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Abstract 

How effective is consumer power? Can consumers regulate corporate behavior? 
And if so is the case, could the mechanisms where consumers regulate corporate 
behavior have any democratic value to contribute with? These are the questions 
that this master�s thesis deals with. The purpose of this disertation is to construct a 
theory of consumer power that is compatible with democratic theory, this in order 
to contribute to the ongoing discussion within the discipline of political science 
about the third democratic transformation. A discussion that has been actualized 
due to the democratic deficit created by the growing corporate power and the shift 
of power from state to private enterprises. Besides showing for a parallel between 
the democratic mechanisms that exists in the relation between citizens and state 
on the one hand, and the consumers and corporations on the other hand, this paper 
argues that consumers do have a great potential in regulating corporate behavior 
towards a higher social responsibility and awareness. This fact gives rise to some 
democratic gains which make the theory of consumer power into a theory that 
should be included in the discussion about the third democratic wave.  
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1 Inledning 

�Jag tror att det finns goda skäl att hävda att den moderna 
tiden är slut. Idag tyder det på att vi befinner oss i en 
övergångsperiod, då det verkar som om något är på väg att 
försvinna samtidigt som något nytt under stor vånda håller på 
att smulas sönder, tyna bort och förgöras, medan något annat 
vars konturer fortfarande är oklara reser sig ur spillrorna�  

                     � Vàclav Havel, Tjeckiens President (Korten, 1996:9) 

  
Citatet är talande för vad uppsatsen handlar om. Globaliseringen har påverkat 
både företagandet och staten på många olika sätt. En av globaliseringens effekter 
är att storföretag idag har tagit över vissa av statens tidigare maktdomäner, vilket 
medfört vissa implikationer för demokratin. Allt detta har aktualiserat en 
diskussion om demokratins nya våg. 

1.1 Problematiken � Ett fall av  

I en era av ekonomisk globalisering har samhället genomgått en framåtskidande 
utveckling. Var står demokratin i detta nya, vis a vis resten av samhället? 
Demokratin har inte utvecklats på samma sätt, demokratin ligger efter i sin 
utveckling. Vad som behövs är en ny omvandling av demokratin, sägs det i 
demokratilitteraturen (bl.a. Held, 2003, Dahl, 1989). Kärnan i denna 
inomvetenskapliga problematik har sin grund i maktförskjutning mellan stat och 
företag, att makten därmed inte längre utgår från folket. Något demokratiskt har 
gått förlorat när vinstdrivna företag, snarare än det gemensamma goda avgör 
politiken1. 

 
Tendensen är dock motsägande då företag samtidigt genomför frivilliga åtaganden 
i form av allt mer socialt ansvarstagande, införandet av codes of conduct, och 
erkännandet av FN:s Global Compact. Beteendet går emot företagens natur, rent 
normativt (Friedman, 1973), men socialt ansvarstagande är ändå en trend som 
idag ligger i företagens intresse (Egels, 2003). 

 

                                                                                                                                                   
 
1 Mer discussion om detta i Dahl, 1989, Held, i Archibugi et al 1998, Hertz, 2003, Korten, 1996. 
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Vi ser alltså två motstridiga tendenser. 1) Den ökade företagsmakten resulterar till 
att företagens vinstintresse hamnar högre i samhällets prioriteringslista ovan, det 
allmänna goda, vilket är en brist i demokratin. Vilket står i motsatsförhållande till 
2) att företag i takt med ökad inflytande över policyskapandet samtidigt har ökat 
sitt sociala medvetande. Frågan är vad som ligger till grunden för detta beteende 
av företagen, och om det kompenserar något för det demokratiunderskott som 
idag bevittnas. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att bidra till diskussionen kring demokratins nya 
våg som däribland förs av Robert Dahl (1989) och David Held (2003). Syftet med 
den aktuella diskussion som förs av dessa författare är att bidra med förslag till 
hur globaliseringens påfrestningar på demokratin bör tyglas. Bidraget från denna 
uppsats till den aktuella demokratidiskussionen, och det andra syftet med detta 
arbete blir att lyfta fram den makt som konsumenter besitter genom sin 
konsumtionsval som ett sätt att stävja påfrestningarna på demokratin. Syftet består 
alltså av två moment, utvecklandet av en teori om konsumentmakt, samt en 
mätning av denna teoris demokratiska värde. Förhoppningen är att den parallella 
mekanismen, gällande demokrati, som existerar mellan relationen 
medborgare/staten och företag/konsument tydliggörs. Ambitionen är att utifrån 
detta påvisa hur konsumentmakten faktiskt har en potentiell möjlighet att reglera 
företagens beteende mot ett större hänsyn till demokratiska substansvärden som 
socialt ansvarstagande. Socialt ansvarstagande är ett viktigt demokratiinslag som 
kan kompensera något för det demokratiska underskott som råder.  

1.3 Frågeställning och Kronologi 

Kan konsumenter förmå företag att visa intresse för socialt ansvarstagande? Kan 
detta i så fall kompensera för det demokratiska underskott som skapats idag i och 
med den alternerande maktförskjutningen mellan stat och företag?   
 
Frågeställningen inrymmer fem frågor: 

 
1) Vilka är de demokratiska värdegrunderna att utgå från? Vilka är de 
demokratiska implikationerna att kompensera för enligt en demokrati 
definitionen?  
 
2) Hur kan man tala om företag som demokratiska institutioner? I syfte att 
tydliggöra demokratiska kanaler på marknaden. 
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3) Bör företag ta socialt ansvar? Vilken nivå av socialt ansvarstagande i så fall? 
Frågorna tydliggör konsumenters förutsättningar gentemot företagen, samt skapar 
ramverket för en teori om konsumentmakt. 
 
4) Kan konsumentmakt skapa incitament för företagen gällande hänsyn till socialt 
ansvarstagande? Frågorna illustrerar konsumentmaktens demokratiska inslag. 

 
5) Hur förhåller sig teorin om konsumentmakt gentemot en demokratidefinition? 

 
Frågeställningarna sätter ramarna kring uppsatsens kronologi. För att veta vilka 
demokratiska luckor som konsumentmakten kan fylla måste vi först ha en 
demokratisk grund att utgå ifrån, samt känna till vilka de demokratiska 
implikationerna är. Detta steg genomförs med hjälp av Dahls (1989) 
demokratidefinition. Att tala om konsumentmakt som ett sätt att utkräva ansvar 
från företag genom någon slags demokratisk ordning kräver dessutom att det sker 
en klargörelse över liknelsen i relationen mellan företag/konsument och 
stat/medborgare. Public Choice skolan används för detta ändamål. Därefter vänds 
blicken mot de minst abstrakta frågorna gällande relationen mellan företag och 
konsumenter och utvecklingen av en konsumentmaktteori som därefter vägs mot 
demokratidefinitionen. 

1.4 Befintlig forskning 

Sedan början av 1900-talet har man inom den akademiska världen diskuterat 
företagens sociala ansvarstagande. Litteraturen kring ämnet är interdisciplinärt, 
men få har tagit sig an uppgiften att koppla konsumenters makt över företagen till 
demokratibegreppet. Närmast till hands är Lars Jonungs resonemang (Jonung i 
SOU 1999:56). Han argumenterar för att processen genom vilket individer i form 
av enskilda transaktioner i kapital- och finansmarknaden agerar, kan liknas 
röstning vid val. Han ser denna marknadsmekanism som ett sätt att betygsätta 
politiker, en poäng som denna uppsats tar tillvara på. Public Choice är ytterligare 
en teori vars ambition ligger nära denna uppsats. Som i föregående fall, sägs dock 
inget om individers möjlighet att påverka företagen. Den forskning som behandlar 
detta är teorier inom den ekonomiska sfären. Teorierna redovisas i denna uppsats, 
i syfte att ge upphov till konsumentmaktteorin. Vad de inte behandlar är 
kopplingen till demokrati. 
 
Konstaterandet är att problematiken och syftet med denna uppsats är något som 
ignorerats, framförallt inom den statsvetenskapliga forskningen som bör begrunda 
sig mer i detta demokratirelaterade tema. 
 
Närmast uppsatsens syfte kommer företagsekonomen Jem Bendell (Bendell, 
2000), som menar att civilkontroll över företagen genom diverse NGO:s 
kompenserar för det demokratiunderskott som konsumentmaktteorin i denna 
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uppsats försöker fylla. Bendells argumentation är svår att motsäga och hans bidrag 
hör definitivt hemma bland bidragen kring demokratins nya våg. Vad Bendell 
missar, men som tas upp i denna uppsats, är medborgarkonsumentaspekten med 
dess olika dimensioner av möjligheter till påverkans utöver engagemang i diverse 
NGO:s, vilka i sig har legitimitetsproblem ur ett demokratiskt perspektiv.  
 
Föreliggande uppsats spinner vidare på demokratiteorier från statsvetenskapen 
och korsbefruktar teorier om företagens regleringsmöjligheter tagna från den 
ekonomiska litteraturen. Till skillnad från andra uppsatser används här en 
demokratiteori som är statsvetenskapligt erkänd, utan att ha blivit manipulerad i 
syfte att bättre passa in i företagsmallen. 

