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RIKA & FATTIGA

Klyftorna har 
aldrig varit större

JÄMSTÄLLDHET

Mediokra män
lever farligast
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PÅVERKA

PER OLOF LINDSTEN: ”TUNGVIKTARNAS
NYA REGLER ETT VIKTIGT STEG FRAMÅT”

MED MAKTEN ATT

Daniel Sachs på Proventus är ingen passiv fi nansiär

va.se

PER OLOF LIN
NYA REGLER HÅLLBARHET
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– 2014 –

”Det ligger i en långsiktig
 affärsmans egenintresse att
 påverka saker åt rätt håll.” s 12

NYA!

Bonnier AB, dä r Veckans Aff ärer ingå r, ä ger ett gemensamt register ö ver koncernens kunder. Registret innehå ller namn, personnummer, postadress, 
elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inkö psuppgifter om dina produkter, samt i fö rekommande fall uppgifter lä mnade vid anvä ndning av digitala 

tjä nster (t ex via cookies). Till dina grundlä ggande uppgifter på fö rs områ desbaserade och statistiskt berä knade profi ler med utgå ngspunkt frå n din 
bostadsadress. Profi lfaktorer fö r områ det ä r utbildning, civilstå nd, å lder, boendeform och bostadsortens lä ge, inkomstnivå , antal barn, resvanor och livsstil. 

Uppgifterna insamlas frå n dig, genom dina inkö p, eller frå n annan kä lla, t.ex. frå n off entligt tillgä ngliga register och databaser.  Uppgifterna anvä nds av fö retagen 
inom Bonnier fö r fakturering, leverans av produkter, m.m., och som underlag fö r statistik och marknadsfö ring. Uppgifterna analyseras och grupperas infö r urval, 
prioritering och planering av kontakter med dig. Marknadsfö ring kan ske via post, telefon, eller på  annat sä tt (e-post och sms anvä nds endast i befi ntlig relation 

eller efter samtycke). Dina personuppgifter kan lä mnas ut till Bonniers samarbetspartners. Personuppgifter sparas under den tid du har en på gå ende 
prenumeration eller på  annat sä tt samtyckt till anvä ndning av dina uppgifter, och raderas 12 må nader efter helt avslutad relation eller direkt efter å terkallat 

samtycke. Om du vill radera dina uppgifter direkt efter en aktiv prenumerations- eller medlemsperiod ä r vi tacksamma om du meddelar detta. 
Du har rä tt att skriftligen utan kostnad å terkalla samtycke, begä ra ett registerutdrag eller rä ttelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. 

Registerutdrag kan också  begä ras frå n Veckans Aff ärers leveransregister, dä r detaljerade uppgifter fi nns om din prenumeration/medlemskap. 
Du kan också  spä rra uppgifterna mot marknadsfö ring.” 

Postadress: 113 90 Stockholm Besöksadress: Torsgatan 21
Webb: www.va.se Prenumerationsärenden: prenhantering@pressdata.se
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Tel: 08-736 31 00

Redaktion

Annons

PRENUMERANTER
Gör dina kundtjänstärenden på nätet: 

www.kundservice.net
RING: 08-799 63 41 FAXA: 08-28 59 74

Chefredaktör &

Ansvarig utgivare

Ulf Skarin

Magasinet & va.se

Lars Torndahl
070-770 39 20

Jonas Pettersson
072-387 90 90

Försäljningschef

Johan Petersen
070-542 23 68

Order & material

Kerstin Ahlgren Bonnier
08-566 241 22

Koncept

Johan Gorecki
070-482 82 82

Åke Johansson
070-867 06 70 

Ylva Lindberg
072-541 20 12

Grafi sk Formgivning

Webbredaktion

Marknad Event

Korrektur

 

Redaktör

Per Olof Lindsten
Redaktionschef

Anna-Stina Atterday

Medarbetare i detta nummer:

Charlotte Becker, Jill Bederoff , Niklas Johansson, Björn Wallenberg

Madeleine Morton

Björn Wallenberg
webbredaktör

Martin Mellgren
chef

Maja Florin
konceptchef

Anna Jandler
Yvonne Kappel

Sara Nilsson

Fredrik Johansson

Johanna Björnholm
webbmaster

Viktor Bodelius
affärsutvecklare

Veckans Aff ärer ges ut av Veckans Aff ärer AB
Medlem i Sveriges Tidskrifter. © Veckans Aff ärer.

