlar bland annat 
om särskilda berättartekniker som används för att fånga och 
upprätthålla publikens intresse; tekniker som främjar förenk-
ling, personifiering, polarisering, dramatisering och stereoty-
pisering.  kraven på nyhetsberättelsens format och dramaturgi 
tillåter sällan en reflekterande ansats, där perspektiv på en och 
samma fråga, organisation eller händelse bryts mot varandra. 
istället tenderar komplexa ansvarsfrågor att i redaktionellt ny-
hetsmaterial reduceras till förenklande fördömanden och sö-
kande efter syndabockar. sådana förenklingar är särskilt pro-
blematiska när det handlar om ansvarsfrågor eftersom dessa 
ofta karaktäriseras av att det inte finns självklara svar om vad 
som är rätt eller fel. 
 det finns många exempel som illustrerar hur tänjbara tolk-

mediebilden 
formar föreställ-
ningar om vad 
som är ansvar

maria grafström  
karolina Windell

Medierna har ett granskande 
uppdrag men är det rimligt 
att de tillåts agera både som 
åklagare och som moralisk 
domare?                          n

I korthet
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ningarna och förståelsen för moral och ansvar är. i nyhetsbe-
rättelser skapas och omskapas bilder av den ansvarsfulle. en 
och samma organisation kan beskrivas som ansvarsfull i ett 
nyhetsinslag och ansvarslös i ett annat. bland näringslivets or-
ganisationer är det främst stora konsumentnära företag som 
har fått kritik i medierna för bristande ansvarstagande och 
omoraliskt agerande. under 2000-talet har exempelvis företag 
i klädbranschen återkommande ifrågasatts för brister i arbets-
villkoren hos sina leverantörer; en kritik som har lett till att de 
utpekade företagen idag arbetar mer aktivt med förhållandena 
hos sina leverantörer. h&m är ett belysande exempel. de får 
ofta kritik för sina leverantörers arbetsvillkor i utvecklingslän-
der. 
 ett färskt exempel är reportaget i tV4s program kalla fakta 
i vilket h&m kritiserades för att betala för låga löner till an-
ställda i kambodjanska textilfabriker. reportaget gav upphov 
till en omfattande kritisk medierapportering. men bara en 
månad innan kalla faktas kritiska reportage fick h&m beröm 
i en debattartikel signerad swedwatch – en ideell organisation 
med syfte att minska missförhållanden kopplade till svensk-
relaterade företag i utvecklingsländer. h&m lyftes fram som 
ett gott föredöme då företagets arbete med att kräva minimi-
löner i bangladesh ansågs ha bidragit till en positiv utveckling 
inom textilindustrin. 
 precis som i exemplet med h&m innehåller en och samma 
artikel eller reportage sällan motstridiga argument eller per-
spektiv. ansvarsfrågor förenklas och bli endimensionella – 
ofta med en positiv eller negativ vinkel. det är alltså långt ifrån 
självklart att frågor om ansvar belyses utifrån flera perspektiv i 
ett och samma nyhetsinslag. istället tenderar medieberättel-
serna att peka ut en bov som agerat felaktigt eller en hjälte som 
agerat rätt. medielogiken skapar därmed en situation där den 
som vill delta i diskussionen och förmedla sin åsikt ofta redan 
har tilldelats en roll att spela, alternativt tvingas välja sida för 
att få möjlighet att delta. 
 det är därför sällan enkelt för organisationer att bemöta 
medial kritik och att navigera mellan olika krav och uppfatt-
ningar om hur de borde agera för att vara ansvarstagande. 
samtidigt förväntas organisationer i större utsträckning än ti-
digare redogöra för sitt ansvar och, inte minst, kunna svara på 
kritik om bristande ansvarstagande. erfarenheter av kraften i 
medielogiken får många organisationer att ta stor hänsyn till 
den. Och i deras strävan att nå ut via medierna anpassar sig 
organisationer efter föreställningar om hur medierna funge-
rar, vilket i förlängningen leder till att medier och deras arbets-
sätt och logik alltmer påverkar vad organisationer gör.1