1.5 Avgränsning 

Den övergripande frågeställningen inrymmer två antaganden som i uppsatsen 
fungerar som avgränsningar. Det första, att företag idag visar ett större intresse för 
socialt ansvarstagande och det andra att det idag är tydligt med en alternerande 
maktbalans mellan stat och storföretag. Ytterligare ett antagande för uppsatsen 
som ingår i avgränsningen är antagandet att vi idag bevittnar en ekonomisk 
globalisering.2 Ytterligare en avgränsning är av den geografiska arten. I uppsatsen 
talas det alltså om länder som har en fungerande demokrati likt den i Sverige, och 
som idag har blivit starkt influerade av storföretagens agerande. 

                                                                                                                                                   
 
2 Utrymme saknas för en diskussion om dessa antaganden, för detta ändamål se bl.a. Strange, 1996, Korten, 
1996, Archibugi et al 1998, Hertz, 2003, Bexell 2005. 
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2 Metodologiska överväganden 

2.1 Undersöknings- kategori och strategi 

Föreliggande studie är en empiriskt demokratiteoretisk studie som försöker 
utveckla en teori utifrån de i uppsatsen identifierade kausala mekanismer gällande 
relationen mellan företag och konsumenter. Undersökningsdesignen liknar den av 
Dahl använda strategin där han själv utvecklar en teori om demokratins nya våg 
genom att systematisk bygga upp argument som lyfter upp hans teori (Dahl, 1989, 
Dahl 1984). Teoriutvecklande studier, som föreliggande uppsats har lägre 
metodologiska krav än andra typer av studier, det viktigaste kravet är utvecklandet 
av kausala mekanismer utifrån det befintliga materialet. En kausal mekanism som 
besvarar frågan om hur och varför konsumenter påverkar företagens beteende 
(Essiasson et al, 2003:121-2). Materialet för denna uppsats under utvecklingen av 
konsumentmaktteorin är teoretiska och tagna från företagsekonomin samt 
nationalekonomin, vilket gör denna studie interdisciplinärt med det 
statsvetenskapliga. Materialet undersöks genom en kvalitativ textanalys där 
systematisering sker i syfte att klargöra tankestrukturer, ordna dessa logiskt samt 
klassificera innehållet i texterna (Essiasson et al 2003:234-5). Vid sidan av detta 
kan studien även klassas som teoriprövande då den utvecklade teorin ska 
appliceras på Dahls demokratiteori. Slutsatsen blir sedan av typen att den 
utvecklade teorin antingen stämmer överens med Dahls teori eller inte. 

 
Uppsatsen kan kritiseras i valet att inte arbeta induktivt med startpunkt i empirin 
(Esaiasson et al, 2003:122). Ytterligare en kritik gäller frågan om varför 
konsumentmaktteorin inte testas empiriskt i denna uppsats. Den första kritiken 
kan bemötas med svaret att en teori om konsumentmakt egentligen redan 
existerar, på så sätt att flera olika ekonomiska teorier som inte har med varandra 
att göra, behandlar skilda aspekter utav konsumenters roll i relation till företagen. 
Teorierna existerar parallellt med varandra där fokusen ligger på annat än just 
konsumentmakten. Teorierna är omedvetna om hur de tillsammans kan bidra till 
en teori om konsumentmakt. Av denna anledning kan en teori utvecklas utifrån ett 
befintligt teoretisk material genom kvalitativ textanalys, snarare än ett material 
baserad på empirin. Svaret på den andra frågan är att de resurser och den tid som 
krävs av en empirisk studie inte är beviljad på magisternivån. Av denna anledning 
presenteras istället det av andra empiriskt framtagna material som objektivt kan 
utvärdera konsumentmaktteorins relevans. Framtida forskning får i uppgift att 
utvärdera om konsumentmaktteorin håller empiriskt. Något som kan göras t.ex. 
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genom en test av uppsatsens hypotes, eller genom en jämförelse av konsument 
nära företag med ickekonsument nära företag för att upptäcka skillnader i 
agerande. 

 
Avslutningsvis kan en kritik riktas mot uppsatsens alldeles för omfattande omfång 
menandes att det teoriutvecklande syftet hade varit tillräckligt. Problemet är dock 
att utvecklandet av en teori om konsumentmakt hade varit utan förankring i den 
statsvetenskapliga forskningen utan en koppling till demokratidiskussionen. Därav  
uppsatsens stora omfång. 

2.2 Validitet 

Tanken är att först utveckla en måttstock för vilket den utvecklade 
konsumentmaktteorins demokratigrad kan mätas gentemot. Måttstocken blir 
således, Dahls demokratidefinition (1989:169-76, kap 9) med dess operationella 
indikatorer i form av kriterier och frågor. Att använda sig utav Dahls verk är 
tacksamt i den bemärkelsen att det ger uppsatsen en god begreppsvaliditet, med 
tanke på hur vida erkänd och vida använd hans modell är. Problematiken är att 
Dahls demokratidefinition inte bistår med någon minigräns för vad som kan 
räknas till demokrati. En gråzon råder gällande måttstockens lägre nivåer. För att 
inte behöva avfärda konsumentmaktteorin helt i det fall att den inte uppfyller 
Dahls kriterier skapas därmed en minigräns på måttstocken som identifierar 
gränserna som konsumentmaktteorin bör hamna inom. Även konstruktionen av 
denna undre demokratigräns bör ha god validitet då ståndpunkter som används är 
givna av forskare som bl.a. varit delaktiga i diverse svenska 
demokratiutredningar3. På samma sätt som det är tacksamt att använda sig utav 
Dahls erkända definition, är det tacksamt att i utformningen av teorin om 
konsumentmakt först skapa en definition av konsumentmakt och samtidigt 
använda sig utav Bradley et als (1999) operationella indikatorer. Indikatorerna är 
väletablerade och erkända, vilket bör utesluta spekulationer om dess validitet. 

2.3 Material 

Bradley et als tre faktorer utgör stommen vid uppbyggnaden av 
konsumentmaktteorin (uppsatsens ena syfte) och Dahls fem demokratikriterier 
utgör grunden för en utvärdering av denna teori (uppsatsens andra syfte). Därtill 
använder uppsatsen material från Tullock (1994), Downs (1957) och Buchanan 
(1978). Teorin som dessa herrar representerar är Public Choice teorin. Dessa tre 

                                                                                                                                                   
 
3 Några av dessa är Jonung, Lundquist, Strandberg, Almond och Dahl 
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har valts som representant för teorin då deras verk citeras frekvent. Slutligen 
används material från nationalekonomin och företagsekonomin i uppbyggnaden 
av konsumentmaktteorin. Materialet tillhör olika skolor med den gemensamma 
nämnaren att de behandlar frågan om företagande och socialt ansvar. Författarna 
tillhör olika kanter av hela spektret, tillhörandes skilda skolor. 
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3 Relationen mellan individer som 
medborgare och staten  

I föreliggande avsnitt skapas den demokratiska definition varefter 
konsumentmaktteorin ska utvärderas från, i det närmaste fungerar den som ett sätt 
att identifiera de demokratiska implikationer som råder.    

3.1 Ett demokratiskt värdegrund � En definition 

Dahls idealtyp av demokratin är vida erkänd och vida brukad. 
Demokratiutredningar i Sverige utgår från denna idealtyp, likaså många erkända 
forskare inom ämnet4. I syfte att ha en demokratisk utgångspunkt är det därför inte 
konstigt att Dahls idealtyp även används i denna uppsats. Dahls demokratiska 
idealtyp bygger på fem olika kriterier, vars syfte är att utvärdera politiska 
procedurer i diverse sammanslutningar. En politisk process som uppfyller alla de 
fem kriterier som nu följer på ett perfekt sätt är en fullbordad demokrati (Dahl, 
1989:169-76, kap 9). 

 
1. Effektivt deltagande: Medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att 

uttrycka sina preferenser. Både i syfte att lyfta fram frågor på 
dagordningen och i syfte att förespråka ett alternativ före en annan. 

2. Politisk jämlikhet (lika rösträtt): Varje medborgares bedömning bör ges 
lika vikt och värde. (Frågan är vilken beslutsregel som bäst uppfyller 
kravet på lika rösträtt). 

3. Upplyst förståelse: Medborgare bör ha lika möjligheter till att upptäcka 
och begrunda det val som bäst tjänar dess intressen. 

4. Kontroll över dagordningen: Medborgare bör ha den slutgiltiga kontrollen 
över dagordningen. Denna kontroll kan delegeras så länge makten att 
återta kontrollen ligger kvar hos folket.  

5. Inkludering: Något som tilldelar medborgerlig makt till de vuxna i en 
sammanslutning.  

 
Kriterierna kommer aldrig att uppfyllas till fullo empiriskt, menar Dahl 
(1989:170). Därtill värderar olika demokratiteorier kriterierna på skilda sätt. 

                                                                                                                                                   
 
4 Av dessa används Hermansson et al, SOU 1999:121 och Held, 1991 i denna uppsats, men det finns otaligt 
många andra som använder sig av idealtypen på liknande maner. 
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Därmed kan uppsatsen avskrivas från ett slags perfektions krav gällande 
överensstämmelse mellan konsumentmakt och dess demokratiska styrka i termer 
av Dahls demokratikriterier.  
 
