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UNIVERSITY 

 

FÖRETAGSETIK – VEM KAN TA ANSVAR? 

 

ABSTRACT 

Business ethics can have many approaches. One can for instance ask how and why 

companies make use of ethics to reach strategic goals. But it is also possible to study 

responsibility in various ethical dilemmas in a business context. The article refers to a 

case, where Stora Enso uses ethical instruments to create a competitive advantage. This is 

a background to the main question of the article, i.e. whether global firms really can take 

responsibility on the global market. It is discussed if there are other alternative moral 

subjects who should take a more active role in global business ethics. The article ends in 

suggesting that the role played by global politicians has much to do with business ethics. 

 

SAMMANDRAG 

Företagsetik är att studera hur företag använder sig av etik för t.ex. strategiska mål, men 

också att fråga sig vem som skall bära ansvar i olika företagsetiska situationer.1 I artikeln 

ges exempel på Stora Enso som gör etiken till en vinstbringande strategi. Men artikeln 

frågar också huruvida stora företag verkligen kan ta ansvar i den globala värld de är 

verksamma i. Artikeln diskuterar vem som alternativt kunde bära ansvar för 

företagsetiska dilemman och pekar på politikers roll i uppnående av global rättvisa. 

                                                 
1 Det finns en uppsjö definitioner av företagsetik, men t.ex. Gaumnitz och Lere (2002: 35) menar att 

företagsetik är den delen av etik som är applicerbarpå företagsvärlden. 
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INLEDNING 

Följande artikel grundar sig på min doktorsavhandling (Lindfelt 2006) och lyfter i första 

delen fram några av dess centrala resultat. Dessa utgör en bas för vidareutveckling av 

tankar, vilka bildar stommen i artikelns andra del, själva diskussionen. Artikeln är 

sålunda ett vetenskapligt diskussionsinlägg med frågan: vem kan ta ansvar i 

företagsetiska frågor? 

Dagstidningar kan vara ett intressant sätt att ta pulsen på samtiden. Genom tidningarnas 

rubriker och artiklar är det möjligt att följa opinionsbildningen och notera vad som 

intresserar läsarkretsen. Artikeln börjar med en snapshot av några tidningsartiklar och 

rubriker som exemplifierar marknadsklimatet under andra kvartalet år 2006. 

KONSUMENTMARKNADEN: ETISKA TRÄDGÅRDSSTOLAR OCH ETISK 

FRUKT  

Under försommaren 2006 kunde man läsa i tidningarna bl.a. att ”dina trädgårdsmöbler 

kan vara tillverkade av virke från skövlade regnskogar” (ÅU 4.5.2006). Samtidigt passar 

IKEA (Hbl 6.5.2006) på att med en helsidesannons presentera sig som ”IKEA i den gröna 

regnskogsvänliga klassen – ’Sommarmöbler i bästa gröna klass’”. Också Chiquita och K-

mataffärerna gör gemensam sak: en halvsidesannons (Hbl 6.4.2006) berättar att man för 

varje kilo banan som köps i K-mataffärerna samtidigt donerar pengar indirekt till 

intensivvårdsutrustning i barnkliniker. Båda exemplen är kanske lätta för oss att ta till 

oss. Det gäller trädgårdsstolar och frukt. Som konsument vill man veta vad man betalar 

för och man vill ha tilltro till varumärken. Man kanske förknippar Chiquita med bra 
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bananer, K-butiker med ansvar, IKEA med trygga utemöbler osv. Då har 

marknadsföringen gått hem och företagen har skapat ett etiskt skimmer kring sitt ”brand”.  

INDUSTRIELLA MARKNADEN: GATSTEN OCH MILJÖDEMOSTRATIONER  

Låt mig ta några andra exempel, från den industriella marknaden, där företag relaterar till 

andra företag, man talar om den s.k. business-to-business marknaden. ”Kinesisk gatsten 

görs med livet som insats” (Hbl 3.5.2006). Tulikivi anlitar kinesiska stengruvor för att få 

sina plattor till ett torg i Helsingfors. Eftersom marknadskrafterna styr valet av sten, 

verkar det vara helt ok, att tiotusentals arbetare dör av usla arbetsförhållanden i gruvorna.  