ISSN 0506-4406 
Tryck: Sörmlands Grafi ska AB

 

Publisher

Claes de Faire

OMSLAGSFOTO: 
Elisabeth 
Ohlson Wallin

Profi len Daniel Sachs. sid 12

E
L

IS
A

B
E

T
H

 O
H

L
S

O
N

 W
A

L
L

IN



20  VECKANS AFFÄRER

GÄSTKRÖNIKA

H
ållbarhet, csr, miljö-

l e d n i n g s s y s t e m , 

mänskliga rättigheter 
och ansvarstagande. I 
dag översköljs vi av olika 
budskap och av krav på 

företag att ta ansvar för och medverka 
till att lösa många av samhällets pro-
blem.

De många olika begreppen och bud-
skapen försvårar ett verkligt ansvars-
tagande. Det fi nns risk för att de oavsikt-
ligt eller avsiktligt fördunklar och för-
virrar. Det kan innebära att människor 
och företag tvivlar på problemens allvar 
och inte heller ser möjligheterna till för-
bättringar. En del begrepp kan ha lan-
serats med en vällovlig avsikt att förtyd-
liga, men det fungerar inte.

Bakgrunden är att vi i dag har en rad samhällsproblem som är 
gemensamma. Miljöhoten fi nns på såväl global som lokal nivå. 
Allt från klimatförändringar, förluster av biologisk mångfald till 
förekomsten av oönskade och giftiga kemikalier i bland annat 
mat och kläder. Andra hot mot samhällets fortlevnad och väl-
stånd handlar om fattigdom och orättvisor, samt om brott mot de 
grundläggande mänskliga rättigheterna. 

Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades 1987 av 
FN:s världskommission för miljö och utveckling, den så kallade 
Brundtlandkommissionen, i rapporten ”Our common future”. 

Det innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-
fredsställa sina behov”. Begreppet betonar sambandet mellan 
social, kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Csr, corporate social responsibility, används i många sam-
manhang som en sorts synonym till hållbar utveckling, det vill 
säga när det gäller företagets frivilliga åtagande att införliva so-
ciala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samver-
kan med sina intressenter – utöver vad lagstiftningen kräver. Det 
är också EU-kommissionens defi nition, som fastställdes senast i 
oktober 2011.

Tyvärr råder ändå begreppsförvirring inom området. När 
man talar om csr är det oklart om man menar hela spektrumet av 

ett företags ansvarsområde eller om 
man enbart syftar på det sociala områ-
det och därmed exkluderar miljömässigt 
och ekonomiskt ansvarstagande. Detta 
beror dels på oklara defi nitioner, dels på 
viss språkförbistring. 

Det förekommer att företag väljer att 
defi niera sin egen version av csr som inte 
innehåller alla tre delarna eller som ger 
de olika delarna andra etiketter. I 
Sverige har det exempelvis varit vanligt 
att defi niera csr-arbetet som att säker-
ställa goda arbetsförhållanden i leveran-
törskedjan i utlandet, inte något som 
berör verksamheten i Sverige. I USA har 
csr framför allt handlat om välgörenhet 
och fi lantropiska aktiviteter.

Den svenska begreppsförvirringen 
beror också på att det engelska begreppet ”social responsibility” 
borde översättas med ”samhällsansvar” snarare än med ”socialt 
ansvar” som det ofta nämns som. 

Vår rekommendation är att använda begreppet hållbar ut-
veckling, eventuellt kompletterat med csr, när det gäller före-
tagets ansvar för arbetet med hållbar utveckling. Det fi nns också 
anledning att även fortsättningsvis tala specifi kt om miljöfrågor 
för att kunna påverka miljöproblemen. På detta område går det 
tyvärr fortfarande i huvudsak åt fel håll. 

Men med ett trovärdigt miljö- och hållbarhetsarbete fi nns 
stora möjligheter till såväl sociala, ekonomiska som ekologiska 
framsteg. ✕

Social 
responsi-

bility borde 
översättas med 
samhällsansvar 
snarare än med 
socialt ansvar.” 

Sätt ord på vad du gör
Begreppsförvirringen kring miljö, samhällsproblem och 
ansvarstagande både förvillar och fördunklar.

Bill Romanus 

Magnus Ruberg

Seniorkonsulter och 
grundare Ekosofi a AB 
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