Utöver dessa kriterier är det användbart att utifrån Dahls ovanstående kriterier 
skapa någon slags parameter för vilket vi kan mäta om en konsumentmaktteori 
verkligen kan bidra med något demokratiskt. Kriterierna som de uttrycks ovan ger 
ingen mininivå för vad som kan räknas som demokrati. Utifrån kriterierna går det 
dock att härleda tre frågor som kan ställas till demokratilitteraturen i syfte att 
lättare kunna särskilja till vilken nivå en viss demokratiteori uppfyller kriterierna. 
Frågorna lyfts fram av Dahl själv (1989:471)5. I denna uppsats används 
frågeställningarna i syfte att skapa två ytterligheter i demokratiteorin, en 
kollektivistisk falang, i nära korrespondens med Dahls kriterier, och en 
individualistisk falang. Dessa utgör en maxi-, respektive minigräns för vad som 
kan uppfattas som demokrati i den ideala världen. Syftet med detta är alltså att 
skapa två demokratigränser för vilket uppsatsens ambition blir att placera 
konsumentmaktteorin någonstans emellan. Frågorna är: 

 
1. Vilka bör styra, vems politik?  
2. Vad bör de styra, innehållet i politiken?  
3. Hur bör de styra för att nå politikens mål? 

3.2 Två demokratiska ytterligheter 

Frågeställningarna bevaras utifrån en för uppsatsen relevant kontext: det som 
tidigare bestämdes av staten i den politiska arenan har idag förflyttats till 
företagen som opererar på marknaden. Den kollektivistiska falangen och den 
individualistiska falangen har skilda åsikter om hur denna förändringsaspekt 
påverkar demokratin. Ambitionen för avsnittet är endast klarläggning av de 
viktigaste distinktionerna. 
 
1) Vilka bör styra? Vems politik? Skalproblematiken aktualiseras här, frågan om 
hur en harmonisering bör ske gällande rätten för så många som möjligt i en 
sammanslutning att vara delaktig i styret och få sin politiska röst hörd med det 
omöjliga att koordinera alla individers skilda viljor. I uppsatsens kontext gäller 
frågan kontroller av besluten tagna på marknaden, företagens arena. 

 
Den kollektivistiska fallangens svar är representativ demokrati med folk valda som 
svar på skalproblematiken med en politiserad marknad som styrs av politiker 
(Jonung i SOU 1999:56:75-76). Den individualistiska falangen ifrågasätter denna 

                                                                                                                                                   
 
5 Och används bl.a. utav den svenska demokratiutredningen, SOU 2000:1:21 
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ståndpunkt. De frågar varför det är mer demokratiskt att stater på ett auktorativt 
sätt reglerar företagens beteende, när marknaden genom marknadssignaler kan 
reglera sig självt (Jonung i SOU 1999:56:70-71). 

 
2) Vad bör de styra, politikens innehåll? Politikens mål är att nå det gemensamma 
goda som i uppsatsens kontext är detsamma som socialt ansvarstagande, är 
marknaden kapabel till att nå detta ändamål?  
 
Den demokratiska processen förverkligar det gemensamma goda genom bl.a. 
folkstyre, enligt kollektivister (Dahl, 1989:474). När särintressen, i form av 
företagsintressen påverkar politiska beslut på ett asymmetriskt sätt kan besluten 
inte ses som förenliga med det gemensamma goda. När marknaden styr sig självt 
resulterar det till ojämlikheter som vid sidan av att de är oförenliga med 
demokratin, även är mer kostsamma för samhället än den ineffektivitet som 
statsinflytande i marknaden genererar (Dahl, 1993:78-81). Individualisterna har 
en relativistisk ansats i frågan om det gemensamma goda, då de ser det som något 
kulturellt betingat (Dahl, 1989:53-54, 21). De menar dock att beslut tagna på den 
fria marknaden leder till det allmänna bästa då aktörer, anonymt och genom 
enskilda transaktioner själva kan avgöra på ett direkt sätt. Marknaden ses ur detta 
synsätt som det mer demokratiska då beslut fattas av rationella aktörer genom 
frivilliga beslut på marknaden, där varje individ har sin egen röst (Almond, 
1991:471-472, Jonung i SOU 1999:56:67). 
 
3) Hur bör de styra, för att nå politikens mål? Valet mellan demokratins substans- 
eller procedurvärden när harmonisering av båda inte är möjligt? Frågan om hur 
man ska se på det faktum att goda demokratiska substansvärden kan bli resultatet 
av beslut tagna genom en odemokratisk process.  
 
Kollektivister är medvetna om att den demokratiska processen ibland misslyckas 
med att nå bäst möjliga utfall. En process bör dock utvärderas efter dess 
alternativ. Med förmyndarskapet som enda alternativ är den demokratiska 
processen oslagbar då den leder till största möjliga frihet, utveckling av personlig 
förmåga och möjligheten att skydda sina egna intressen (Dahl, 1989: 252, 137-
138). Vänds blicken mot individualisterna ser dessa inget värde i en process som 
inte leder till nyttomaximering och effektivitet.  Det absolut högsta värdet är 
resultat politik (Strandberg, SOU 1999:83:148). 
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Följande matris redogör för de identifierade dikotomierna: 
 

FRÅGOR: Kollektivistisk Individualistisk 
1. Vilka bör styra? Staten, genom medborgarna Marknaden, genom 

konsumenter 
2. Vad bör de styra? Mot det gemensamma goda som 

avgörs kollektivt 
Mot en av marknaden baserad 
gemensamma goda som avgörs 
individuellt och härstammar från 
en marknadsjämvikt  

3. Hur bör de styra? Procedurbaserad  Substansbaserad 

 
Den främsta skiljelinjen ligger i frågan om var beslut bör fattas, där kollektivister 
förespråkar en offentlig sfär, medan individualister ser marknaden som 
beslutsarena. Dispyten grundas i att de första ser demokratin som folkets makt 
över det offentliga, medan de andra ser demokratin som individens valfrihet på 
marknaden (Lundquist, SOU 1999:77:245). Därtill menar de första att staten i 
form av ett parlament och en regering bör handha styret i syfte att lättare 
koordinera massan. Marknadsjämvikt ses av individualister som den bästa 
lösningen på denna problematik. Kollektivisterna, till skillnad från 
individualisterna, förespråkar en starkare demokrativariant som är svåranpassad 
till dagens verklighet. Individualisternas kompromiss blir dock ur 
kollektivisternas perspektiv en demokrati knappast värt namnet. 

3.3 Demokratiska implikationer � Följden av 
företagsmakten 

1) Ineffektiv deltagande samt implikationer gällande vem som bör styra och vad 
de bör styra: 

 
Ovanstående frågor väcks som ett resultat av företagens ökade makt, då formerna 
för deltagande ändras och sedvanliga kanaler för deltagande förlorar sin 
effektfullhet. Deltagandet domineras idag av företag genom lobbyverksamhet, ny 
typ av ekonomisk diplomati och användandet av experthjälp vid politikerkontakt 
(Hermansson et al, SOU 1999:121:49). Problematiken försvårar även statens 
skatte- insamling, i många fall har staten dessutom tvingats till avreglering 
(Bexell, 2005, Bendell, 2000:247, Strange 1996:197) med resultatet att kontrollen 
över många sociala åtaganden hamnat i händerna på vinstdrivande företagen 
(Matten et al 2005:7). 
 
2) Politisk ojämlikhet? Hur styrs politiken och vad blir politikens mål? Frågan om 
vilken roll medborgarnas röst har men även frågan om substans eller process:  
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Företagens större inflytande drabbar den politiska jämlikheten negativt. Principen 
om lika rösträtt avgör inte längre politiken. När kanalerna till effektiv deltagande 
stängs för medborgarna och politiken lyfts allt mer till teknikaliteter som gemene 
man har svårt att greppa (Dahl i SOU 1999:11:74). När företagen med makt, 
pengar och experter styr allt mer utan insyn, försvinner samtidigt möjligheterna 
för politisk jämlikhet (Strange 1996:197). Frågan är om detta egentligen är 
problematiskt om företagen styr substansorienterat som den upplyste despoten i en 
demokratisk god riktning där socialt ansvarstagande respekteras?       

 
3) Avsaknad av upplyst förståelse: 
 
Kravet på den demokratiska processen är att medborgarna ges möjligheten att 
skapa förståelse om mål och medel för vilket beslut skall tas utifrån. 
Ekonomiseringen av politiken resulterar emellertid i en polarisering mellan folket 
och de beslut som fattas. Något som i kombination med avsaknaden av offentlig 
debatt skapar ett demokratiproblem (Hertz, 2001:190, Ingelstam i SOU 
1999:83:120-1). I Putnams anda försvåras även möjligheterna för socialt kapital 
(Putnam, 1996), och andra för demokratin viktiga kriterier. 
 
4) Förlorad kontroll över dagordningen och problem med ansvarsutkrävning: 

 
Företagens makt över dagordningen har idag ökat till den grad att de mer än 
tidigare kan diktera vilka frågor som är lämpliga för beslut, vilket de bl.a. gör 
genom lobbying eller genom media i form av debattartiklar. Allt detta utan 
mekanismer för ansvarsutkrävning. Därtill har företagen möjligheten att genom 
diverse kanaler, så som reklam, indoktrinera politiker och medborgare till att se 
sig själva i första hand som konsumenter, sätta grunden för en 
konsumtionslivsstil, samt kontrollera folkets medvetande. Detta kan uttryckas i de 
av Steven Lukes myntade (Lukes, 2003: Kap 1), maktens andra och tredje ansikte 
och korrumperar demokratin på samma sätt som kyrkan en gång i tiden gjorde 
(Staats, 2004:590-2, Oberman, 2004:246). 
 
