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Inledning

En säker traﬁk, där det långsiktiga målet för traﬁk-

Vägverket har tillsammans med några större transportköpande företag påbörjat ett samarbete som fått namnet: ”Forum för Hållbara
transporter – en uppväxling av det sociala ansvaret.” Man kan fråga
sig varför? Vägverkets intresse för dessa frågor – det handlar inte
bara om miljöomsorg utan också om traﬁksäkerhet – ingår i Vägverkets uppdrag från regeringen . Men varför ska transportköpande företag behöva bekymra sig för transporternas effekter på miljö, hälsa
och säkerhet? Har deras huvudmän (ägarna, kunderna) formulerat
sådana krav?

skadas till följd av traﬁkolyckor inom vägtransport-

I den här lilla skriften kommer jag att driva tesen att företagen redan hålls, eller kommer inom en inte alltför avlägsen framtid att hållas ansvariga för såväl ”hållbarhet” som ”socialt ansvar”, där även
hälsa och säkerhet ingår. Ett sådant utökat ansvarstagande gäller i
bred mening hela näringslivet, och även transportköpande företag
kommer att dras in. Det är inget nytt. Det brukar kallas Corporate
Social Responsibility (CSR) och ingår redan i många företags strategiska utvecklingsplanering.
Här kommer jag att presentera några grundläggande frågor som
CSR väcker på transportområdet. En del är ﬁlosoﬁska, vilket är helt
avsiktligt, för med det perspektivet når man just fundamentala frågor. Syftet är att stimulera till diskussion kring socialt ansvar, utökat
ansvar, rimliga krav – och orimliga.
”Society performance indicators focus attention on the impacts of organizations upon the communities in which they operate and to disclose how
the risks attendant upon their interactions with other social institutions are
managed and mediated.”
Ur Global Reporting Initiative (GRI): ”Sustainability Reporting Guidelines”
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säkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt
systemet. Vägtransportsystemets utformning och
funktion skall anpassas till de krav som följer av
detta.
En god miljö, där vägtransportsystemets utformning
och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador.”
Mål, hämtade ur Regeringens regleringsbrev 2006 avseende Vägverket.
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Företagens (gräns)lösa sociala ansvar
Näringsverksamhet får alltid och med nödvändighet stora effekter
i det omgivande samhället. Oftast handlar det naturligtvis om något positivt, exempelvis sysselsättning och skatteinkomster. Speciellt i samband med outsourcing av viss verksamhet eller när företag
ﬂyttar tydliggörs företagens positiva samhällseffekter. När Ericson
varslade om att huvudkontoret kanske skulle ﬂytta till London gick
protesterna så långt att till och med Socialdemokraternas partisekreterare uppmanade till en bojkott av Ericssons mobiler. På det sättet
kan hänvisningar till företagens sociala ansvar vara ett argument för
att förhindra förändringar. Även om dessa förändringar kan bli bra
på lång sikt, kan det bli mycket svårt för företagsledningarna att i
det läget väga ansvaret för gamla relationer mot möjligheterna i en
förnyelse. Men argumentationen kring socialt ansvar i näringslivet
gäller inte bara arbetstillfällen utan förs även av många andra skäl.
Västerländska företag anklagas ofta för oacceptabla arbetsvillkor
hos sina underleverantörer. En del anklagas också för att utnyttja
bristande miljölagstiftning i andra länder. Och det är inte bara bakåt
i produktionskedjan som ansvar utkrävs. Det väckte en del uppmärksamhet häromåret när Atlas Copco ombads förklara sig med anledning av övergrepp på människor och miljö som en av deras kunder i
Ghana gjort sig skyldig till. Även SEB ställdes till svars eftersom de
varit inblandade i ﬁnansieringen. Ett annat exempel gäller lastbilstillverkare som har anklagats för att syssla med olaglig vapenexport
när deras lastbilar använts som vapenbärare. Är det rimligt att ett
företag tar på sig ansvar för hur underleverantörer, utländska politiker eller kunder agerar? Har alla företag ett lika brett deﬁnierat
ansvar? Finns det någon bortre gräns för det som kallas företagens
sociala ansvar?
PUBLIKA VARUMÄRKEN I FOKUS
En ytlig bild visar att det främst är publika varumärken som hamnar

i fokus. Ikea, H&M, Nike, Shell,
Nestlé, McDonalds, alla har de
”200 miljoner i vinst, ändå
någon gång berörts av upprörska fabriken läggas ned...
da kundreaktioner. Men trots
Nu återstår bara tårar.”
att få av oss är kunder hos Atlas
Copco eller Scania har de också
Aftonbladet 18/3, 1999, om nedläggblivit speciellt granskade, förningen av Lear Corporations fabrik i
modligen på grund av att deras
Bengtsfors.
varumärken är välkända, speciellt i Sverige. Okända företag
som enbart sysslar med affärer företag emellan får däremot sällan
känna av konsumenttrycket, såvida inte någon av deras kunder för
vidare sina konsumenters krav bakåt i produktionskedjan. Sådana
krav kan också kanaliseras via det politiska systemet som då förr
eller senare griper in i näringslivet som helhet. Utökat socialt ansvar
är således inte förbehållet företag på privatmarknaden, även om det
verkar som om trycket uppstår där.
Vilka frågor handlar det om? Historiskt sett kom arbetarskydd tidigt in i bilden. Speciellt fackföreningsrörelsen drev detta, tillsammans med arbetsplatsdemokratiska frågor från 50-talet och framåt.
Även konsumentskyddet uppmärksammades tidigt. Med början på
60-talet dök också internationella frågor upp. Stora amerikanska företag blev hårt kritiserade för inblandning i andra länders politik och
uppmanades att ta ett ”samhällsansvar”. Miljöfrågor växte sig starka
på 70- och 80-talet, ungefär samtidigt som skadligt barnarbete hos
underleverantörer blev en stor fråga. Under de senaste 50 åren har
det också funnits ett kontinuerligt tryck på företagen att ta ett ansvar
för ekonomisk jämlikhet. Det har gällt allt ifrån vinstbeskattning, utdelningspolicy och löntagarfonder till låglönesatsningar och kritik av
bonussystem. Idag väcks allt oftare krav på att företagen aktivt ska
ta ansvar för jämställdhets- och integrationsfrågor. Företagen upp-
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berättade ”Uppdrag Granskning” historien om hur statligt

vaktas också för att hjälpa till att lösa allmänna samhällsproblem
som glesbygdsproblem, ungdomskriminalitet, kvinnomisshandel och
situationen för hemlösa, men även när det gäller stöd till idrott och
kultur. Det är med andra ord svårt att i det konkreta se någon självklar gräns för företagens sociala ansvar.