Finländska Metsä-Botnia förknippas med dödsfall av argentinska demonstranter. (Hbl 

10.5.2006) Man tvistar om rätten att använda den gemensamma floden Uruguay. 

Massafabriken ger anledning till den största miljödemonstrationen någonsin dittills i hela 

Latinamerika. Kemira som är leverantör av kemikalier för skogsindustrin följer naturligt i 

sina kunders, Metsä-Botnias fotspår och bygger en enhet för väteperoxidtillverkning i 

Uruguay. Kemira upplever inte att företaget är del i Metsä-Botnias konflikt eftersom de 

”bara är underleverantörer”. 

HAR FÖRETAG SAMVETEN? 

Alltså: Tulikivi köper gatsten från en producent i Kina, Kemira säljer väteperoxid till 

Metsä-Botnias cellulosatillverkning. Företag handlar med företag. Vilken roll spelar då 

etiken hos partnerföretag eller hos partnerföretagens partners? Företag har väl ändå inte 

samveten – eller har de? Åtminstone kan man konstatera att företag består av människor 

som jobbar i dem och dessa människor har ansvarskänsla, samvete, en moralisk 

uppfattning om rätt och fel och en vilja att göra gott - i bästa fall. Men räcker detta – eller 

är det något annat än god vilja som driver företag på den industriella marknaden att 
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profilera sig som etiska? Kan det t.o.m. finnas pengar i att vara rejäl, sjyst, 

miljömedveten eller värna om arbetsskyddet? Vilka värden skapar ett företag när det bryr 

sig om etik? Skapas etiska värden, ekonomiska värden, sociala värden – och kan dessa 

skiljas åt? 

Etik – den saknade länken (Lindfelt 2006) är en studie av företagsetik bland företag just 

på den industriella marknaden. Arbetet har drivits av frågan om hur etiken påverkar olika 

slags värdeskapande hos ett bolag. Jag har valt att studera ett skogsbolag, Stora Enso. 

Varför är detta ett gott exempel? En intressant aspekt är att Stora Enso är ett stort företag 

i en dynamisk omgivning. Företaget är marknadsledare i flera sektorer. Samtidigt är det 

också ett företag utsatt för hård press och etiska hotbilder såsom gruvolyckor, 

barnarbetskraft, facklig frånvaro och skogsskövling. Ändå – eller kanske just trots det – 

har Stora Enso lyckats profilera sig som ett av de mest etiska företagen i Finland (Nordic 

companies outperform... 2004). En kuriositet är dessutom att Stora Ensos anfader Stora 

Kopparberg anses vara det äldsta aktiebolaget i världen med ca 700 år på nacken 

(Normann 2001:15) 

VAD ÄR FÖRETAGSETIK? 

I studier av företagsetik kan man, enligt Brytting och Egels (2004) definition fokusera på 

två olika perspektiv.  

Antingen går man in för att reda ut om företagen är så bra som de säger: om Chiquita för 

sina kunder bakom ljuset genom att slå sig i hop med K-butikskedjan eller inte. Om 

trädgårdsmöblerna verkligen är från skövlade regnskogar eller om de är så trygga som 

sägs i marknadsföringen. Detta är en mera filosofisk, ofta preskriptiv approach som 

utreder vad som är bra eller dåligt, gott eller ont beteende (se också t.ex. Löhman & 
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Steinholtz 2003). Man talar om etik som normativ moralfilosofi. Brytting och Egels 

(2004:6) skriver: ”Företagsetik behandlar fenomen inom det ekonomiska livet (t.ex. köp, 

sälj, sparande, investeringar, marknadsföring, beslutsfattande, arbetsliv och ledarskap) 

utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv med användning av en moralfilosofisk 

begreppsapparat”. Det här är inte vad Lindfelts (2006) studie främst syftar till.  

