
som brukar användas för att diagnostisera 
psykiskt avvikande personer. Resultatet 
man kom fram till var att en människa 
som resonerade som företagen gör, 
saklöst skulle klassas som psykopat. Inför 
detta kan man verkligen fråga sig om 
det är ett sådant samhälle vi vill ha, ett 
samhälle av människor som helt saknar 
moral? Spåren förskräcker, när man i 
ljuset av senare tiders företagsskandaler 
ser vad det blivit av de människor 
– företagsledarna – som på nära håll 
exponerats för den ekonomiska världens 
”rationalitet”.
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Ekonomer och företagsledare brukar 
tala om rationellt beslutsfattande. 
Ofta kontrasterar de då sina 

”rationella beslut” mot beslut baserade på 
”värderingar”. Värderingar verkar i deras 
föreställning vara något som påtvingas 
dem utifrån, och som de närmast betraktar 
som något katten släpat in.

Jag vet inte om ekonomerna verkligen 
tror att man kan fatta beslut utan 
värderingar, utan att föredra ett alternativ 
framför ett annat. Eller är det så att de 
inte vill tala om de underförstådda, 
övergripande mål som styr deras så 
kallade rationella beslutsfattande. Bara 
i relation till en vald eller given målsätt-
ning kan ett beslut vara rationellt. Att 
välja en målsättning är i sig ett uttryck för 
en värdering.

Men visst finns det företagsledare som 
talar klarspråk. ”Företagsledningens be-
slut skall alltid och uteslutande vägledas 
av målsättningen att man försöker 
maximera värdet av aktieinnehavarnas 
aktier”, sade någon helt nyligen. En 
sådan målsättning är väldigt abstrakt 
för att inte säga irrationell. Värdet av 

ett företags aktier är huvudsakligen 
en funktion av vilka förväntningar 
verkliga och potentiella aktieägare har 
på företaget och på hur det kommer att 
utvecklas på börsen. Men ingen kan med 
säkerhet veta hur börsaktörerna kommer 
att reagera. Ingenting sägs här heller om 
tidsperspektivet. Gäller målsättningen 
fram till nästa kvartalsrapport eller gäller 
den i ett längre perspektiv?

Tidsperspektivet är viktigt och påverkar 
naturligtvis företagets ”rationella” hand-
lande. Inget företag lever i ett socialt 
tomrum, det bedriver sin verksamhet i 
ett samhälle, där människor i allmänhet 
delar vissa underliggande värderingar. 
Företag kan inte i längden avvika alltför 
mycket från denna gemensamma 
värdegrund, som omfattas av kunder, 
leverantörer och övriga intressenter.

Inget seriöst företag i vår del av världen 
driver i dag in sina fordringar med hjälp 
av torpeder och motorcykelgäng. Det 
vore olagligt och risken för upptäckt 
är alltför stor. Att bli ertappad med 
sådana metoder skulle allvarligt skada 
företagets anseende.
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Däremot tycks även skenbart 
seriösa företag fortfarande utnyttja 
underleverantörer i tredje världen, där 
arbetsförhållandena är omänskliga, där 
det förekommer barnarbete, och där man 
inte tar hänsyn till miljön. På kort sikt 
kan det vara ”rationellt”, det maximerar 
vinsten och kanske företagets värde för 
en tid. Men förr eller senare blir företaget 
avslöjat och varumärket solkas ner. På 
sikt kan det inte vara rationellt att alltför 
mycket avvika från de värderingar som 
dominerar i det omgivande samhället.

Det är kanske därför som man med 
jämna mellanrum från företagarvärlden 
startar kampanjer som går ut på att 
alla bör satsa på sig själva, och att det 
är rationellt och i enlighet med den 
mänskliga naturen att handla med bara 
sitt eget bästa för ögonen. I stället för 
att försöka anpassa sig till samhället 
vill företagen anpassa de samhälleliga 
värderingarna till företagsvärldens 
rationalitet.

I en kanadensisk film för en tid sedan 
försökte man analysera storföretagens 
beslutsfattande. Man tillämpade en mall 

Vecka 42 (16.10-22.10)
Tre veckor kvar till min fältforsknings-
resa. Under sex veckor i Malawi 
kommer jag att analysera utvecklings-
samarbetsprojekt som försöker för-
bättra matsituationen i landet men som 
använder väldigt olika strategier för att 
nå det målet. Analysen blir en del av 
min doktorsavhandlings empiriska del. 
Avhandlingen handlar om människor-
ättsbaserat utvecklingssamarbete.