ägda svenska Vattenfall köpte in sig i brunkolsbranschen

DE SVAGA I FOKUS

i östra Tyskland 2001 och om hur deras grävskopor bara

En teoretisk ledtråd får vi genom att titta på vilka som anses vara de
utsatta eller drabbade. Det är så gott som alltid en svagare part: fattiga länder, fattiga människor, barn, missbrukare, hemlösa, diskriminerade grupper. Förﬂyttning av minoritetsbefolkningar i östra Tyskland har väckt större protester än planerna att ﬂytta delar av Kiruna.

”Våren 2004 stod de ﬂesta hus i Horno ännu kvar. Då

kom närmare och närmare, på jakt efter det tre meter
tunna kollagret som ligger 60 meter under den gamla
(kulturskyddade) byn. Horno höll redan då på att utrymmas och att byn till stor del befolkades av ett skyddat
minoritetsfolk, sorber, hjälpte inte.”
Uppdrag granskning, 20/9, 2005

I så kallade makt-assymetriska förhållanden vilar alltid ansvaret
tyngst på den starkare parten. I någon mening kan den logiken även
anses gälla miljöfrågan. Naturen ses som den svagare parten som
kontinuerligt utsätts för brutala övergrepp av människan.
PRIVAT ELLER OFFENTLIGT?

”Sedan tidigare är det klart att delar av Kiruna måste
ﬂyttas på grund av malmbrytningen, bland annat järnvägsstationen, kyrkan, ett bostadsområde, väg E 10 och
järnvägen. Men konsekvenserna kan bli betydligt större,
så stora att en helt ny stad måste byggas.”
DN 14/1, 2005.
Planerna har ännu inte lett till några större manifestationer mot LKAB.

Vissa av de frågor som förs in i företagens sociala ansvar har traditionellt tillhört det offentliga: omskolning, missbruksproblem, barnomsorg, glesbygd, infrastruktur. Vad händer med tidigare skatteﬁnansierade verksamheter som övertas av privata företag. Hur går det
med långsiktigheten, dvs vad händer vid en lågkonjunktur eller när
företaget går dåligt? Hur bibehålls demokratisk insyn, rättssäkerhet
och rättvisekravet? Vilka prioriteringar kommer att göras när de sociala målen hamnar i konﬂikt med de kommersiella? Misstron mot att
företag skulle vara väl lämpade att hantera detta, framträder allt som
oftast. Det ﬁnns en uppfattning att företag inte kan, vill eller orkar
med att ta det ansvaret.
Det ﬁnns naturligtvis också ett politiskt betingat motstånd som
handlar om tron på att inneboende marknadsmekanismer kommer
att lösa även sociala problem, bara företagen fokuserar på sin uppgift att tjäna pengar.
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Å andra sidan ﬁnns det också
EU-kommissionen deﬁnierar CSR
positiva förväntningar på föpå följande sätt:
retagen, som inte bara hand”Ett begrepp som innebär att
lar om ﬁnansieringsmöjligheföretag på frivillig grund integrerar
ter, utan också om företagens
sociala och miljömässiga hänsyn i
långt drivna och bevisade prosin verksamhet och i sin samverkan
fessionalism när det gäller att
med intressenter, utöver vad lagen
målmedvetet driva projekt. I
kräver.”
vissa fall har företagen också
access till både myndigheter och behövande (inte minst utomlands) i en utsträckning som idéburna organisationer eller politiker inte har. Ibland lyckas ju inte heller politiskt kontrollerade verksamheter uppfylla kraven på rättvisa,
demokrati och uthållighet och riskerna med privata initiativ kan då
förefalla mindre, jämförelsevis.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Företagets samhällsansvar, eller som det med ett inlånat begrepp
vanligen kallas: Corporate Social Responsibility (CSR) har kommit att
bli det begrepp som samlar ihop de olika yttringar av utökat ansvar
som idag möter näringslivet. Det ﬁnns visserligen försök att skapa
mer eller mindre auktoritativa deﬁnitioner på CSR men innehållet
verkar ﬂyta fritt och begreppet används i många olika syften. För
företagen kan detta skapa en oklar strategisk situation med många
konkurrerande viljor och synsätt.
Men lyckligtvis ﬁnns det några grundläggande principer som återkommer regelbundet i CSR-diskussionen. De är principer som formulerats och fastlagts av tongivande internationella organisationer som
FN, OECD och ILO.
De kanske mest omtalade idag är FNs ”Global Compact” som är en
inbjudan till samarbete mellan FNs olika organisationer och stora internationella företag. Syftet är att via ett gemensamt samarbete och
erfarenhetsutbyte förbättra arbetsvillkoren, miljön och respekten för

de mänskliga rättigheterna i världen. Nyligen har även bekämpning
av korruption tillfogats. I Sverige samordnas arbetet via ”Globalt ansvar” som sorterar under Utrikesdepartementet.
ILOs så kallade ”kärnkonventioner” har framkommit i ett samarbete mellan stater, internationella fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Idag åberopas eller inkluderas de ofta även i företagsinterna CSR-riktlinjer. De är:
¢
¢
¢
¢
¢

Förenings- och förhandlingsrätt (konvention 87 & 98)
Barnarbete (konvention 138)
Diskriminering och lika lön (konvention 111 & 100)
Förbud mot tvångs- och slavarbete (konvention 29 & 105)
Om de värsta formerna av barnarbete (konvention 182).

ILOs kärnkonventioner har också omsatts till en konkret internationell certiﬁeringsstandard som heter ”SA8000” och som används av
ﬂera erkända certiﬁeringsinstitut, bland annat Det Norske Veritas.
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete inom den internationella
standardiseringsorganisationen ISO med syftet att 2008 lansera en
vägledande standard för socialt ansvarstagande, kallad: ISO 26000
Social Responsibility.
När det gäller vägtransporter speciﬁkt har QIII, en ideell organisation som ägs gemensamt av LO och NTF, tagit fram ett ”leverantörsförfrågningsunderlag” som mycket konkret anger vad man som
transportköpare bör tänka på för att främja ett säkrare och mer miljövänligt traﬁksystem.
Till dessa principer ﬁnns mötesplatser kopplade där intresserade
företag kan utväxla erfarenheter. Under senare år har även redovisningssystem utvecklats som tar fasta på det som ibland kallas: ”The
Tripple-Bottom-Line” . Ambitionen är att hitta en redovisning som
ger en korrekt bild av företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala ”värde”. Det i sin tur förutsätter att CSR gjorts väldeﬁnierat och
mätbart.
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INKÖP I FOKUS
En av många effekter av CSR-intresset är att inköpsprocessen har
hamnat i fokus. Det har naturligtvis med kontrollmöjligheterna att
göra. Internt har företagen relativt god insyn i och kontroll över arbetsvillkor och miljöfaktorer. Annorlunda förhåller det sig med underleverantörsnätet. Här gäller det att identiﬁera argument som kan
påverka andra företag. Det yttersta maktmedlet gäller vem som ska
få ordern, dvs inköparen hamnar i en nyckelposition när det gäller
att ställa krav, inte bara på pris och kvalitet i traditionellt mening
utan också på ”social kvalitet”. Här ryms miljö-, säkerhets- och arbetsrättsliga villkor. Det köpande företaget reducerar ”sina” koldioxidutsläpp och ökar säkerheten i ”sina” processer genom att ställa krav
på underleverantörerna. På det sättet dras underleverantörsledet in i
CSR-arbetet och det sociala ansvaret trycks bakåt i värdekedjan via
inköpsfunktionen.
Föga förvånande landar därför CSR-frågorna allt oftare hos inköparna, som också sedan länge har en egen ”Hederskodex” (från 1960 uppdaterade 1996). Där lyfter man bland annat fram betydelsen av att
man som inköpare ska bidrar till företagets/förvaltningens allmänna
utveckling, följa dess riktlinjer, ”verka för ärlighet och god etik” och
”för köpverksamhetens utveckling och anseende”.
Här ska vi fokusera frågan kring traﬁksäkerhet:
Ingår även traﬁksäkerhet i företagens sociala ansvar,
i CSR-arbetet?