5) Exkludering? Vilka tillhör sammanslutningen?  

 
Tidigare togs besluten, lite förenklat, av en stat, åt en sammanslutning som föll 
under statens jurisdiktion. Idag kan besluten härröra från ett företag med påverkan 
som faller över flera olika sammanslutningar (Held, 1991:885). Dahls kriterium 
gällande inkludering stänger ute många som påverkas av besluten, och tycks vara 
alldeles för statscentrerat för att passa in i dagens era. Skalförändring gällande 
sammanslutningens definition aktualiseras (Dahl, 1994:26). 
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3.4 Slutsats 

Dahls kriterier gav upphov till två demokratiytterligheter och därtill identifierat de 
demokratiimplikationer som idag råder, däribland en diffus ordning gällande 
socialt ansvarstagande. Situationen påminner om någon slags företagstyranni som 
skapat begränsningar för demokratin, ett resultat av territorialitetens ändrade 
karaktär. Vad som behövs för demokratin är en skalförändring, samt ett alternativt 
sätt att se på demokrati och medborgarskap. Människors medvetande och de 
mentala gränsdragningarna gällande individers närområden har ändrats till en mer 
global, därav behovet av förändring. 
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4 Relationen mellan individer som 
konsument och företag. En metafor till 
relationen mellan individer som 
medborgare och staten 

Målet med detta avsnitt är således att bana vägen för ett alternativt sätt att se på 
demokratin, visa att det finns en grund för skapandet av en demokratisk ordning 
på marknaden mellan marknadens aktörer på samma sätt som mellan staten och 
medborgarna.  

4.1 Hur kan man tala om företag som demokratiska 
institutioner � Public Choice skolan 

Ett grundantagande för teorin är att mänskligt handlande alltid är i egenintresse 
och analysen sker med ekonomisk analysredskap, som utbuds- 
efterfrågemodellen. Slutsatsen är att stat och företag båda agerar utifrån samma 
mål, nämligen, vinstmaximeringen i egenintresse. Analysen startar med en 
nedbrytning av staten till mikronivå, till enskilda individer med skilda preferenser 
vilka tillsammans försonar sina intressen till gemensamma politiska institutioner 
(Buchanan i Buchanan et al 1978:5). 

4.1.1 Analogin mellan de styrande i en stat och företag 

Partier i det demokratiska systemet fungerar i likhet med entreprenörer där 
vinstmaximering är det viktigaste målet, vinstmaximering utifrån rationella 
kalkyleringar. I syfte att uppnå privata mål formulerar partier den politik som de 
tror resulterar till flest röster. Därtill är varje individ inom partiet motiverade av 
personliga mål, prestige, pengar och makt som en nyckelposition inom partiet kan 
ge upphov till. På samma sätt producerar entreprenörer den produkt de tror 
resulterar till högst vinst, i syfte att uppnå privata mål (Downs, 1957:34, 295, 
Rowley i Buchanan et al, 1978:37). Den offentliga sektorn styrd av regeringen är 
egentligen en producent av offentlig politik analogt med företag som producerar 
produkter. Teorin förespråkar alltså att man bör avstå från att se offentlig politik 
som resultatet av parlamentariska beslut, då flertalet beslut är administrativa och 
tas inom byråkratin (Breton i Buchanan et al, 1978: 57-8). 
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4.1.2 Analogin mellan konsumenter och medborgare  

På liknande maner beter sig medborgare när de röstar på partier, de röstar utifrån 
egenintresse och genom rationella beräkningar. Väljaren jämför partiernas agenda, 
tar i beaktning andra medborgares val utifrån opinionssiffrornas utsagor och väljer 
först därefter vilken parti rösten ska ligga hos, beroende på vad denne tror 
frambringar störst egennytta (Downs, 1957:49-50, Rowley i Buchanan et al, 
1978:37). Detta är analogt med konsumentens produktval som baseras på liknande 
kalkylering utifrån konsumentens individuella preferenser. Medan det på 
marknaden sker ett utbyte genom att det köps och säljs produkter av konsumenter 
och företag, sker ett utbyte av signaler mellan regeringen/partier och medborgare 
om den önskvärda politiken. På samma sätt som företag måste erbjuda den politik 
som konsumenter vill köpa, måste regeringen/partier ha en politik som 
medborgare signalerar att de vill rösta på (Breton i Buchanan et al, 1978:56-7). 

4.1.3 Formandet av politikens innehåll 

Partiernas bästa strategi är med andra ord att satsa på en politik som attraherar 
majoriteten av väljarna (Downs, 1957:73, Breton i Buchanan et al, 1978:54-55). 
Ett enkelt sätt för ett parti att attrahera väljare är genom att åta sig en viss 
ideologi. Politiskdifferentiering fungerar både som ett sätt att göra det enklare för 
väljare att identifiera partiet samt som ett sätt att profilera sig (Downs, 1957:113). 
Liknande strategier används av företagen i syfte att differentiera sig från andra 
företag och skapa en profil. Något som yttrar sig genom t.ex. åtaganden gällande 
socialt ansvarstagande i syfte att locka konsumenter.  
 
Problemet för de politiska partierna är dock att andra partier imiterar allt mer från 
partier med de mest lyckade profilerna. Till slut uppkommer en tendens där 
partier konvergerar till mitten av den politiska skalan med snarlika politiska 
profiler (Downs, 1957:140, Tullock, 1994:48-54). Samma konvergeringsmönster 
av profiler återfinns i företagssfären där alla framgångsrika idéer kopieras i syfte 
att locka fler konsumenter. När ett par företag åtar sig socialt ansvarstagande och 
det blir ett framgångsrecept, måste alla andra följa samma spår. 

 
Politikens ledstjärna är alltså inte maximering av det allmänna bästa, snarare är 
ledstjärnan och taktiken från politiker att bli valda till ämbeten. På samma sätt 
som marknaden tvingar individer som vill tjäna pengar att producera det folk vill 
ha, tvingas politiker som vill nå ämbeten att göra det folk vill att denne ska göra 
(Tullock 1994:56-57). 
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4.2 Slutsats 

Konstaterandet i linje med uppsatsens kontext är att statens inneboende mål inte är 
maximering av den sociala välfärden, så länge incitament till denna politik saknas, 
i form av väljarröster för denna politik (Downs, 1957:293). Konsumenter reglerar 
företagens beteende på samma sätt som medborgare reglerar statens/regeringens 
beteende. Om demokrati kan råda mellan individer och stat, kan demokrati även 
råda mellan individer och företag då relationerna är snarlika. 
 
Frågan är hur långt man kan dra analogin. Teorins kritiker drar slutsatsen att 
analogin inte bör tas alldeles för långt. Bland brister som nämns är antagandet att 
allt sker i egenintresse (Johnson i Buchanan et al, 1978:135, Downs 1957:296). 
Trots bristerna är bidraget från teorin av stor vikt. Genom att avstå från den 
konventionella metoden att betrakta staten som en unitär enhet skapas en metafor 
mellan demokratiska mekanismer i den offentliga politiken, vilka liknar 
mekanismer på marknaden. 
 
Det konventionella sättet att se på demokrati representeras av den vertikala linjen 
nedan. Public Choice skolan å andra sidan skapar ramarna för ett nytt tankesätt, 
detta representeras av den horisontella linjen, en relation som det grävs djupare i 
nästa avsnitt. 
 
                 Stat 
        
 
 

 
Medborgare 
 
 
 
 
 
 
 
        Individ 
           Företag 
   Konsument 
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5 Relationen mellan individer som 
konsument och företag 

Innan konstruktionen av konsumentmakt och genomgången av dess demokratiska 
inslag, måste det grävas djupare i relationen mellan konsumenter och företag 
genom frågorna: bör företag ta socialt ansvar? Vilken nivå av socialt 
ansvarstagande i så fall? Syftet med frågorna är att se om förutsättningar existerar 
för en liknande mekanism mellan konsumenter och företag som mellan 
medborgare och stat vad gäller regleringsmöjligheter, med andra ord frågan om 
konsumenter har möjligheten att reglera företag. För det andra skapar dessa frågor 
ramverket för en teori om konsumentmakt.  
 
Innan uppsatsen fortskrider bör det klargöras att definitionen av socialt 
ansvarstagande i uppsatsen säger att: företag bör ligga på en nivå ovanför lagens 
krav gällande etiskt handlande (Boatright, 2003:341). Definitionen klargör en 
absolut mininivå gällande vad som kan anses vara socialt ansvarstagande från 
företagens sida. En definition av konsument är som följande i uppsatsen: 
Individer i egenskap av köpare på olika marknader. Individer som ingår i 
ekonomisk byteshandel, i form av investeringar på kapital/finansmarknad eller 
byteshandel på en varumarknad. De kan agera ensamma eller i grupp.6 

                                                                                                                                                   
 
6 Det bör påpekas att definitionen av konsument är egenkomponerad i syfte att bäst passa uppsatsen.   
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5.1 Bör företag ta socialt ansvar? 