 Vi menar att den här utvecklingen sammantaget leder till 
att medierna idag ges rollen som moralisk domstol – en roll 
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som innebär att de inte bara agerar åklagare utan också ges 
makt att fälla avgörandet om vad som är ansvarsfullt respekti-
ve ansvarslöst. utvecklingen för också med sig att mediernas 
tolkningsföreträde sällan utmanas; istället har det utvecklats 
en norm om att organisationer bör förhålla sig till den mediala 
bilden och anpassa sig till den. Våra studier visar att denna ut-
veckling kan få tre konsekvenser för organisationer och deras 
verksamheter.2   
 för det första ges medierna möjlighet att sätta agendan för 
vad som är ansvarsfullt och vad som är god moral. mediebil-
der har en normerande kraft som inte bara formar publikens 
uppfattningar om vad som är rätt och fel, utan de påverkar 
även uppfattningarna bland medarbetare i de organisationer 
som utsätts för den mediala granskningen. även den eller de 
som får spela huvudrollen i ett mediedrama tenderar att ändra 
uppfattning om det egna beteendet. det handlar ofta om en 
känsla av att inte få möjlighet att förklara sig och att man där-
för måste anpassa sig till den mediala versionen med argu-
mentet att det inte går att vinna mot medierna. därigenom 
legitimeras mediernas roll som moralisk domstol. denna ut-
veckling späs på av att organisationer anställer kommunikatö-
rer som är experter på mediernas arbetssätt. 
 för det andra leder detta till en ökad tonvikt på kom mu-
nikation. allt mer resurser läggs på att hantera just kommuni-
kationen av komplexa ansvarsfrågor. såväl privata som 
 offentliga och ideella organisationer förstärker sina kom-
munika tionsavdelningar och anlitar expertis för att  hantera 
den egna mediebilden och för att sköta den externa kommu-
nikationen. det finns en strävan att vara synlig i medierna och 
att försöka bli porträtterad som ett föredöme. samtidigt gäller 
det att minimera risken att utsättas för kritik och att fördömas 
i offentlighetens ljus. Ofta beskrivs detta av ledare och kom-
munikatörer som en balansakt där synligheten anses ha ett 
pris då uppmärksamhet riskerar att leda till kritik och för-
dömanden. kommunikationen blir så viktig att den kan för-
stås som en del av organisationers kärnverksamhet. det väcker 
farhågan att kommunikation av ansvarsfrågor blir viktigare än 
det faktiska ansvarstagandet. 
 för det tredje skapar utvecklingen ängslighet hos organisa-
tioner och deras ledare. det är en ängslighet som gör att mak-
ten förskjuts när det gäller att definiera vad som är ett önskvärt 
beteende och dra gränser för var det egna ansvarstagande går; 
makten förskjuts från den organisation och de individer som 
deltar i verksamheten till medierna. ledare och andra besluts-
fattare ställs inför valet att presentera sin verksamhet i enlig-
het med rådande medielogik eller att genomföra aktiviteter 
som är för organisationens (och andras) bästa, men som riske-
rar att skapa en mindre fördelaktig mediebild. det finns en 

1 strömbäck, J. (2004). Den  
medialiserade demokratin: 
Om journalistikens ideal,  
verklighet och makt.  
stockholm: sns Förlag. 