FN’S 10 PRINCIPER BAKOM GLOBAL COMPACT:
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Princip 1

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd
för internationella mänskliga rättigheter inom den
sfär som de kan påverka; och

Princip 2

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

ARBETSVILLKOR
Princip 3

Företagen ombeds att upprätthålla (”uphold”) föreningsfrihet och ett faktiskt (”effective”) erkännande av
rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4

avskaffande av alla former av tvångsarbete;

Princip 5

faktiskt (”effective”) avskaffande av barnarbete; och

Princip 6

avskaffandet av diskriminering vid anställning och
yrkesutövning.

MILJÖ
Princip 7

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen
vad gäller miljörisker;

Princip 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och
Princip 9

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig
teknik.

KORRUPTION
Princip 10Företag bör motarbeta alla former av korruption,
inklusive utpressning och bestickning.

6

OM KONSTEN ATT HA ANSVAR

Vem är ansvarig
för traﬁkolyckan?
En lastbil kör rakt ut i en korsning och krockar med en personbil som
kommer i hög fart. Ett barn i personbilen dör. Vem bär ansvaret?
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Chauffören som körde onykter?
Rederiet som serverade alkohol i chaufförernas matsal?
Biltillverkaren som inte installerat alkolås?
Åkeriet som inte installerat alkolås?
Speditören som inte krävt alkolås?
Det transportköpande företaget som saknar kravspeciﬁkationer
vad gäller traﬁksäkerhet?
Inköparen som anlitade en ökänd speditör utan att ställa frågor
utifrån en sådan kravspeciﬁkation, trots att den fanns?
Traﬁkpolisen som inte hade någon kontroll på vägsträckan?
Pappan som lät barnen åka utan bilbälte?
Mamman som regelmässigt kör 10 km/t för fort?
Kommunen som lade barnstugan på andra sidan motorvägen?
Föraren i bilen framför, vars stenskott distraherade lastbilschauffören?
Åkaren som har fortsatt att köra trots indraget körkort.?
Transportbeställaren som i sista stund begärde snabb leverans?
Vägverket, för bristfälligt underhåll?
Anställda hos Vägverkets underentreprenör som slarvade med
underhållet?

Man kan säga att alla aktörer i listan ovan bidrog till att olyckan
kunde ske. Alla bidrog med mer eller mindre nödvändiga förutsättningar, men ingen enskild handling är i sig själv en tillräcklig förutsättning. Alla har någon form av kausalt ansvar, det vill säga de var
med om att orsaka olyckan. Men redan listans längd gör det uppen-

7

OM KONSTEN ATT HA ANSVAR

bart att ett enbart kausalt ansvarsbegrepp inte underlättar ansvarsutkrävandet. Dessutom kan vi behöva rikta blicken framåt och inte
bara se bakåt: Vem har ansvar för att förhindra att olyckor sker? Vi
behöver ett mer ﬁnmaskigt nät, det vill säga ett ﬂerdimensionellt ansvarsbegrepp.
Alla, utom en, har ansvar för olyckan. Men de har olika typer av ansvar. Vilket ansvar har de då? Har de olika mycket ansvar? Vem har
mest ansvar? Kan en organisation ha ansvar? Vad är skillnaden mellan att ha ansvar och att hållas ansvarig? Vem är utan ansvar?
Svaret på den sista frågan är att föraren i bilen framför, givet att hon
i övrigt kört normalt, knappast kan lastas för olyckan, trots att hon
varit med om att orsaka den. Men vad skiljer henne från de övriga?
Den frågan sätter ﬁngret på en moralﬁlosoﬁsk grundbult som möjligen kan hjälpa oss att sätta en gräns för ansvarsutkrävandet.

Allsmäktig och galen
Det ﬁnns bara två måsten i livet; vi måste dö och vi måste välja. Jag
minns inte vem som först hittade formuleringen, men den är onekligen sann. Vi har alltid ett val. Även i en utpressningssituation, där
kanske till och med vårt eget, eller våra barns liv står på spel, även
där har vi ett val. Vi gör ett val om vi börjar förhandla. Vi gör ett val
om vi ger efter. Vi gör ett val om vi vägrar.
Föraren i bilen framför valde inte, och kunde inte heller välja, att
skapa ett stenskott som skulle träffa lastbilens fönster just innan
korsningen. Där skedde inget val, följaktligen fanns inte heller något ansvar. Känner föraren ändå skuld för olyckshändelsen? Kanske,
men att känna skuldkänslor är inte samma sak som att ha ansvar.
Även det omvända gäller. Många som väljer att göra andra illa känner
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”Vart Gud har tagit vägen?” ropade (den vansinnige),
”det ska jag säga er! Vi har dödat honom – ni och

ingen skuld men har ansvar ändå. Det är valet och inte känslan som
bestämmer vem som har ansvar. Det är makt som skapar ansvar. Det
är därför som upphandling ingår som en del av CSR-arbetet. Det kan
kännas som att leverantören har ansvaret men inköparen har makt.

jag! Vi är alla hans mördare! Men hur har vi lyckats
med det? Hur mäktade vi torrlägga oceanen? Vem
räckte oss en svamp som kunde sudda ut hela horisonten? Hur gjorde vi när vi lossade kedjan mellan
denna jord och dess sol? ....Blir inte natten allt längre
och mörkare? Måste inte lyktor tändas redan på förmiddagen?...Med vilket vatten kan vi rena oss? Vilka
försoningsfester, vilka heliga riter blir vi tvungna att
uppﬁnna? Har inte detta dåd en storhet som är alltför
stor för oss? Måste vi inte själva bli gudar, helt enkelt
för att ge intryck av att vara det värdiga?”...”Vart Gud
har tagit vägen?” ropade han, ”det ska jag säga er! Vi
har dödat honom – ni och jag! Vi är alla hans mördare!
Ur Nietzsche, F: Den glada vetenskapen.