Frågan är teoretisk och besvaras bäst genom kvalitativ textanalys utav den 
teoretiska litteratur som tar sig an frågan. Teorierna som gör detta är: den 
klassiska teorin om företagande, stakeholder teorin, corporate citizen teorin (CC), 
corporate social responsibility teorin (CSR), och medborgarkonsumentteorin, 
därtill omnämns Social institution teorin (S.I) och kontraktsteorin i litteraturen, 
dessa ges minimal betydelse i litteraturen, likaså även här. Figuren nedan 
illustrerar de grova distinktionerna: 
 
 1. Bör ej ta ansvar              2. Bör ta ansvar 
 
 
 
 
Klassiskteori     Kontraktsteorin             Moralisterna Lönsamhetsanspråk  
 
 
 
                     
             Stakeholder   C.C. S.I.    CSR     Medb.Kons. 

5.1.1 Skeptikerna  

Enligt den klassiska teorin är det primära målet för företagande vinstindrivning 
genom tillväxt och effektivitet. Företag bör enligt detta synsätt endast engagera 
sig i ekonomiska aktiviteter och överlåta sociala åtaganden till andra institutioner i 
samhället. Inte för att socialt ansvar saknar betydelse, snarare därför att socialt 
ansvar helt enkelt inte tillhör företagandets domän (Boatright, 2003:342-343). Om 
även denna domän skulle falla under företagens ansvar finns risken att företag får 
alldeles för mycket makt. Syftet blir alltså att förhindra den företagstyranni som är 
till konsumenternas nackdel (Edward, 1974:5). Vad man menar är att det aldrig 
bör finnas något krav på företagen gällande socialt ansvarstagande, om företag tar 
socialt ansvar bör det ske minimalt, helt på eget bevåg och om det tjänar 
aktieägarnas intressen (Boatright, 2003:342-343). Aktieägarna är 
företagsledningens arbetsgivare och de enda företaget har ansvar gentemot, då det 
är aktieägarnas pengar som företaget förvaltar (Friedman, 1973). Ytterligare en 
teori i samma linje är kontraktsteorin vilka förespråkar vinstmaximering som 
företagens enda legitima mål. Spillover effekterna av vinstmaximering bidrar i sin 
tur till sociala mål (Boatright, 2003:351-353, Easterbrook & Fischel, 1991:38-39).  
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5.1.2 Moralisterna 

Stakeholder och Corporate Citizen teorin tillhör den fåra som förespråkar socialt 
ansvarstagande av företagen på moraliska grunder. Företag ses mer som 
samhällsaktörer än vinstmaskiner. Moralisterna blir även en röst för de svaga i 
samhället, de utan köpkraft (Egels, 2003). Argumentet emot teorier är helt enkelt 
att företag ignorerar moraliska aspekter så länge de inte tjänar på att vara 
moraliska, vinsten är allt som räknas.  
 
Stakeholder teorins argumentation börjar med antagandet att konsumenter är en 
viktig intressent till företagen, lika viktiga som aktieägarna, leverantörerna och de 
anställda mm. Av denna anledning bör företagen ta socialt ansvar gentemot 
konsumenterna, detta har ett värde i sig självt och är företagens moraliska 
skyldighet (Boatright, 2000:356,358, Freeman, 1999:480, Gibson, 2000, 
Wijnberg, 2000, Fitchett, 2005:17). Problematiken med denna teori är dess 
presentation av konsumenter som intressenter. Frågan är om konsumenter 
verkligen är en legitim intressentgrupp? Kan man se konsumenter som en enhetlig 
massa och kan företag tillfredställa alla intressenter? (Boatright, 2000:358, 
Fitchett, 2005:15). 

 
Corporate Citizen teorin ser företagen som förvaltare av medborgarskapet 
(Matten et al 2003:117). Tittar man på den liberala medborgardefinitionen 
benämns individuella rättigheter som en viktig aspekt av medborgarskapet som 
staten är garant för. Rättigheterna är sociala, civila och politiska (Delanty, 
2000:kap.1). Av antagandet att staten förlorat en del av sina befogenheter till 
företagen följer således att företag till ett visst mån även har tagit över en del av 
statens roll som garant för de individuella rättigheterna och har därmed moralisk 
skyldighet att ta ett ansvar när det gäller att tillhandahålla samhället dessa 
rättigheter (Matten et al 2003:116-117).  Problematisk är att om företag tar över 
statens funktioner så borde ansvarsutkrävningsmekanismer tillhandhållas folket, 
vilket det inte gör (Matten et al 2003:117). 

 
Social Institution teorin är ytterligare en teori inom samma fåra av litteraturen.7 
De bringar till ljus tanken om att företag till viss del är offentliga organisationer. 
Grunden till denna syn är att företagande är ett privilegium utfärdad av staten till 
individer, samt att företagande är en organisationsform som inte hade överlevt 
utan statens inblandning (Boatright, 2000:348). Företag upphörde att vara privata i 
samband med att ägandeformen genom aktiebolagen tog ifrån ägarna makten, 
kontrollen och ansvaret över företagandet. I dagens aktiebolag är ägarna enbart 
resursgivare inga ägare i dess rätta bemärkelse. Företag har blivit ekonomiska 
institutioner som vid sidan av vinstskapande syfte bör ha ett socialt syfte 
(Boatright, 2003:350).   

                                                                                                                                                   
 
7 Redogörelsen av teorin göres här endast p.g.a. en viktig aspekt som blir användbart senare i uppsatsen, i detta 
avsnitt bör teorin mest ses som en notis. 
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Distinktion mellan privat och offentlig är av stor vikt. Socialt ansvarstagande är 
ett politiskt krav som lättare kan ställas på företag om man ser dessa som delvis 
offentliga (Bexell, 2005:63-64). 

5.1.3 Lönsamhetsanspråken 

Parallellt med dessa moraliska tolkningar existerar tolkningar som åsidosätter den 
moraliska aspekten av socialt ansvarstagande, men som istället lyfter fram vikten 
av vinstmaximering genom socialt ansvarstagande. Dessa spelar på korrelationen 
mellan socialt ansvarstagande och företagens prestation (Egels, 2003). 
Förespråkarna för denna syn kan kategoriseras under teorin om corporate social 
responsibility (CSR) och medborgarkonsumenten. En viktig fråga som dyker upp 
i och med lönsamhetsanspråket är frågan om vad konsumenterna baserar sina 
konsumtionsval kring. Teorierna under denna rubrik menar att företagens etik är 
den viktiga diskrimineringsfaktorn för konsumenter. 

 
CSR utökar företagens ansvar utöver dess traditionella ekonomiska och legala 
ansvar, till socialt ansvar baserad på företagens frivilliga insats. Vad som 
förespråkas är uppbyggnaden av etiska mål som företag ska hålla sig till, etiska 
och sociala mål som är konsistenta med företagens profit mål (Parrett, 2004, 
Boatright, 2003:340). Teorin förespråkar den minimalistiska staten men erkänner 
dock att den av Adam Smith myntade teorin om marknadens osynliga hand har 
dåliga förutsättningar för att korrigera vissa ekonomiska problem. Ett visst 
minimum för etiskt handlande krävs av företag för att korrigera problemen som 
marknaden skapar. Företag tjänar på att ligga ovanför den etiska mininivån genom 
att de återtar kontroll över samhället som annars kan införa kostnader på 
företagen, t.ex. genom bojkott (Boatright, 2003:340-343)8. En ofta förekommande 
hänvisning i sammanhanget är �gyllene regeln om ansvar�: de som i det långa 
loppet inte använder sin makt på det vis som förväntas av dem, tenderar att bli 
fråntagna den makten (Davis, 1975:20). 

 
Teorin om medborgarkonsumenten tar stakeholder teorin ett steg längre genom att 
sammanfoga de två begreppen konsument och medborgare. Begreppen kan tyckas 
vara varandras motsatspar. Konsumenten förväntas agera utifrån egenintresse, 
medan medborgaren agerar efter det allmännas bästa i åtanke. Distinktionen 
suddas dock ut allt mer idag (Scammell, 2003). Teorin förespråkar socialt 
ansvarstagande från företagens sida baserad på två antaganden. Den ena är att 
konsumenter i dagens postmoderna värld skapat en trend där shoppingvanor inte 
enbart baseras på det personliga tillfredställelse som shopping frambringar. 
Konsumenter idag tar även hänsyn till sociala aspekter vid konsumtion 
(Scammell, 2003, Gabriel & Lang, 1995:176, Vogel 2003:9-10). Det andra 
antagandet bygger på idén om det kosmopolitiska medborgarskapet (Delanty, 

                                                                                                                                                   
 
8 Mer om detta CSR resonemang se bl.a. Archie, 1979, Matten et al 2003 och McWilliams, 2001  
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2000:kap.4) där medborgarkonsumenten i sin roll som aktivist ger uttryck för det 
nya kosmopolitiska, då de försöker reglera, kontrollera och tämja den allt mer 
nationsöverskridande marknaden (Scammell, 2000, Gabriel & Lang, 1995:168, 
175-6). Av egenintresse bör företag därmed tillmötesgå medborgarkonsumenten 
som genom aktivism kan ställa företag till ansvars. Problematiken med denna 
teori ligger i svårigheten att som medborgarkonsumenten verkligen kunna göra 
konsistenta politiska konsumtions val (Fitchett, 2005:23). 