2 Grafström, M., Petrelius 
Karlberg, P., och Windell, K. 
(2013). Föredöme eller  
Fördömd? Medierna som 
moralisk domstol.  
stockholm: sns Förlag.
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risk att ängsliga ledare förhåller sig mer till de mediala bilderna 
än till den inre moraliska kompassen. 
 medierna har ett granskande uppdrag; ett uppdrag som 
spelar en central roll för ett fungerande, demokratiskt samhäl-
le. men givet den makt mediala bilder har att forma uppfatt-
ningar om olika organisationers ansvar blir det viktigt att lö-
pande diskutera och analysera vilka fenomen och frågor som 
ges utrymme på den mediala arenan och på vilket sätt. Vad 
lyfts fram och vad väljs bort i granskningen av moraliskt lad-
dade frågor? Varför blir vissa organisationer, ledare och frågor 
synligare än andra? är det rimligt att medierna både tillåts 
agera som åklagare och moralisk domare? 
 utvecklingen väcker också frågor om hur normer om vad 
som anses vara en nyhet och lämpligt nyhetsformat skapas. 
att medielogiken blir styrande långt bortanför traditionellt 
journalistiskt arbete pekar på vikten av att andra yrkesgrupper 
än journalister engagerar sig i att försöka påverka normerna 
för vad som är bra journalistik.                                                              n

 Det finns

 en risk att

ängsliga ledare förhåller 

sig mer till de mediala 

bilderna än till den inre 

moraliska kompassen. ’’
De bilder som sprids via me-
dierna har en normerande 
kraft och formar idéer om vad 
som är ansvarsfullt och önsk-
värt.                                 n



42

 svenska storföretags verksamheter spänner över hela världen; 
det handlar då om att göra affärer i vitt skilda sammanhang 
med stora skillnader i normer, lagar och regleringar, traditio-
ner, kulturer, politiska styren och välfärdsapparater. en grund-
läggande fråga rörande dessa globala företag är vilket ansvar de 
har – var börjar och slutar ansvaret, och vad avser det? frågor 
kring ansvar – gällande exempelvis produktionsförhållanden i 
fjärran länder, eller till miljömässiga skador geografiskt långt 
borta eller i framtiden – är komplicerade. de kräver tanke och 
handling som klarar av att ta in flera dimensioner och aspek-
ter. men storföretag och deras ledare föredrar att bara utveckla 
nära relationer till de klassiska så kallade ”intressenterna” så-
som banker, investerare, nyckelkunder, -leverantörer, -perso-
nal när de diskuterar förutsättningarna och villkoren för glo-
bala affärer. dessa ”intressenter” anses vara viktiga för att de 
har direkt påverkan på storföretagens kärnverksamheter.
 något provokativt formulerat men långt ifrån överdrivet 
innebär detta att en samling väletablerade, ledande, vita män 
från företaget, från investerare, nyckelkunder osv., träffas för 
att prata och förhandla om villkoren för globalt företagande 
och global handel och vad som anses vara ansvarsfulla respek-
tive oansvarsfulla sätt att göra affärer på. med andra ord möter 
företagsledare företrädare från vissa typer av intressenter med-
an andra grupper lämnas utanför dialog och samarbeten. det 
här är ett stort problem eftersom dialogerna och samarbetena 
därmed riskerar att fortsätta på samma sätt. läs: att samma 
och oansvariga sätt att driva företags affärer fortgår. 
 för stunden räcker detta för svenska storföretag: ”affärer 
som vanligt” + en dos ”corporate social responsibility” (csr) = 
säkerställd legitimitet, tillit och rykte. men det innebär att 
storföretagens csr-aktiviteter i princip aldrig bejakar och 
stödjer mål och behov utanför den så kallade ”samhällsekono-
miska och miljömässiga nyttan” (ett begrepp som nästan ald-

för dåliga etiska 
kunskaper 
och färdigheter 
i ledningen

tommy jensen

De stora svenska företag som 
inte klarar av att göra affärer på 
ett mer ansvarsfullt sätt än i dag 
riskerar att sopas bort från mark-
naden.                                  n

I korthet
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 Man kan 

 förstås alltid

invända att prat inte 

förändrar särskilt mycket 

när allt kommer om-

kring, men mot detta vill 

jag svara: underskatta 

inte dialogens makt!’’