OMNIPOTENS
Man skulle kunna tro att med ökad insikt om det allestädes närvarande valet, skulle ansvarskänslan också öka och därmed försiktigheten
och ödmjukheten. Det verkar, tyvärr, inte som att så skulle vara fallet.
Snarare ﬁnns det en tendens att ökad makt förhindrar självinsikt.
Ju mer man tror sig veta och klara av, desto mindre tycks det ﬁnnas att lära. Och är man allvetande och allsmäktig återstår inget alls.
Psykologer kallar detta för omnipotenta fantasier, något som har med
brist på självinsikt att göra. Den omnipotenta saknar självinsikt och
slutar förr eller senare inom psykvården.
Människor som tror sig vara allsmäktiga förekommer ofta i skönlitteraturen. De drabbas regelmässigt av Hybris – en sorts sjuklig självförhävelse – och kan räkna med Nemesis, gudarnas hämnd. Det är en
djupt liggande tankeﬁgur detta, att högmod går före fall.
Filosofen Friedrich Nietzsche har bland annat blivit känd för sina
funderingar kring ”övermänniskan”. Det handlar om en människa som
inser att bokstavligen allt ligger inom hennes beslutsdomän. Även
moralen. ”Gud är död!” och människan är den som begick mordet. När
Gud är död är allting tillåtet. Den idén, om den tas på djupaste allvar,
gör vanliga människor vansinniga, enligt Nietzsche. Bara Övermänniskan kan hantera en sådan allmakt och sådana människor existerar inte, oavsett vad Nietzsche trodde.
I en studie av skadereglerare erbjöds de intervjuade ett ﬁktivt gentest som skulle kunna fastställa ett traﬁkskadat barns sannolikhet
för att få ett yrke med hög inkomst. Skulle skaderegleraren välkomna
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en sådan inblick i barnets framtid? Det gällde ju att fastställa det framtida inkomstbortfallet så korrekt som möjligt. Nu skulle man slippa gå
på medelinkomst och istället kunna anpassa ersättningsnivån till begåvningsnivån. Samtliga tillfrågade reagerade med förfäran. Så mycket kunskap och den medföljande makten ville man inte ha. ”Det vore att vara
som Gud!” som en av dem uttryckte det, med en rysning. I ljuset av det
ovanstående är den reaktionen ett hälsotecken.
PATERNALISM
Inte sällan träffar man på människor som uppenbarligen inte vet sitt eget
bästa. De har kanske fastnat i destruktiva vanor eller håller av okunskap
på att hamna i svåra omständigheter. Då gäller det att balansera mellan
omtanken om andra och andras frihet.
Får man rädda människors liv, mot deras egen vilja? Inom medicinsk etik
har man diskuterat detta och infört något man kallar ”presumerat informerat samtycke”. Det vill säga man antar att personen i fråga skulle ha
velat bli räddad med vissa metoder om de haft full information och varit
vid sina sinnens fulla bruk. Detta är ofrånkomligt ett ”paternalistiskt”
argument (från latinets pater: fader). Personen ifråga antas inte veta sitt
eget bästa och beslutsfattaren kan därför temporärt ta över handlingsfriheten, ungefär som en god far tar hand om sina barn.
Finns det en parallell till traﬁksäkerhet och -miljö? Uppenbarligen, eftersom det ﬁnns en tvingande lagstiftning som reglerar beteendet på våra
vägar. Staten styr och ställer för vårt eget bästa. Åkare och speditörer har
inte helt fria händer utan styrs även av kundernas krav. Om det nu är tilllåtet att auktoritativt ta över andras handlingsfrihet, när är det tillåtet,
och vilken utsträckning?
Det här är en kontroversiell fråga. Vissa hävdar ett oinskränkt individuellt eget ansvar som ingen annan kan eller ska ta över. Jag menar att
paternalism i vissa fall kan vara inte bara tillåtet utan till och med påbjudet om den främjar människors autonomi, vilket kan låta lite paradoxalt.
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Tanken skulle i sådana fall vara att varje individ, i princip, själv ska
få utforma sitt eget liv. Men för att kunna göra det, behövs det ibland
att omgivningen hjälper till. En absolut grundläggande förutsättning
för autonomi är naturligtvis att vara i livet. Transporter som riskerar
människoliv måste därför kunna motarbetas eller förbjudas. Det är
den moraliska grunden för att ge transportköpande företag rätt att
ställa säkerhetskrav i sina inköpsprocesser. Det kan också vara så
att det krävs auktoritära insatser för att upprätthålla eller öka handlingsmöjligheterna för individerna. Den tanken återﬁnns bland annat
i den så kallade ”försiktighetsprincipen”, som åberopas – auktoritativt! – inte minst i miljösammanhang: ”Handla så att du inte undergräver möjligheterna att handla ansvarsfullt i framtiden.” Eftersom
vägtransporter står för en så stor del av koldioxidutsläppen kan ett
ingripande, så att säga uppifrån eller ”utifrån” (jfr återigen inköpsprocessen), vara nödvändigt för att öka människors handlingsfrihet
i framtiden.
MAKTMISSBRUK
Avsaknad av självinsikt har visat sig vara ett av de stora problemen
med att hjälpa missbrukare att få kontroll över sitt missbruk. Beroendet är kopplat till en orealistisk känsla av egen kontroll: Jag kan
sluta när jag vill. En sådan illusorisk självkontroll måste brytas och
där kan det krävs auktoritära medel.
Det så kallade ”12-punkts-programmet” som används framgångsrikt för att bryta missbruk av olika slag: alkohol, narkotika, sex och
så vidare, innehåller därför följande punkt (§2): Vi kom till insikt om
att en kraft starkare än vi själva kunde hjälpa oss att återfå vårt
förstånd.
Kanske att det här också ﬁnns en insikt som kan användas för att
komma tillrätta med maktmissbruk? Det skulle i sådana fall handla
om hur avsaknaden av kritiska motbilder riskerar att utveckla överdrivna självbilder hos makthavare.
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I organisatoriska sammanhang ﬁnns det anledning att fundera över
vilka motkrafter starka chefer och medarbetare möter under sin karriär. Om kritiska röster tystnar ju högre upp man kommer i organisationen, då försvinner också en viktig hjälp till självinsikt hos chefen.
Samma sak riskerar att inträffa om en medarbetare sprider rädslor
eller överdriven beundran omkring sig, och får arbetskamraterna att
hålla inne med sina invändningar. ”Tysta organisationer” riskerar
med andra ord att skapa inte bara rädda, utan även en och annan
maktfullkomlig medarbetare eller chef.
Företag som skaffar sig en maktfullkomlig kultur kommer att ta sig
allt större friheter och uppträda alltmer irrationellt och skrämmande
i omvärldens ögon. Ett företag som tror sig ha obegränsad makt och
ansvar tror sig ju samtidigt också ha en rätt och en skyldighet att
gripa in närhelst man ﬁnner det påkallat, utan att lyssna på andra.
Det kommer att ge ett märkligt intryck och leda till ökad isolering
eftersom omvärlden kommer att dra sig tillbaka. Liksom elefanten i
porslinsbutiken borde det stora och starka företaget röra sig försiktigt bland allt som, relativt sett, är smått och ömtåligt. Man påminns
här om att ansvaret alltid vilar tyngre på den starkare parten än på
den svaga.
Omedvetenhet ingår latent i alla monopolliknande situationer. Därför gör utomstående klokt i att med extra skärpa granska självbilden
i exempelvis statliga monopol och i företag med dominerande marknadsposition.
Ju mer makt desto större ansvar. All makt - ett förkrossande
ansvar! Företag som vill ta ett utökat socialt ansvar bör därför röra sig mycket försiktigt på områden där man saknar
motstånd eller där motståndet är svagt.
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Ingenjören Kermit Vandivier, blev av sina chefer på företaget
Goodrich, uppmanad att förfalska testdata om en misslyckad
ﬂygplansbroms för att inte försena leverans till kund. När han
protesterade blev han tillrättavisad av sin chef:
•