Det andra alternativet är att undersöka företagsetiken såsom den används i näringslivets 

praxis. ”Företagsetisk forskning är forskning som behandlar relevanta företagsetiska 

sakfrågor, dvs.. etiskt kontroversiella eller uppmärksammade delar av näringslivets 

praktik” (Brytting och Egels 2004: 7). Då studerar man hur företag använder sig av etiken 

eller som i den här studien: vilket värdeskapande etiken för med sig. Denna forskning 

snarare deskriptiv eller explorativ företagsetisk i den bemärkelsen att den studerar hur 

och varför företag använder sig av etiska principer i sin marknadsföring. Därför är 

studiens resultat inte heller huruvida Stora Enso är ett etiskt företag eller inte – eftersom 

detta inte är syftet.  

De centrala resultaten i studien och svar på frågan varför företag vill använda så kallade 

etiska koder 2är mångfacetterad, men man kan ändå konstatera att många orsaker har med 

globaliseringen att göra. Jag vill här ge tre exempel på vad forskningen visar på. 

FÖRETAGSETISKA KODER ETT SVAR PÅ GLOBALISERINGEN 

I. I en global värld, möter företagen olika traditioner, kulturer och värderingar. 

Därför blir värdepluralismen en central fråga för ett storföretags ledningsgrupp. 

Vilka värderingar företaget skall följa är inte entydigt. I avhandlingen diskuteras 

t.ex. att Stora Enso klart förutsätter att arbetstagare måste få tillhöra 

                                                 
2 En företagsetisk kod definieras t.ex. enligt Brytting (1998: 196): ”En etisk kod är: lokalt förankrad och 

centralt sanktionerad, uttrycker god praktik och anger ideal, har praktisk betydelse och är generellt giltig.” 
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fackföreningar. Men i Kina är facklig verksamhet förbjuden i lag – vilket skapar 

en tydlig värdekonflikt för Stora Enso. Vilka värderingar skall bolaget följa; de 

europeiska eller de kinesiska? Klart är ändå att företaget måste ta ställning till 

sina värderingar detta i sin etiska kod. Ett annat exempel är barnarbetskraft. Vad 

är barnarbetskraft? I vår västerländska värld har vi våra stipulationer för när 

barn får börja arbeta och vårt samhälle är uppbyggt enligt det. Men vi ser också 

att andra länder är organiserade så att barnens arbetsinsats är en väsentlig del av 

en familjs försörjning. Vilken värdering skall då ett globalt företag följa för sin 

verksamhet i olika länder? Är det ok att barn jobbar i Thailand, Tanzania eller 

Bangladesh, men inte i Finland? Dubbelmoral – eller kulturimperialism? 

II. En annan väldigt viktig faktor i uppkomsten av etiska koder just i Stora Enso är 

ideella rörelsers aktiviteter. I slutet av 90-talet hade skogsindustrin en stor kris 

med Greenpeace, varpå Greenpeace kontaktade de tyska uppköparna, 

skogsindustrins största marknad. Greenpeace fick genom detta de tyska 

kunderna att kräva en viss nivå på miljöhänsyn hos skogsindustrin, också hos 

Stora Enso. Men också kändisar med idealistiska tankar kan ha inflytande. 

Författarinnan till Harry Potter, J. K Rowling, förutsatte att hennes böcker 

trycks på miljövänligt papper. Detta ledde till att stora växlar drogs på, 

SanomaWSOY som trycker böcker tog Rowlings önskemål på fullaste allvar 

och till följd av detta berördes också Stora Enso, som levererar 

pappersprodukter till boktryckningen. 

III. Ett tredje exempel på globaliseringens relation till etiska koder, är investerarnas 

roll. Investeringskapital rör sig över hela jorden, det är känsligt för skandaler 
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och det är ofta stora pengar som är inblandade. Investerare vill veta att 

börsbolagen inte riskerar att bli fällda för oetiskt beteende, med resultatet att 

aktievärdet rasar. Etik har alltså blivit en slags kvalitetsaspekt för investerare. I 

företagen talar man om risk management. Samtidigt har det vuxit fram en helt 

ny ekonomisk bransch: konsultbyråer som gör upp index där man inkluderar 

ansvarsfulla företag och företag som tar en hållbar utveckling i beaktande. Stora 

Enso menar att analytiker som jobbar för sådana index har varit betydelsefulla 

drivkrafter för företagets reflektion över sina värderingar (Lindfelt 2006). 