rig preciseras men som likställs med ekonomisk nytta). det 
skulle med andra ord kunna göras så mycket mer! 
 Jag skulle vilja föreslå att svenska storföretag inkluderar 
and ra grupper i sina dialoger gällande affärer och ansvar än de 
klassiska intressenter som nämnts ovan. på det viset kan svens-
ka storföretag dels utveckla kunskaper och färdigheter som är 
viktiga för ansvarstagande, dels förmås inse och agera efter att 
företags existensberättigande, syfte och mål måste harmoni-
sera med breda samhällsmål och naturens förutsättningar.
 genom demokratiska dialoger med andra intressenter än 
de klassiska kan företaget kartlägga och blottlägga sin del i glo-
balt orättvisa och miljöförstörande strukturer och inte minst 
hur det tillsammans med andra och för företaget främmande 
organisationer och människor kan agera annorlunda för att 
ifrågasätta, utmana och bekämpa det som nu verkar vara en 
naturgiven ordning. man kan förstås alltid invända att prat 
inte förändrar särskilt mycket när allt kommer omkring, men 
mot detta vill jag svara: underskatta inte dialogens makt!
 iscensättande av demokratiska dialoger innebär praktiskt 
att centrala beslutsfattare i svenska storföretag ingår i dialoger 
med ett brett spektrum av samhällsintressenter. den andra 
parten i dialogen består av utvalda personer som representerar 
olika delar av samhället. urvalet är strategiskt så till vida att 1) 
intressenter som inte företags beslutsfattare normalt sätt stö-
ter på ska ingå, och att 2) dessa ska ha betydande olikheter 
sins emellan, samt att 3) urvalet av människor och organisatio-
ner är globalt. exempel på intressenter är ideella verksamheter 
eller organisationer i det så kallade civilsamhället, aktivistiska 
nätverk, journalister, vanliga medborgare men också repre-
sentanter för näringsliv, politik, statliga verk och vetenskapen. 
 statsvetaren James fishkin1 har utvecklat en metod för att 
iscensätta demokratiska samtal (han kallar det för deliberativa 
dialoger), och han menar att det inte krävs särskilt många ”oli-
ka” människor och organisationer för att den samlade försam-
lingen ska rymma ett tillräckligt brett spektrum av globala 
kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Vid de så kallade dia-
logträffarna diskuteras och reflekteras på vilket sätt, när och 
var företagets verksamhet hänger ihop med orättvisor och 
miljömässiga skadeverkningar. 
 dialogerna syftar inte till att peka ut företaget som skurkar, 
eller för den delen att det är den enda parten som måste ”reda 
ut saker och ting”; dialogernas syfte är att ta fram konkreta för-
slag gällande hur företagen kan agera för att undvika eller stäv-

Den gemensamma världen försvinner när 
den endast ses ur en aspekt; den existerar 
över huvud taget endast i en mångfald 
perspektiv.                                        n

arendt, h. (1958/1998, sidan 92) 
Män niskans villkor: Vita activa. Göte-
borg: Daidalos.
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ja och radera ut orättvisor, miljöförstöring mm. Viktiga frågor 
är vad företaget är i stånd till att göra själv, vilka andra organi-
sationer och personer man kan göra gemensam sak med och 
vilka nya allianser som krävs. 
 det handlar om dialoger vari diskussioner sker öga mot öga 
där ”deltagarna uppriktigt lägger fram och bemöter konkurre-
rande argument för att komma fram till väl övervägda omdö-
men om lösningar på gemensamma problem.”2  

fem centrala kriterier för de demokratiska dialogerna är: 
a. information: i vilken utsträckning deltagarna får tillgång till 

någorlunda riktig information som de anser vara relevant 
för frågan

b. substantiell balans: i vilken utsträckning argument fram-
lagda av en sida eller ur ett perspektiv bemöts med synpunk-
ter från personer som ser saken ur andras perspektiv

c. mångfald: i vilken utsträckning alla de viktigaste stånd-
punkterna bland företagen och olika intressenter har före-
trädare i diskussionen

d. samvetsgrannhet: i vilken utsträckning deltagarna upprik-
tigt väger argumentens förtjänster mot varandra