”It’s none of my business, and it’s none of yours. I learned
a long time ago not to worry about things over which I had
no control. I have no control over this.”

•

”Does your conscience not bother you if, say, during ﬂight
tests on the brake something should happen resulting in
death or injury to the test pilot?”

•

”Look”, he said, becoming somewhat exasperated., ”I just
told you I have no control over this thing. Why should my
conscience bother me?” ”You’re just getting all upset over
this thing for nothing. I just do as I’m told, and I’d advise
you to do the same.”
Efter ﬂera allvarliga tillbud under testﬂygningarna kallades Goodrich till förhör i USAs
kongress men inget ansvar utkrävdes. Samtliga inblandade, utom Vandivier, fortsatte
sina karriärer. (Vandivier: Why should my conscience bother me?, 2002)

Maktlös och
ansvarsbefriad
Insikten att vi har ansvar för alla våra val kan kännas övermäktig.
Vem vågar då agera över huvudtaget? Så fort vi väljer (!) att stiga upp
ur sängen på morgonen, sätter vi igång oöverskådliga kedjor av orsak
och verkan som kan få oerhörda konsekvenser. Att alltid vara medveten om sitt ansvar och att alltid medvetet välja mellan alla tillgängliga
handlingsalternativ är därför helt enkelt omöjligt. Istället för att bli
omnipotent och otillräknelig riskerar man att bli helt passiviserad.
Ändå är det här sällan ett större problem i vår vardag. Varför?
RUTINER OCH SUNT FÖRNUFT
Vi använder nästan alltid väl beprövade, men i stunden omedvetna,
rutiner för att få vardagen att fungera, trots alla val som måste göras.
Vi stänger helt enkelt av vårt ansvar relativt snabbt och går över på
autopiloten. ”Sunt förnuft” är ett uttryck som ofta kommer till användning:
¢ ”Självklart räknar vi med att vår personal gör ett bra arbete.”
¢ ”Det ﬁnns väl ingen människa som menar att rederiet ska hållas
ansvarig för vad chaufförerna hittar på?”
¢ ”Det säger väl sunda förnuftet att kommunen inte kan hållas ansvarig för vad fartblinda föräldrar ställer till med ute i traﬁken!”
¢ ”Sunt förnuft säger väl att man inte kör berusad?!”
¢ ”Om jag beställer en snabb transport då räknar jag självklart med
att speditören säger ifrån om det inte går med gällande hastighetsbegränsningar.”
¢ ”Alla ligger 10 km/t över gränsen.”
¢ ”Om barnet inte hade bilbältet på sig, och dom dessutom körde för
fort, då säger väl sunda förnuftet att det är föräldrarna, och inte
vägverksdirektörerna, som bär ansvaret!”
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Vi gör som vi alltid har gjort. Vi gör som alla andra gör. Det är andra som bär ansvaret. Det är självklart. Det framstår åtminstone som
självklart, men innerst inne vet vi att förhåller sig annorlunda. Även
att följa etablerade regelverk och rutiner innebär ett val och ett ansvar. Även regler och rutiner måste då och då ses över och utvecklas.
Bara för att ett företag idag skulle sakna miljö- och säkerhetsaspekter
i sin kravspeciﬁkation för transportinköp, så saknar det inte ansvar
för sådana frågor.
OKUNSKAP
Omständigheter som man inte känner till kan man självklart inte heller ta hänsyn till. Men det ﬁnns samtidigt ett rimligt krav på att man
ska försöka ta reda på så mycket som möjligt om de olika handlingsmöjligheter som står till buds. Inom juridiken talar man om sådant
som den anklagade visste ”eller borde ha insett”. Det vill säga det
ﬁnns saker som man har en skyldighet att ta reda på och det ﬁnns
saker som man borde ha förstått och det går inte alltid att skylla på
okunskap.
Beställare av transporter, till exempel, har kanske inte haft anledning att sätt sig in i hur krav på leveranstider och pris skapar förutsättningar som kan leda till en farlig, eller till och med olaglig transport (försummad tid för vila, för hög hastighet, dåligt underhåll av
fordon). Man kanske inte heller känner till vilka möjligheter man som
köpare har att ställa krav på alkolås, bältestvång etc. Sådan form av
okunskap är måhända förståelig, men befriar inte automatiskt från
ansvar.
Komplexiteten i ett modernt företag är så stor att informationsinsamlingen måste prioriteras hårt. Det som blir intressant är det som
är mer eller mindre direkt kopplat till företagets lönsamhetsmål. Man
hör ofta dessutom att informationen måste vara kvantitativ för att
tränga igenom: ”If you can’t measure, don’t bother.” Den attityden försvårar ett utökat socialt ansvarstagande eftersom det ansvaret inte
alltid är så lätt att koppla till ett ofta kortsiktigt formulerat ekono14