De här exemplen visar hur några centrala resultat faller inom den slags företagsetik som 

studerar näringslivets praxis, enligt den andra definitionen ovan. 

UTOPISTISKT ATT FÖRETAG FÖLJER SIN UPPSATTA ETIK 

Här vill jag också utveckla mina tankar vidare från de argument som förs fram i 

avhandlingen Etik – den saknade länken (Lindfelt 2006) och fråga om företagen 

verkligen kan ta det ansvar som de menar sej ta när man läser vad som sägs i företagens 

etiska koder. På sätt och vis går jag nu då in i den första definitionen av företagsetik och 

tar mej den friheten, i denna text.  I avhandlingens sista artikel argumenterar jag för att 

det är utopistiskt att företag är så goda som de hävdar i sina etiska koder. Det är inte 

möjligt, hävdar jag, att företag alltid kan göra som de skriver i sin etiska kod: det är 

utopistiskt att företaget i alla händelser och vid varje verksamhetspunkt är enigt. Det är 

omöjligt eftersom t.ex. Stora Enso är alltför stort, inrymmer för många anställda för att 

deras värdegrunder skall kunna sammanfalla och det finns för många instanser av den 

mänskliga faktorn. Hur strategiskt bra är det då att skriva ner företagets värderingar i en 

gemensam etisk kod – om den också kan användas mot företaget? Jag hävdar i 
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avhandlingens sista artikel att en etiskt hållbar verksamhet är nödvändig, men att etiska 

koder inte nödvändigtvis behöver spela en stor roll i ett gott företag. Låt mig utveckla 

tankarna vidare med avstamp från denna sista artikel i avhandlingen. 

EN ETISK LEDARE – EN GOD LEDARE 

Det är möjligt att en utmärkt ledare inte strävar efter det som är (etiskt) rätt. Samtidigt 

behöver inte heller den som strävar efter rätt vara en god ledare. Kring detta påstående 

filosoferar Per Sundman (2000) på ett tänkvärt sätt. Hans insikt kan ändå nyanseras. På 

det stora hela, kan man spekulera att företag som är etiskt medvetna också är bättre ledda. 

Det finns också annan forskning som understöder detta (t.ex. Berenbeim 2000). Den 

företagsledning som funderat igenom sin mission, sin framtidsvision, sin legitimitet att 

verka, och mentalt överkommit sin moraliska osäkerhet vad gäller vilka värderingar den 

skall följa, den företagsledningen har också i sin kreativitet lärt sig vem och vad företaget 

är – och vad företaget strävar efter. Ett sådant företag har förhoppningsvis också i någon 

mån analyserat den etiska atmosfär företaget verkar i, företagets etiska roll på marknaden 

och dess etiska position bland sina partnerföretag och konkurrensföretag. Det har 

analyserat sin etiska identitet i affärsnätverket.3 Alltså hävdar jag att ett företag som har 

en hög etisk profil också sannolikt är ett väl lett och fungerande företag. Detta till trots är 

det förmodligen ändå så att företaget är i riskzonen för skandaler, speciellt om det 

använder en företagsetisk kod. Orsaker till detta framförs i ovan nämnda artikel.  