Listan över saker att sköta före jag 
åker blir längre och längre. Och det blir 
också listan över vad jag ska ta med mig: 
presenter, myggmedel, myggnät (malaria 
är utbrett), minidisc för inbandning av 
intervjuer, mjölsyrebakterier för att hålla 
magen i skick och mycket mera. När jag 
egentligen borde skriva intervjufrågor 
märker jag att tiden går till att lösa 
praktiska problem (var köper man ljusa 
svala sommarkläder i oktober i Åbo?).

Den här veckans målsättning är 
att avsluta en artikel som godkänts 
för publicering i en internationell 
människorättstidskrift (Human Rights 
Quarterly). Jag sände in artikeln i 
februari, i juni kom beskedet att den 
godkänts och nu gör jag ändringar. Den 
publiceras tidigast i maj 2007. Innan 
dess kommer jag säkert att ändra åsikt 
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gällande en del av mina slutsatser. Men 
det är väl det forskning handlar om: att 
hela tiden upptäcka nya aspekter som 
gör att ett problem kan ses ur en ny 
synvinkel och därför passar en annan 
lösningsmodell kanske bättre.

Artikeln handlar om vad så skallade 
människorättsbaserade strategier för 
utvecklingssamarbete betyder i en 
situation där HIV/AIDS undergräver 
människors möjlighet att livnära sig, 
främst på jordbruk.

Det är ingen juridisk artikel utan ett 
försök att visa hur man kan integrera 
mänskliga rättigheter i det dagliga 
praktiska arbetet inom ett utveckl
ingssamarbetsprojekt. Jag har fått 
kommentaren att jag använder begrepp 
som ”rättigheter” och ”skyldigheter” på 
ett sätt som inte motsvarar begreppens 
juridiska betydelse. Det är sant. I min 
artikel handlar mänskliga rättigheter 
inte om juridik utan om politiska och 
andra samhälleliga processer. (Det 
är förstås inte oproblematiskt men 
artikelns utrymme är begränsat.)

I min avhandling vill jag visa hur 
utvecklingsdiskursen plockar ut en del 
argument, ord, begrepp och principer 
från människorättsdiskursen, förvandlar 
deras betydelse och blandar dem med 

andra begrepp och principer. Känner 
mig ivrig att få gå på djupet med hur 
utvecklingsdiskursen påverkar mäns-
kliga rättigheter, hoppas jag kan få 
bra material i Malawi. Jag vill visa 
vad som händer när två olika världar 
möts. (Traditionellt har jurister skött 
mänskliga rättigheter och ekonomer 
utvecklingsfrågor, utan något som helst 
samarbete, men enligt den nuvarande 
trenden ska mänskliga rättigheter 
integreras i utvecklingsarbetet.)

På fredag åker jag till Helsingfors för 
att delta i ett seminarium som har den 
föga blygsamma rubriken Seminar on 
Ending Hunger. Seminariet öppnas av 
utrikeshandels- och utvecklingsminister 
Paula Lehtomäki. Sedan får vi höra 
olika jordbruksexperter slå fast att det 
som krävs för att hjälpa dem som lider 
av hunger är investeringar i jordbruk, 
i effektivare metoder och grödor. Som 
om hunger var ett tekniskt problem som 
kräver tekniska lösningar när det framför 
allt är ett politisikt problem som kräver 
politiska och juridiska lösningar. Tänker 
att det här seminariet är ett bra exempel 
på hur utvecklingsdiskursen och männis-
korättsdiskursen fortsättningsvis lever 
åtskilda. Känner mig som en spion som 
vill lära mig hur ”de andra” tänker…

Tillbaka framför datorn läser jag mina 
mail inför helgen. Väntar förgäves på 
ett viktigt meddelande från Malawi. 
Förra veckan skickade jag iväg så 
kallade Terms of Reference till en av 
organisationerna jag ska träffa under 
min resa. Organisationen vill ha en 
skriftlig överenskommelse där vi slår fast 
villkoren för vårt samarbete (som går ut 
på att jag får analysera deras projekt). 
Det är förstås en bra idé, då kan jag vara 
säker på att jag får använda materialet i 
min avhandling. Trots att jag har lärt mig 
att svaren från Malawi kan dröja börjar 
jag bli rädd att mitt utkast inte duger för 
organisationen… Hoppas det finns goda 
nyheter i inboxen på måndag.
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