miskt mål. Det sociala ansvaret ligger nästan deﬁnitionsmässigt vid
sidan av, eller bortom lönsamheten. Därför ﬁnns det normalt inte lika
mycket information om dessa frågor i företaget och de som ansvarar
för CSR-frågorna har sällan fått en tung position i ledningsgrupper
och styrelser. Om man i dessa grupper hävdar att man ingenting visste, kan det därför vara en sann om än inte tillräcklig ursäkt för bristande ansvarstagande.
I vissa fall händer det att ledningen aktivt hålls utanför viss komprometterande information: Det man inte vet mår man inte illa av. Det
kan exempelvis gälla handlingar på eller över gränsen till det kriminella, som någon i företaget ägnar sig åt. Kartellbildningar och bestickningsbrott tycks vara av den typen; det kan gynna företaget men
bör förbli okänt för ledningen. Att vara den som ska upplysa företagsledningen om ständigt nya och utökade ansvarsområden, kan vara ett
otacksamt uppdrag.
Det ﬁnns med andra ord ﬂera förklaringar till att information om
sociala och miljömässiga verksamhetskonsekvenser saknas eller inte
tränger igenom. Men det befriar oss inte alltid från ansvar. Vissa saker borde man ha insett...
DET GODA MÅSTE VARA MÖJLIGT.
Att ha ansvar kan vara tungt att bära. Så mycket lättare att hävda att
man inget ansvar har. Att man ”var tvungen”. Ofta sker det omedvetet.
Det ﬁnns starka psykologiska mekanismer som får oss att känna oss
tvungna. Hur många gånger har vi inte hört människor säga att de
inte haft något val.
¢ ”Vi hade inget annat val än att lägga barnstugan nära motorvägen
på grund av markpriserna i kommunen.”
¢ ”Vi är tvungna att följa EUs riktlinjer.”
¢ ”Jag kom iväg sent från jobbet och var därför tvungen att gasa på
för att hinna hem i tid.”
¢ ”Det fanns ingen chans att vi skulle hinna göra hela vägsträckan
färdig den dagen. Vi var tvungna vänta till dagen därpå.”
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I samband med en större miljökatastrof
1974 yttrade det ansvariga företaget
DuPonts forskningschef följande:
”Allt vi har är antaganden. Utan experimentella bevis vore det orätt att låta
några få påståenden ligga till grund för
regleringar eller konsumentreaktioner.”
Idag har man vänt på bevisbördan:
Det ankommer på företagen att bevisa
ofarligheten i verksamheten.

Känslan av tvång uppträder oftast långt innan den reella handlingsfriheten upphör. Därför används tvånget som ursäktande argument
alltför ofta och ganska så slentrianmässigt. Det gör det ju möjligt att
slippa ifrån känslan av ansvar. Det är mänskligt men, som vi konstaterade inledningsvis, de enda tvång som ﬁnns är att välja och att dö.
Att säga att ansvar följer av handlingsfrihet är samma sak som att
säga att det goda måste vara möjligt. Vi kan inte hållas ansvariga för
det som faktiskt inte är möjligt att göra. Ställd inför det omöjliga är
jag verkligen ansvarsbefriad. Den stora frågan blir då: Vad är möjligt för mig att göra? Svaret måste med nödvändighet bli subjektivt
och innebär att tampas med de mekanismer som frestar med ansvarsbefrielse:
¢ ”Så här gör ju alla andra.”
¢ ”Andra är mycket värre än jag.”
¢ ”Jag är bara en liten mellanhand.”
¢ ”I min roll som ... förväntas jag handla så.”
¢ ”Jag lydde bara order.”
¢ ”Jag hade ett gott uppsåt, men det gick snett.”
¢ ”Jag visste inte.”
¢ ”Jag var tvungen.”
¢ ”Det kommer att reda upp sig.”
Med sådana invändningar kommer aktören inte att uppleva något
handlingsutrymme över huvudtaget: Det goda var inte möjligt.
ANSVAR ÄR ETT PLUSSUMMESPEL
Det ligger nära till hands, och känslomässigt tycks vi vara konstruerade så, att vi fördelar ansvaret bland de inblandade. Är vi många
faller bara en liten del på just mig. Är jag ensam känns ansvaret större. När det gäller traﬁksäkerhet har vi ju redan kunnat konstatera att
det å ena sidan i princip kan vara väldigt många som har ansvaret
för att en olycka sker. Därför kan varje enskild aktör uppleva inget
eller ett mycket litet ansvar. Men när det väl händer är det å andra
sidan lätt att hitta någon, och då oftast inte vi själva, som är ansvarig. Eller så är ingen ansvarig alls, det vill säga att det var just en
olyckshändelse.
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Den här känslan förutsätter att ansvar liknar det som ibland kalllas ett nollsummespel. I en sådan situation delar man bildligt talat
ut ansvaret som om det vore en given mängd. Ju mer ansvar X får
desto mindre tillfaller Y. En alternativ bild, mer korrekt, innebär att
ansvaret ses som ett plussummespel. Där är mängden ansvar inte begränsad. Även om X får, eller tar på sig ett stort ansvar minskar ansvaret inte för Y. Att chauffören körde onykter, minskar inte ansvaret
för den transportbeställare som ”glömde” kräva att lastbilen skulle
ha alkolås.
Än en gång spelar psykologin oss ett spratt. Psykologi och etik är
inte samma sak. Inte heller ansvar och känsla av ansvar.
INTRESSENTMODELLEN
Nu för tiden är det vanligt att företag använder intressentmodellen
i sitt CSR-arbetet. Man startar då i en grundläggande fråga: Vilka är
det som påverkas av vår verksamhet? Syftet med den frågan är bland
annat att slå hål på fantasin om maktlöshet och ansvarsbefrielse. De
som påverkas av verksamheten, det är våra ”intressenter”. Intressenter är de som har ett intresse att bevaka. Vi påverkar dem, vilket betyder att vi utövar makt och den makten är förknippad med ett ansvar.
Alltför ofta används intressentmodellen enbart som ett strategiskt
instrument i meningen att företaget bara inkluderar de intressenter
som är viktiga för företagets egen framgång. Det blir paradoxalt nog
en modell som lyfter fram de intressenter som har makt över företaget istället för dem som företaget har makt över. En etisk intressentanalys tar istället fasta på vilka beroendeförhållanden företaget står
i och analyserar vilka rättigheter och skyldigheter som är inblandade
med ett speciellt fokus på den svagare parten.
Ju mindre makt desto mindre ansvar. Ingen makt – ansvarslös! Företag som vill ta ett utökat socialt ansvar måste därför
fråga sig vilka som faktiskt berörs av verksamheten och ägna
speciell uppmärksamhet åt dem som beﬁnner sig i underläge.
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Osynlig och hänsynslös
Allt ansvarsutkrävande handlar om att tydliggöra vilka valmöjligheter de inblandade människorna har eller hade. Vi har mycket svårt att
låta ansvarsfrågan ligga helt olöst.
Redan Platon skriver om Gyges ring, en osynlighetsring som får upphittaren (en fattig herde) att tillskansa sig en maktposition i staden,
ta drottningen till älskarinna och, till slut, begå kungamord. Handen
på hjärtat, om du med hundra procents säkerhet vet att ingen någonsin kommer att få reda på att du kör för fort/skattefuskar/stjäl/ljuger/bedrar, kommer inte även du då att göra det? Insikten i vår egen
svaghet gör att vi känner stor misstänksamhet inför händelser där
alla inblandade försöker göra sig osynliga. En anledning är att vi vet
eller själva anar vad en sådan möjlighet till osynlighet skulle kunna
medföra. Att synliggöra den ansvarige eller de ansvariga tjänar därför
ofta ett preventivt syfte.
VARFÖR SYNLIGGÖRA?
Att identiﬁera de ansvariga kan ibland kännas som en omöjlig uppgift. De är ju så många. Hårdrar man resonemangen är alla, som vi
redan konstaterat, på något sätt, någonstans, vid någon punkt inblandade. Det ﬁnns minst fem olika skäl att reda ut vem som är ansvarig
och uppgiften underlättas om man håller isär dem:
1. För att juridiskt fria eller fälla – Juridiskt ansvar.
2. För att bedöma människors handlingar moraliskt – Moraliskt ansvar.
3. För att dela ut belöningar, bestraffningar eller kompensationer
– Resultatansvar.
4. För att fastställa vem som ska följa upp konsekvenserna och ställa
saker tillrätta – Korrigerande ansvar.
5. För att fastställa vem som ska förhindra upprepning – Förebyggande eller Preventivt ansvar.