Nåväl, även om en skandal inträffar, är det alltså inte självklart att företaget har ett dåligt 

ledarskap. Snarare kan man däremot anta att det företag som haft en skakig väg mot en 

etisk profil är ett företag med gott ledarskap – just därför att det är genom den krävande 

                                                 
3 Dessa begrepp hör förresten till avhandlingens centrala bidrag och är en teoretisk utveckling av den 

industriella nätverksteorin. 
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vägen man blir allra bäst (se t.ex. Normann 2001:297). Det kan vi t.ex. se i fallet med 

Stora Enso där nämnda kris med Greenpeace och tyska uppköpare ledde företaget att bli 

en föregångare i ansvar vad gäller miljö och sociala frågor. Jag tror att företaget måste stå 

i en slags obalans och spänning med samhället för att vara sunt - hur paradoxalt det än 

låter. I Lindfelt (2005), även avhandlingens femte artikel, (s. 16) citeras Stora Ensos 

etiska chef Kaisa Tarna. Hon berättar att företaget ser det som tiotusenkronorsfrågan 

(”million dollar question”) huruvida det etiska företaget också är det framgångsrika 

företaget. Stora Ensos strategiska motiv kan knappast bli tydligare. Man vill veta om det 

lönar sig att vara etisk. Med detta som bakgrund är det lätt att beskylla företagen för att 

de bara gör vinstskapande strategi, när de tillämpar sin etik. Man kan då, som t.ex. 

Gustafsson (1990) kritisera företaget och hävda att etik ju inte kan vara strategi utan etik 

är att vilja göra något gott, inte att opportunistiskt komma längre, bli bättre eller 

positionera sig fördelaktigare.  

“The idea of an ethical strategy is, you might say, a contradiction of moral logic. You 

should behave ethically, we could say, out of personal conviction and of moral feeling, 

not out of sheer strategic calculation of self interest. Ethics should not be an instrument 

for furthering possibly un-ethical aims. Or, put in another way, ethics is a question of 

values and goal, not of methods.” (Gustafsson 1990:1) 

MAKT ÄR ANSVAR – ANSVAR ÄR MAKT 

Här vill jag lyfta fram ansvarsfrågan och normativt konstatera att företagen kanske inte är 

de som skall bära allt ansvar i dagens värld. Provocerande kanske – företagen skall inte 

bära ansvar – vad menar jag? Ansvar kan man bära när man står i en position att ta 

ansvar. Makt är ansvar – ansvar är makt. Sålunda är det pudelns kärna att fråga vilken 
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makt företagen har. Då förstår man också vilket ansvar företagen kan bära. Tänk t.ex. på 

UPM som nu genomför enorma uppsägningar i Finland. Vad tänker vi oss när vi säger att 

UPM – eller ett annat globalt företag skall ta sitt samhällsansvar? Jag vill resonera kring 

den här tanken och utgår från några centrala aktörer i ett globalt börsföretag, vilket som 

helst. 

För det första, det är ägarna som besitter företaget. Ägarna i börslistade företag byts 

kontinuerligt genom börshandel. Ägarstocken är ständigt ny i sin sammansättning. Här 

kan man med rätta undra vilket ansvar en tvådagars ägare har, vilket ansvar en 

tvåsekunders ägare har och vilket ansvar en ägare med tjugo års aktieinnehav har. Blir 

ansvaret större med längre ägande – eller är ansvaret lika stort för alla som äger lika 

mycket en viss tidpunkt? Ofta förutsätter ansvar ett längre perspektiv, som inte kan 

omfattas av korttidsägare. Men gränsen blir väldigt otydlig och suddig för ansvarstagande 

i ägarstocken i ett börslistat företag. Jag hävdar att det därför inte nödvändigtvis är 

ägarstocken som kan ta ansvaret i ett börslistat företag, trots att det idag finns många 

investerare som explicit är etiska investerare. 

För det andra, är det VDn som ofta hålls ansvarig, oberoende av sitt ägarkapital. Därför är 

det också VDn som byts ut när en etisk skandal inträffar. VDns ansvar är att avgå för att 

företaget skall få nytt förtroende. Sålunda kan man säga att VDn tar sitt ansvar när han 

eller hon avgår. Men är företaget då också rättfärdigat? Ett företag som kontinuerligt 

byter sin VD, kan det också bete sig hur som helst bara VDn får gå? Jag hävdar att inte 

heller VDn kan bära hela företagets ansvar. Om inte ägarna och inte heller 

företagsledarna kan bära hela företagets ansvar, vem skall då göra det?  
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Ett tredje gångbart alternativ är att se kunderna eller köparen som ansvariga för sina 