5.1.4 Sammanfattning av teorierna 

Följande matris sammanfattar skillnader som återfinns mellan teorierna utifrån 
frågor ställda till materialet: 

 
Teori: Bör företag ta socialt 

ansvar 
Ansvar mot Relation:  

konsument/ 
företag 

Konsum
ent  
makt 

1.Klassisk teori Nej, dock kan minimalt 
ansvar vara av intresse 

Aktieägarna, på 
grund av dess 
ägarskap 

Motstridiga intressen Icke 
effektfullt 

2.Stakeholder teori Ja, då det har ett moraliskt 
värde, i sig självt 

Alla intressenter, 
däribland 
konsumenter 

Ömsesidiga intressen Självklar 
variabel i 
åtanke hos 
företag 

3.Corporate Citizen Ja, moraliskt värde, får 
legitimitet genom 
samhället de verkar i. 
Även p.g.a. egenintresse 

Samhället och dess 
medborgare i form 
av förvaltare av 
rättigheter 

Ömsesidiga intressen 
 

Effektfullt 

4.CSR Ja, beror dock på 
samhällets förväntningar. 
P.g.a. genintresse 

De med köpkraft Potential till 
sammanjämkning av 
intressen 

Effektfullt 

5.Medborgarkonsum
ent 

Ja, p.g.a. egenintresse. Medborgar 
konsumenter 

Maktutjämning mellan 
dessa har skapat 
förutsättning för 
ömsesidighet 
 

Effektfullt 

5.2 Vilken nivå av socialt ansvartagande?  

9Tydligaste skiljelinjen teorierna emellan utgörs av den förespråkade nivån 
gällande socialt ansvarstagande. Utgår man från definitionen om minimalt socialt 
ansvarstagande som formulerats vid avsnittets inledning, hamnar den klassiska 
teorin (även kontraktsteorin) något under den gränsen men något ovanför vad som 
krävs av lagen. På liknande maner kan resterande teorier särskiljas utifrån nivå av 
ansvarstagande, för att sedan placeras i anslutning till definitionen.  
 

                                                                                                                                                   
 
9 Kapitlens resterande del är en typ av analys, baserad på det material som lyfts fram och som det redan 
redogjorts för i kapitlen. Därför saknas källanvisning. 
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CSR hamnar ovanför den klassiska teorin och uppsatsens definition. Likheterna 
mellan CSR och klassisk teori är slående där båda har den minimalistiska staten 
som ideal. CSR anhängarna tror dock att marknaden saknar den perfektion som 
klassikerna förlitar sig på, därmed förespråkar de även ett större socialt 
ansvarstagande som sträcker sig något över uppsatsens definition. 
 
Stakeholder teorin förespråkar inte en specifik nivå av socialt ansvarstagande. 
Däremot legitimerar den kravet på ansvar och identifierar konsumenter som en av 
de intressentgrupperna med legitimiteten att utkräva ansvar. Man kan dock utgå 
från att nivån gällande socialt ansvarstagande är rätt högt i enighet med denna 
teorin då konsumenter ges lika hög status som t.ex. aktieägarna. 
 
Corporate Citizen och medborgarkonsumentteorin hamnar högst i förespråkandet 
av företagens sociala ansvar. Medborgarskapsbegreppet tillfogar en helt ny 
dimension gällande ansvar. CC hamnar högst därför att de genom att tillfoga 
företag rollen som förvaltare av medborgarskapet har den högsta möjliga nivån av 
krav. 

5.2.1 Vilken status tillskrivs konsumenter av företagen? 

Kopplat till nivå av socialt ansvarstagande är frågan om konsumenters status. Ju 
högre status som tillskrivs konsumenten, desto högre nivå av ansvarstagande 
förespråkas det av teorierna. Konsumentstatus är en sammanfattning av följande 
tre variabler10:  
 
1) Ansvar gentemot konsumenter i förhållande till andra intressenter, företagens 

ansvar gentemot vem? 
2) Grundsynen på relationen mellan företagens och konsumenternas intresse, 

d.v.s. anses intressen vara ömsesidiga eller inte. 
3) Syn på konsumentmaktens effektfullhet. 

 
Klassisk teori sätter låg status på konsumenten genom att först förneka företagens 
ansvar gentemot konsumenten, då aktieägarnas intressen är den enda ledstjärnan. 
Därtill ses relationen mellan konsument och företag som motstridiga, i fråga om 
företags ansvarstagande som är i konsumenternas intresse. Slutligen tillmäts 
konsumentmakten låg effektivitet på grund av svårigheten med mobilisering 
(Friedman, 1970). 

 
Stakeholder teorin och CSR hamnar ungefär på samma nivå med avseende på 
konsumentstatus. Skillnaden mellan dessa teorier är att stakeholder teorin tillfogar 
alla konsumenter lika hög status, medan CSR främst riktar sig till de med högst 
köpkraft. Gällande den andra variabeln ser båda teorierna åtminstone en potential 

                                                                                                                                                   
 
10 Vilka motsvaras av de tre kolumnerna till höger på matrisen under punkt 5.1.4 
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till sammanjämkning av intressen och båda ser konsumentmakten som ett 
effektfullt vapen, framförallt CSR vilka ser konsumentmakten som incitament till 
företagens benägenhet till socialt ansvarstagande. 
 
Konsumenternas status når som allra högst genom medborgarkonsumentteorin 
och Corporate Citizen teorin. Ytterligare en gång beror detta på kraftfullheten i 
medborgarskapsbegreppet. Den ena kräver maximal konsumentstatus på grund av 
konsumenters medborgarskapstitel och den andre tillfogar konsumenter högsta 
möjliga status då företagens roll just är att förvalta konsumenters medborgarskap, 
något som innebär högsta möjliga status gentemot konsumenter. Därtill ser båda 
dessa teorier en möjlighet för ömsesidig relation aktörerna emellan tillsammans 
med det faktum att båda ser konsumentmakten som effektfull. 

5.3 Slutsats 

Grafen sammanfattar den positiva relationen mellan konsumentstatus och nivå på 
ansvarstagande. Siffrorna på båda axlar motsvarar samma nummer som har givits 
teorierna i matrisen ovan (avsnitt 5.1.4.). Siffran noll på den horisontella axeln 
representerar nivån på socialt ansvarstagande i enlighet med vår definition och 
bokstaven L står för den lagstadgade nivån: 

         
  
 Konsumentstatus 
  
  
 3 
  
 5 
  
  
  
  
 2 
         
 4         
      
 1     
      
           
 
          Socialt ansvarstagande 
            L      1    0           4           2                5            3    

 

 
Den klassiska synens misstro till konsumentmakt och konsumentstatus ger dem 
slutsatsen att konsumenter saknar en möjlighet att reglera företag. Något som 
leder till att de förespråkar låg nivå av socialt ansvartagande från företagen i syfte 
att minimera företagens makt. De resterande teorierna har en större tilltro på 
konsumenters möjlighet att reglera företagen och räds därför inte heller ett 
scenario med företagstyranni. Detta får dem att förespråka socialt ansvarstagande 
av företag i en era där vakuum råder kring detta, en era där företagens möjlighet 
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att anamma sociala åtaganden blivit allt större. Den stora debatten bottnar alltså i 
frågan om konsumeters möjlighet att reglera företagen. 
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6 Framväxten av teorin om 
konsumentmakt 

6.1 Kan konsumenter reglera företagen? 

En teori om konsumentmakt är av värde i en demokratidiskussion endast om 
frågan i rubriken kan svaras jakande. Svaret på frågan beror ytterst på följande 
fråga som ställs av Bradley et al i rubriken av dess studie (Bradley et al 1999) som 
är vida erkänd inom den relevanta litteraturen (Boatright, 2003:358): �Who 
matters to CEO:s�. Genom att använda sig utav data över 80 olika stora företag i 
USA har de funnit bevis för tre faktorer som avgör vilken grupp som kan få mest 
inflytande över företagens beslut, en fråga som det annars bedrivits lite forskning 
kring. Faktorerna är legitimitet, makt och påtryckningsmöjlighet. 
Konsumentmaktteorin operationaliseras och konstrueras utifrån vad teorierna 
tillfogar konsumenter gällande dessa tre punkter. Definitionen av 
konsumentmaktteorin är detsamma som svaret på frågan om hur denna tillfogning 
sker.11 

6.2 Konsumentmaktteorin 

Legitimiteten att utkräva ansvar tillsammans med makten och 
påtryckningsmöjligheterna som konsumenter har, skapar incitament för företag att 
ingå en ömsesidig relation. Slutsatsen för definitionen av konsumentmakt är alltså 
att konsumenter har en potentiell möjlighet att reglera företag.  
 
Legitimitet: 
 
Stakeholder teorin säger att företag har ansvar gentemot konsumenter, oavsett om 
de är enskilda, organiserade i konsumentorganisationer eller är representerade av 
NGO:s. Dessa är företagens intressenter, oavsett organisationsform. Konsumenter 

                                                                                                                                                   
 
11 Konstruktionen av teorin är en analys baserad på det material som lyfts fram och som det redan redogjorts för i 
kapitel fem. Därför saknas källanvisningar. 
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har med andra ord legitimiteten att utkräva ansvar från företag. Social Institution 
teorin stärker denna legitimitet då de påpekar det faktum att företag inte helt kan 
ses som privata. Corporate Citizen teorin späder på denna legitimitet då det här 
påpekas att företag idag har tagit över vissa av statens tidigare befogenheter 
gällande förvaltningen av de individuella rättigheterna. Slutsatsen de drar är att 
företag därmed bör vara ansvariga gentemot konsumenter på samma sätt som 
staten tidigare varit ansvarig och är ansvarig idag. 
 