De olika typerna av ansvar måste oftast fördelas på olika aktörer.
Den som är skyldig i juridisk mening (exempelvis fortköraren) kan
vara moraliskt oskyldig (på grund av okunskap eller nödsituation).
Den som är ansvarig för att ställa saker tillrätta (Räddningsverket,
försäkringsbolagen) behöver inte vara den som är juridiskt eller moraliskt ansvarig för olyckan. Resultatansvaret kan ge företagsledningen bonus medan det juridiska ansvaret ligger längre ner i organisationen. Det preventiva ansvaret (Vägverket, Traﬁkpolisen) är till och
med sällan placerat på dem som är moraliskt ansvariga för olyckan,
och så vidare.
Det preventiva ansvaret är speciellt intressant när det gäller de
transportköpande företagen. De kan ju, via sina kravspeciﬁkationer,
medverka till att skapa en traﬁksituation som förhindrar, eller i vart
fall minskar risken för olyckor.
Sammanblandningen av de olika ansvarstyperna förvärras också av
att vi ofta vill uppnå ﬂera saker på en gång när vi utreder ansvaret.
Vi vill (pliktetiskt) fastställa vem som är moraliskt skyldig, samtidigt
som vi (konsekvensetiskt) vill förhindra upprepning. Det kan ibland
leda till låsta positioner eller förvirring i den allmänna debatten.
”UNFINISHED BUSINESS”
Offren vill veta vem som gjorde vad, kanske för att straffa och utkräva
hämnd. Men kanske också för att förstå varför det blev som det blev,
för att sedan kunna lägga det hela åt sidan och gå vidare i livet. ”Unﬁnished business” talar vissa psykologer om. Ouppklarade situationer
som vi inte till fullo förstått fortsätter att ockupera oss och binder
negativt mycket energi.
Samma sak kan gälla i ett företag där en unﬁnished business kan
ligga kvar som en surdeg i organisationen lång tid efter det att något
inträffat. Att då reda ut och lyfta fram hur ansvarsfrågan ser ut i ljuset, kan frigöra konstruktiv energi.
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Här ﬁnns också den psykologiska drivkraften bakom jakten på ”syndabockar”. För att få ett slut på den oavslutade frågan spelar det till
slut ingen roll vem som hålls ansvarig, bara att någon pekas ut. Det
kan bli ett företag.
NOLLVISIONEN
Den så kallade ”Nollvisionen” antogs av Riksdagen 1997 och innebar
en ny syn på ansvarsfrågan när det gäller traﬁkolyckor. Individer sägs
där ha ett ansvar för att följa traﬁkreglerna. Men om de inte gör det så
vilar det ett ansvar på ”systemutformarna” (exempelvis biltillverkare
och Vägverket) att konstruera transportsystemen så att ingen dör om
olyckan ändå skulle vara framme.
De etiska implikationerna av detta synsätt har kritiserats med argumentet att varje människa måste ta ansvar för sitt liv och de risker
hon väljer att ta, exempelvis genom att köra för fort. Men synsättet
framstår som fullt legitimt om man överger synen på ansvar som ett
nollsummespel, enligt resonemanget tidigare. Det är ju inte så att det
individuella ansvaret minskar när en systemutformare introduceras.
Det handlar om olika former av ansvar, inte minst ansvaret för att
förebygga olyckor i framtiden. Det Nollvisionen gör är att den sätter
ännu mera ljus på några aktörer som tidigare befunnit sig i skuggan
när det gällt ansvar för olyckor.
Vägverket har med anledning av Nollvisionen bland annat tagit bort
fasta hinder vid sidan av vägarna, infört ﬂer mitträcken och vajerräcken, byggt om korsningar till cirkulationsplatser, och ser för närvarande över hastighetsbegränsningarna för att anpassa dem till vägarnas
säkerhetsstandard. Dessutom driver man ett arbete för att stimulera
transportbranschen till säkrare transporter. Där ingår en uppmaning
att inkludera miljö- och säkerhet redan i upphandlingsprocessen.
Har man en gång öppnat upp för ett mer komplext ansvarsförhållande kan man undra varför gränsen ska dras just vid ”traﬁkanter”
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och ”systemutformare”. Det kanske vore rimligare att dela ansvaret
mellan dem som utformar vägtraﬁksystemet och dem som utnyttjar
det, ”systemutnyttjarna”. En sådan formulering skulle ha inkluderat
traﬁkanterna men också de företag som köper in, organiserar och genomför vägtransporter. Vägverket arbetar uppenbarligen utifrån en
sådan modell. Att en sådan utvidgning är naturlig visar sig genom att
några av dessa transportköpare på eget bevåg börjat inkludera traﬁksäkerhet i sitt CSR-arbete.
INTEGRITETSSKYDD
Mot önskemålet att lyfta fram aktörer i ljuset för att skapa reﬂektion
och återhållsamhet står det moraliska kravet att värna den privata
integriteten eller, om man så vill, autonomin. Det går naturligtvis att
uppnå nollvisionen men till priset av begränsad individuell autonomi
och integritet. Inplanterade chip kan hjälpa myndigheterna att hålla koll på alkoholintag, hälsotillstånd och viloperioder hos samtliga
medborgare och sedan vägra infart på vägnätet (genom fjärrkontroll
stänga av motorn?) om värdena inte är godkända. Genom att samordna register från sjukvården och sociala myndigheter och genom