inköp. Genom en ekonomisk transaktion skapas den efterfrågan i vilken säljarföretaget 

finner sitt existensberättigande. Köparen har ett visst ansvar för den efterfrågan som 

skapas, speciellt om denna är en enskild konsument. Då är personen också en moralisk 

person som inte kan fly sitt personliga ansvar. Svårare blir det på en industriell marknad, 

där kunden utnyttjar produktionsnätverket lika mycket som säljarföretagen. Ytterligare ett 

problem infinner sig när man beaktar att varje euro är en röst och alla har inte lika stor 

möjlighet att använda sina medel på ett ansvarsfullt sätt. Sålunda är också den industriella 

kunden i en knivig ansvarssituation. Inte heller kunden eller konsumenten kan ta 

helhetsansvar. 

GLOBAL EKONOMI ÄR GLOBAL POLITIK 

Politiska beslutsfattare med globalt inflytande utgör ett fjärde alternativ, vilket jag vill 

lyfta fram i frågan om vem som bär ansvar för dagens företagsekonomiska situation. 

Global ekonomi är global politik, vilket också lyfts fram flertalet andra forskare, t.ex. 

Marjaana Kopperi (1999) och David Korten (1995). Min avhandling inleds i kapitel 1 

med några ord av President Halonen: ”Vi har bara en värld. Därför är vår framtid 

gemensam”. Låt mej här i slutet av artikeln anknyta till bokens början. Jag menar att 

President Halonen i en mån är ansvarig för företagens handlingsutrymme, liksom andra 

inflytelserika politiker också är ansvariga. Anspråket grundar jag på följande 

motiveringar. Företag tillåts bli enorma i dagens globala ekonomiska system. Många 

företags makt har vuxit sig långt större än enskilda nationers förmåga till ledning, 

auktoritet och styrning. Dessa storföretag har exklusiva möjligheter att skapa behov, 

skapa efterfrågan, skapa politisk instabilitet och skapa klyftor i världen. De har helt 

enkelt möjlighet att påverka hela världsdelars utveckling. Att de också skall ta ansvar för 
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alla konsekvenser av sin verksamhet är befängt. Det är också utopistiskt. Företagens 

makt är för stor för dess möjlighet till ansvartagande i en konkurrensutsatt ekonomi. Jag 

hävdar att ingen kan ta detta helhetsansvar. En viss del av ansvaret faller ändå tveklöst på 

de institutioner som tillåter företagen att bli så stora. Det är en viktig insikt, vill jag föra 

fram, att ett större ansvar finns hos de institutioner som möjliggör företag att anta dessa 

gigantiska former. Företagen kan tillräknas ansvar i viss mån för sin verksamhet. Men de 

kan inte tillräknas ansvar för alla sina konsekvenser, eftersom företaget agerar på en 

ohyggligt tuff och global marknad. Företag bör följa regler, såsom t.ex. handelsrätten, 

internationella avtal och andra juridiska principer beroende på var de är registrerade och 

har verksamhet. Sålunda måste företag anpassa sig efter vad som är lagligt. Men det 

etiska ansvaret, vilket bygger på frivillighet, begränsas långt av en marknadskapitalism. 

Där är strategin enda möjligheten att ta större etiskt ansvar. Så här efter fotbolls-VM, vill 

jag göra en analogi och tänker mej att företagen är som fotbollsspelare i en match. 

Naturligtvis gör man allt för att vinna – inom spelets regler. Men kanske spelets regler 

borde dryftas närmare – också på världsmarknaden? Att företag har etiska koder är en 

strategi för att lyckas bättre, det hör till företagens existensutrymme och krav att vara 

strategiska. Men globala institutioner borde - i högre grad än de redan nu gör - dryfta 

spelreglerna för att ta sitt moraliska ansvar. Därför slår President Halonen huvudet på 

spiken när hon säger (2003: 14): ”Vi har bara en värld. Därför är vår framtid gemensam”.  
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