Makten: 
 
Konsumenters maktställning gentemot företagen är idag större än någonsin 
tidigare av tre anledningar. För det första har informationsrevolutionen vi idag 
genomlever, tack vare Internet, resulterat till att konsumenter idag har en större 
möjlighet att nå kunskap om företagen och dess produkter. Därtill har 
informationsrevolutionen även bidragit till en kommunikationsrevolution som 
förenklat konsumenters möjlighet att nå kunskap om varandra markant. 
 
Något som leder oss in på den andra punkten som påpekas av 
medborgarkonsumentteorin. Nämligen att konsumenter idag mer än någonsin 
tidigare agerar som medborgarkonsumenter, där dess konsumtionsval göres 
utifrån ett större samhälleligt perspektiv baserad på större kunskap tack vare 
möjligheter inom kommunikation och information, men även p.g.a. en mer 
postmodern medvetande hos individer. 
 
Den tredje anledningen är det som påpekas av CSR teorin, att konsumenter idag 
har en ökad förväntan på att företag agerar etiskt. Något som skapar incitament för 
företagen att ta hänsyn till konsumenter då de inser vidden av den makt 
konsumenters valmöjlighet tillfogar dem. Företag måste i rädsla över förlorade 
konsumenter bemöta konsumenters krav i egenintresse. 
 
Påtryckningsmöjligheten: 
 
Legitimiteten och makten att reglera företagen räcker inte utan verklig 
påtryckningsmöjlighet. Påtryckning kan ske genom tre möjliga kanaler, i form av 
konsumenter som investerare, konsumenter som väljare och konsumenter som 
aktivister. 
 
Konsumenter som investerare kan genom sin investerings val påverka företagens 
beteende, hur man investerar fungerar alltså som signaler. Konsumenter som 
väljare på varumarknaden kan enskilt genom produktval sända signaler till 
företagen. Konsumenter som aktivister kan genom diverse 
mobiliseringsmöjligheter skapa lobbygrupper och diverse aktioner som 
kanaliserar ut makten (Hertz 2003:128, 136, Gabriel & Lang, 1995, Vogel, 2003). 
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6.3 Kan konsumentmakt skapa incitament för 
företagen gällande hänsyn till socialt ansvarstagande? 

Föreliggande avsnitt har i syfte att peka på empiriska studier inom forskningen 
som genom empirisk data funnit stöd för eller emot vad som i denna uppsats 
kallas för konsumentmaktteorin12. 
 
Vid sidan av teoretiska frågor i och med konstruktionen av konsumentmaktteorin, 
frågor som rör legitimitetsaspekten som diskuterats under avsnitt fem, frågor som: 
är konsumenter verkligen legitima intressenter? kan man verkligen kalla företag 
för medborgarskapets förvaltare? dyker andra frågor upp som är mer empiriska i 
sin art, och som det har forskats en hel del i. Blicken vänds nu mot dessa. 

6.3.1 Maktaspekten 

Vilken strategi använder sig konsumenter av vid diskriminering av produkter och 
vilken strategi använder investerare vid sina investeringsval? Agerar 
konsumenter idag verkligen som medborgarkonsumenter? 

 
Vid konstruktionen av konsumentmaktteorin var informationsrevolutionen och 
kommunikationsrevolutionen en grundförutsättning för maktfaktorn, något som 
befästs från flera håll (Kotler et al 2002:39, Scammell, 2003, Vogel, 2003). De 
nämnda revolutionerna har resulterat i en helt ny situation för företagen tack vare 
följder som: 

 
1) Effektivare  ryktestesspridning genom ökad kommunikation på nätet samt 

möjligheter till direkt kontakt med försäljare.  
 

2) Större mängd information, mer ingående information och mer lätt tillgänglig 
information om företagens egna produkter och konkurrerande produkter, 
gällande kvalitet och pris. 
 

I och med detta följer alltså att konsumentens potentiella makt ökat (Kotler et al 
2002:12-15). Frågan är dock hur konsumenter och investerare väljer att agera; 
bygger valen på diskriminering utifrån etiska perspektiv och ur någon sorts 
medborgarperspektiv? 
 
Litteraturens svar på frågan är tvetydigt och enighet saknas. Viss forskning pekar 
på det faktum att konsumenter (även investerare) allt mer agerar som deltagande 
konsumenter. Att de tänker som medborgarkonsumenter och att känslan av att ha 

                                                                                                                                                   
 
12 För en mer ingående diskussion om de empiriska fallen, se källanvisningarna. 
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förlorat kontrollen över politiken på den politiska arenan gör att de försöker återta 
kontrollen genom sitt agerande på marknaden, genom etiska köp. Vad man 
uppmärksammar är en rörelse från valurnorna till produkt och finansmarknaden i 
syfte att visa på deltagande. Många studier redovisar att företag utökat sina 
inkomster rejält efter en etisk profilering. Tilltron till etiskt orienterade 
medborgarkonsumenter är alltså stor i den befintliga empiriska litteraturen (Kerr, 
1998, Tyack, 1997, Berman, 1990, Hertz, 2003, Hertz, 2001, Parrett, 2004, 
Coenen 2002, Scammell, 2003 mm). 
 
Samtidigt existerar den litteratur som står skeptiskt till idén om etiskt agerande 
medborgarkonsumenter. Argumentet är att konsumenter är sina egna agenter, de 
behöver egentligen inte göra några som helst åtaganden. Incitamenten till etiska 
köp saknas, då kontrollmekanism saknas (Fitchett, 2005). Vogel menar att även 
om konsumenter väljer att konsumera etiskt och investera etiskt så är frågan om 
detta verkligen ger ett större gehör hos företagen. Han erkänner att det finns 
möjligheter, men han vill samtidigt inte ge konsumenter en allt för stor vikt 
(Vogel 2003). Vid sidan om detta finns det studier som pekar på att företag som 
infört socialt ansvarstagande i sin agenda inte vunnit något. Istället har företagen 
blivit utsatta för större granskning och kritik i och med offentliggörandet av den 
nya linjen (Bendell & Kearins 2005:376, Karlsson, 2006). Annan forskning 
ifrågasätter helt och hållet konsument- och investerarbeteendet som något baserat 
på altruistiska val. Här menas det att mer än majoriteten av konsumenternas och 
investerarnas beteende bygger på val gjorda utifrån strategin �följa John� som i 
sin tur bygger på en sorts flockbeteende, där diskriminering sker utifrån vad andra 
i allmänhet väljer (Pierre, SOU:1999:131:28). 

6.3.2 Aspekten gällande möjlighet till påtryckning 

Är konsumenters påtryckningsmöjligheter verkligen att räkna med, bryr företag 
sig verkligen om konsumenter? Finns det en enhetlig konsumentvilja? Kan 
konsumenter verkligen organiseras effektivt? 
 
Det tillgängliga sekundärmaterialet som försöker besvara denna fråga ger inget 
enhetligt svar. Om man kort summerar resultatet över den befintliga forskningen 
är den översiktliga uppfattningen att konsumenter har visat och har möjligheten 
att visa en enhetlig konsumentvilja, att de har organiserat sig i olika 
organisationsformer13. Forskningen visar dessutom att konsumenter har lyckats 
påverka företag genom investeringsval, konsumtionsval på produktmarknaden och 
genom diverse typer av aktivistiska aktioner. Forskningen har alltså visat att 
företagen faktiskt har tagit hänsyn till konsumentröster då deras incitament ligger 
i värnandet av sitt varumärke och hur de projekteras (Gabriel & Lang, 1995, 
Vogel, 2003, Hertz, 2003:218, Egels, 2003, Kotler et al, 2002). 

                                                                                                                                                   
 
13 I form av NGO:s och andra typer av organisationer och konsumentorganisationer. 
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Forskningen visar att framgången i konsumenters möjlighet att påverka är 
tydligast antingen när konsumenter agerar som investerare eller när konsumenter 
agerar i organiserad form genom någon typ av organisation som försöker få sin 
röst hörd genom aktivism. Alltså inte som enskilda aktörer på varumarknaden 
(Vogel, 2003, Pierre, SOU:1999:131:28). Vad forskningen samtidigt pekar på är 
bristfälligheterna i konsumenters påtryckningsmöjlighet och 
mobiliseringsmöjlighet. Med andra ord visar forskningen att samtidigt som 
konsumenter har gjort och kan mobilisera sig och effektivt påverka företag (Hertz, 
2003:128) så är det inte helt självklart att de kan lyckas fullt ut (Fitchett, 2005:15). 
Framgång är starkt korrelerad till den mediala uppmärksamheten som uppbringas 
och när medieintresset faller, faller även påtryckningsmöjlighetens signifikans 
(Gabriel & Lang, 1995:145, Vogel, 2003). Tidsfaktorn är ytterligare en variabel 
som är korrelerad till konsumenters påtryckningskapacitet. Forskningen har visat 
hur effektfullheten i påtryckningskapaciteten avtar med tiden. Budskapen, tecknen 
och informationen som används för att mobilisera konsumenter och företag blir 
med tiden meningslösa oljud som inte längre tas på allvar (Gabriel & Lang, 
1995:146). 
 
Grafen nedan sammanfattar den negativa relation som existerar mellan 
konsumenters påtryckningsmöjlighet och variablerna tid och medial 
uppmärksamhet.  