LITEN CHECKLISTA I UPPHANDLINGSSKEDET:
FÖRAREN
• Alkohol och droger
• Kompetens och behörighet
• Miljö- och traﬁksäkerhetsutbildning
• Bältesanvändning

FÄRDEN
• Hastigheter inklusive körsätt
• Lastsäkring
• Logistik
• Komfort

FORDONET
• Krocksäkerhet och underhåll
• Miljöprestanda och skyddsutrustning
• Drivmedel

Ur Vägverkets skrift ”Kvalitetssäkra transporter”, 2005.
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”Nollvisionen innebär också en förändrad syn på
ansvaret för traﬁksäkerheten; ansvaret delas mellan de som utformar vägtraﬁksystemet och traﬁkanterna. Till systemutformare räknas t.ex. väghållare (främst Vägverket och kommuner), bilindustrin
och polisen. Traﬁkanternas ansvar innebär att de
skall följa vägtraﬁkens regler.”
Vägverkets hemsida 13 februari 2006

avlyssning och övervakningskameror kan suicidala individer hindras
från att sätta sina planer i verket på vägnätet, osv.
Vad vi kan tillåta varierar och debatten kring ”övervakningssamhället” rasar i skrivande stund (jan. –07) för fullt, men alla drar vi en
gräns någonstans. Kravet på synlighet är inte gränslöst.
Ju mindre synlighet desto mindre hänsynstagande. Ingen
synlighet – hänsynslöshet! Företag som vill ta ett utökat socialt ansvar måste därför berätta om sin verksamhet, sina mål
och metoder.

Har transportköparna
ett ansvar för
traﬁksäkerheten?
Nu kan vi gå tillbaka till vår grundfråga och svara att: Ja, självklart
har de inblandade företagen ansvar också för traﬁksäkerheten. Hållbara transporter är deﬁnitivt en del av företagens sociala ansvar
– CSR. Men olika företag har olika ansvar.
Först måste vi skilja mellan transportköpande företag, speditörer
och transportörer. Var och en påverkar förutsättningarna för de övriga att ta ansvar. Är köparen sent ute, eller ställer orimliga leveransvillkor, ökar riskerna hos speditörerna och transportörerna. Om
köparna inte ställer några krav alls på miljövänlighet och säkerhet,
då minskar sannolikheten att senare led i kedjan ska uppmärksamma
sådana frågor. Om speditören har undermåliga säkerhets- och kvalitetssäkringssystem minskar incitamenten hos transportörerna. Även
om ledningen för transportföretagen inser vikten av miljöhänsyn och
säkerhet, kan de ha svårt att få gehör för detta internt gentemot förare och annan personal. Därför är köparnas aktiva intresse ett vik19
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tigt stöd, inte minst när det formuleras i konkreta utvärderings- och
offertsammanhang.

argumentet att de utsätts för rovdrift av mäktiga intressen utan
att kunna försvara sig.

Men varför stanna vid dessa aktörer? Vi skulle kunna fortsätta: Vägverkets underentreprenörer, bilskolorna, bilbesiktningen... Var och en
kan påverka den totala risknivån i transportsystemet och har därmed
också ett moraliskt och preventivt ansvar för att minska den.

Varför har inte alla transportköpare tagit ansvar tidigare? Det vore
ju relativt enkelt att som inköpare redan i offertunderlaget ställa krav
på begränsad maxhastighet, att alkolås ska ﬁnnas i alla bilar, att bilbältet ska vara kopplat. Några gör det förvisso men det är en bit kvar
innan alla gör det.

Varför har då transportköparna, en av ”systemutnyttjarna” inte hållits ansvariga för traﬁkolyckorna, i media och i den allmänna debatten? Vi har redan varit inne på svaret. Låt oss summera och lägga till
någon punkt:
1. Det individuella ansvaret upplevs som mindre om det delas av
många. Orsakssammanhangen bakom en olycka kan vara mycket
komplexa. I princip är därför många ansvariga vilket betyder att
några, framförallt de med ett indirekt ansvar (transportköparna),
har en tendens att försvinna ur bilden.
2. När olyckan är ett faktum ﬁnns det starkare kandidater för ansvaret, aktörer närmare det omedelbara händelseförloppet, än exempelvis den som beställde körningen eller beviljade körkortet.
3. De som drabbas är inte en tydligt deﬁnierad grupp. Alla och envar
kan drabbas av en traﬁkolycka. Traﬁkskadades riksförbund representerar i den meningen inte en utsatt grupp till vars försvar en
konsumentaktion eller medborgerlig protest kan mobiliseras. De
representerar förvisso en redan drabbad grupp människor som
blivit en utsatt grupp, men det går inte att identiﬁera den hotade
gruppen i förväg, de som kommer att drabbas om inget görs. Den
gruppen omfattar alla. Det preventiva ansvaret har därför svårt
att fokusera sig.
4. Till saken hör också att det inte är en identiﬁerbar svag grupp
som drabbas. Jämförelsen med hur barnarbetsfrågan utvecklats
eller hur kraven på mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna
riktas mot stora rika företag, gör detta tydligt. Det ﬁnns ingen idéburen organisation som driver utsatta traﬁkanters intressen med
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1. De ekonomiska incitamenten saknas eller drar åt fel håll. ”JustIn-Time” (JIT) har förmodligen varit en betydligt viktigare styrﬁlosoﬁ än CSR, trots att det går att visa på ekonomiska vinster av
ett försiktigare körsätt och bättre transportplanering. ”Tiden är
Gud!” som någon uttryckte det. Man upplever sig tvingad till att
passa tiden. Med tillräckligt starka incitament fokuserade på JIT,
kommer begreppet ”Säkra transporter” att ges betydelsen: ”Leveranser i rätt tid”.
2. Det ﬁnns en kultur inom transportbranschen som snarare betonar
friheten från regleringar, den ensamme individens ansvar, risktagande och en högst mänsklig övertro på den egna förmågan: Det
drabbar inte mig. I positiva ordalag en sorts entreprenörsanda. I
negativa – ”Machos”. Den kulturen kan smitta av sig även på inköparna.
3. Risken för upptäckt, risken för att hållas ansvarig, moraliskt, juridiskt etc, är, som vi sett ovan, mycket liten.
Vi känner igen maktlösheten, maktfullkomligheten
och osynligheten, ansvarstagandets stora ﬁender.
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Vägverket
Region Sydöst, Region Väst, Region Skåne
www.vv.se. vagverket@vv.se
Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.
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