e. likvärdigt beaktande: i vilken utsträckning alla argumen-
tens förtjänster tas i beaktande, oavsett vem som lägger fram 
dem3

syftet med de demokratiska dialogerna är att forma en kollek-
tiv vilja – att gemensamt komma fram till vad som bör göras. 
fishkin har praktiserat demokratiska dialoger i små samhällen 
i kina och vid delstatsval i texas och hans erfarenhet är att det 
händer något med människors föreställningsvärld när de del-
tar i dialogerna. ett intressant och relevant exempel är före-
taget novia scotia power. företaget deltog i demokratiska dia-
loger och ändrade sina strategier rejält. efter dialogerna 
”gjorde företaget stora investeringar i förnyelsebar energi”4 för 
att reducera sin användning av kol. 
 dialoger är det kraftfullaste ”instrumentet” människor har 
för att kunna utveckla förmågan att se sig själv i andra. att 
kunna se sig själv och sitt företag i andra och att kunna se and-
ra genom sig själv och sitt företag är en förutsättning för att 
kunna överbrygga motsättningar mellan människor och för 
att kunna förändra sina egna tankesätt och tankemönster. Jag 
är övertygad om att beslutsfattare i företag så småningom kan 
utveckla sin etiska kompetens och vilja och utveckla nya kun-
skaper och färdigheter på ett djupgående och ibland radikalt 
sätt när de tar del av andra ”erfarenheter” och ”röster”. Och 
inte minst att kontinuerligt deltagande i demokratiska dia-
loger (förr eller senare) tar sig uttryck i mer ansvarsfulla beslut.

1 Fishkin, J.s. (2011), När folket 
talar: Deliberativ demokrati & 
konsultationen av allmänheten. 
Göteborg: Daidalos.

2 ibid, sidan 34.
3 ibid, sidan 55.
4 ibid, sidan 200.
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 frågan om svenska storföretag kan förväntas att frivilligt 
iscensätta demokratiska dialoger eller om det måste stiftas nya 
regelverk (exempelvis en förändring av aktiebolagslagen) läm-
nar jag därhän (för ett radikalt förslag, se mitt bidrag i hans 
hasselblads och mikael holmqvists antologi Företagsekonomin 
och Samhället, studentlitteratur, 2013). hur som helst tror jag 
att svenska storföretags nuvarande vilja och sätt att utöva an-
svar på inte kommer att accepteras i längden. de eskalerande 
globala miljöproblemen – klimatförändringen, havererande 
ekosystem, miljöflyktingar, krig om knappa naturresur ser som 
metaller, dricksvatten, bördig jord, de sista dropparna olja – 
och de sociala umbäranden som miljöförstöringen spär på 
kommer att ge upphov till en strukturomvandling som radi-
kalt förändrar förutsättningarna för att göra globala affärer. 
 de stora svenska företag som inte klarar av att göra affärer 
på ett mer ansvarsfullt sätt än i dag riskerar helt enkelt att sopas 
bort från marknaden.                                                                                  n

ansvar kräver att många 
linjer hålls öppna.         n
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vi väntar på ditt bidrag!
Företagsekonomers perspektiv och kunskaper behövs  

i samhällsdebatten. Företagsekonomiska kunskaper är centrala för 
att förstå många viktiga samhällsproblem.  

i Organisation & samhälle har du som är företagsekonom chans  
att använda dina specialkunskaper för att skriva om centrala 

 samhällsfrågor inför en bred publik.  
att skriva i O&s är ett sätt att fullgöra akademins s.k.  

tredje uppgift.

Fundera på vad du kan tillföra samhällsdebatten!  
Du behöver inte komma med ett helt manus med en gång.  

Till en början kan det räcka med en idé om  
vad du vill skriva om som vi kan diskutera innan du på allvar 

 sätter fingrarna på tangenterna.  
Hör av dig med din idé till någon av redaktörerna eller  

till någon i redaktionsrådet.
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