 
 Medial uppmärksamhet  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    Påtryckningsmöjlighet 
 
 
                   Tid 
 

6.4 Slutsats 

Trots tvetydigheterna i forskningen är ändå övertygelsen stor gällande de 
teoretiska möjligheterna för konsumentmakt, att det existerar en potential är 
säkert. Vad som sägs är att även om man inte kan lita på effektfullheten i 
möjligheten till påtryckning, har företagen konsumenter i åtanke på grund av de 
potentiella möjligheterna. 
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Samspelet mellan media och medborgarkonsumenter samt harmoniseringen av 
dess intressen har en avgörande betydelse. Hypotesen som skapas och som sätter 
grunden för konsumentmaktteorin blir följande: 
 

1. Globalisering av ekonomin har resulterat till att företagens makt vis a vis 
staten ökat.  

2. Företagens roll i samhället är inte som tidigare, de kan inte längre ses som 
helt privata. Detta tillsammans med konsumenters intressent status ger 
konsumenterna legitimiteten att utkräva ansvar.  

3. Tanken om medborgarkonsumenter, ökad förväntning på företag, 
tillsammans med informationsrevolutionen har utökat konsumenters makt. 

4. Folk inser vilket ansvar företag har och överför demokratiska krav på 
dessa genom aktivism och diverse mobiliseringsstrategier, som ger 
konsumenter påtryckningsmöjlighet.  

5. Företag märker av dessa krav i sina bokslut. Ansvarstagande blir del av 
deras vinstmaximeringskalkyl. 

6. Därav ökad socialt ansvarstagande, vilket visar sig genom införandet av 
codes of conduct, engagemang i globalt ansvar mm.  
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7 Hur förhåller sig teorin om 
konsumentmakt gentemot 
demokratidefinitionen? 

��corporations fit oddly into 
democratic theory and vision. Indeed it 
does not fit�.   � Charles Lindblom 
(Oberman, 2004:245). 

 
Tesen för uppsatsen har tvärtemot citatet varit att företag kan tämjas på ett 
demokratiskt sätt genom konsumentmakten. Konsumentmaktteorin skapar basis 
för en parallell kanal till den sedvanliga för individer gällande demokratiskt 
deltagande. Kanalen är demokratiskt deltagande via den roll 
medborgarkonsumenten åtar sig genom sitt agerande på marknaden. 
 
I följande avsnitt används Dahls fem kriterier och demokratiimplikationerna i 
syfte att lyfta fram de demokratiska vinsterna som konsumentmaktteorin bidrar 
med. Vinsterna som lyfts fram besvarar även de frågor som under avsnitt tre 
skapade den kollektivistiska falangen och den individualistiska falangen. Därmed 
kan påsen knytas genom att konsumentmaktteorin placeras emellan 
demokratiytterligheterna. 

7.1 Konsumentmaktteorin i förhållande till Dahls 
kriterier - De demokratiska bidragen 

1) Ineffektiv deltagande? 
 
Konsumentmaktteorin får bukt med denna problematik genom nya effektfulla 
kanaler för deltagande i företagens politik. Effektiviteten i deltagandet ligger i 
medborgarkonsumenternas möjligheter att påverka företagens beslut på 
marknaden som består av enskilda individer där alla tänker i kollektiva termer. 
Fenomenet är idag tygligt då allt fler företag väljer att konsultera med NGO:s och 
konsumentorganisationer (Sadler, 2004). Även om denna form av deltagande har 
sina brister bidrar den något till att fylla det demokratiska gap som föreligger, och 
med tanke på brister som råder kring effektivt deltagande i den offentliga 
politiken, inser man vinsterna.  
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Hållningen ligger väldigt nära den individualistiska demokratiteorins hållning, 
men har samtidigt kollektiva drag som gör att den hamnar något över den 
individuella demokratins nivå gällande demokratisk styrka på just denna punkt. 

 
2) Politisk ojämlikhet? Hur styrs politiken och vad blir politikens mål? frågan om 
vilken roll medborgarnas röst har men även frågan om substans eller process: 
 
Konsumentmaktteorin förespråkar substansvärdet då insyn i besluten tagna av 
företag blir ett svåruppnåeligt processkrav i enighet med Dahls ideal gällande 
demokratins process. På samma sätt som insyn och deltagande inte alltid är 
tillfredställande när det gäller relationen mellan medborgare och stat i den 
offentliga politiken så är dessa krav även svåruppnåeliga i relationen mellan 
företag och medborgarkonsumenter. Substansvärdet får bli ledstjärnan. Insyn i 
företagens agerande är ett krav som konsumentmakten inte kan uppfylla helt. 
 
Kravet gällande politisk jämlikhet blir även den svåruppnåelig när 
konsumentmakten tillfogar de köpstarka större makt över företagens agerande 
(Hertz, 2001:192). På samma sätt är dock politisk jämlikhet svåruppnåelig när det 
gäller medbestämmande i den offentliga politiken.  
 
Konsumentmaktteorins bidrag gällande problemet med företagens ökade makt i 
den offentliga politiken genom t.ex. lobbyverksamhet, är att när politiker inser 
vidden av medborgarkonsumenternas makt, kan de vända sig till konsumenter för 
hjälp. Politiker blir allierade med medborgarkonsumenter i syfte att stävja 
företagen (Scamell, 2003, Hertz, 2001:191). 

 
3)  Avsaknad av upplyst förståelse? 
 
Upplyst förståelse i en era av massinformation och masskommunikation kan nås 
genom de uttrycksmöjligheter som dessa skapar. Organisationer av diverse slag, 
samt media, sprider information om företag och produkter, samtidigt som folk 
från hela världen kan ingå samtal med varandra genom elektronisk 
kommunikation. Politiskt engagemang och politisk debatt byter endast arena i 
jämförelse med hur upplyst förståelse nåddes traditionellt. Därför har 
medborgarkonsumenter idag en större möjlighet att nå upplyst förståelse angående 
mål och medel gällande sina val på marknaden än de kan gällande sina val i den 
offentliga politiken.  
 
4) Förlorad kontroll över dagordningen och problem med ansvarsutkrävning? 
 
Mekanismen för ansvarsutkrävande och kontroll över dagordningen sker genom 
medborgarkonsumentens konsumtionsval på marknaden. Istället för att vänta till 
kommande valomgång som i den offentligtpolitiska processen, avläggs domen 
direkt på varumarknaden eller finansmarknaden (Bexell, 2005:130-3). 
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Staten upprätthåller regler och institutioner som garanterar en marknad präglad av 
konkurrens med valmöjligheter åt medborgarkonsumenter och konsumenter med 
valmöjligheter väljer produkter från företag som tar hänsyn till socialt 
ansvarstagande. Forskningen som presenterades tidigare visade att individer 
tenderar att välja produkter från företag som är etiska. Problemet är bara att folk 
kanske inte för all framtid kommer att välja produkter på detta vis. Problematiken 
återfinns dock i alla demokratier, så även inom partipolitiken, där det alltid finns 
en teoretisk möjlighet för ett antidemokratiskt parti att bli vald. Ytterligare ett 
problem är företagens indoktrineringsmakt som gör att företag kan programmera 
in beteenden. Problemet återfinns dock återigen i relationen mellan medborgare 
och stat. 
 
Genom denna nya kanal på marknaden kan individen dessutom förena sin roll 
som medborgarkonsument och medborgare genom att på finans- och 
kapitalmarknaden direkt signalera dess tycke gällande den offentliga politik som 
förs av staten (Jonung i SOU 1999:56). 

 
5) Exkludering? Vilka tillhör sammanslutningen? 
 
Häri ligger en styrka hos konsumentmaktteorin med medborgarkonsument 
begreppet. Begreppet omfattar individer över nationsgränser. Alla som blir 
påverkade av de gränsskridande företagens beslut kan reglera företagen på sin 
hemmamarknad genom sin konsumtionsval. Detta nya begrepp kommer förbi 
problematiken som Dahls mer statscentrerade begrepp sätter. 

7.1.1 Vilken demokratinivå? 

På den första punkten utav Dahls kriterier ligger konsumentmaktteorin klart 
ovanför den individualistiska demokratin. En stor brist i teorin är att den inte kan 
återgärda problemet med politisk jämlikhet, ett problem som inte ens korrigeras 
fullt ut av den kollektivistiska fallangen. Detta gör att teorin hamnar inom 
ramarna för uppsatsens demokratiytterligheter. På den tredje punkten skapar 
konsumentmaktteorin kanaler för upplyst förståelse som är jämförbart med Dahls 
ideal. På den fjärde punkten presenterar konsumentmaktteorin en likartad process 
för kontroll över dagordningen och ansvarsutkrävande som den individualistiska 
falangen. Skillnaden är densamma som under punkten gällande effektivt 
deltagande, där den individualistiska teorin skiljer sig från konsumentmaktteorins 
mer kollektiva ton då medborgarkonsumenter drivs av kollektiva åtaganden i sina 
beslut. Sista punkten är en styrka i konsumentmaktteorin genom 
medborgarkonsumentbegreppet som inkluderar alla som påverkas av företagens 
beslut i sammanslutningen. 

 
Konsumentmaktteorin ligger alltså mellan de två demokratiytterligheterna. Mer 
specifikt ligger den väldigt nära den individualistiska falangen, med skillnad i 
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termen medborgarkonsument som ger teorin en mer kosmopolitisk och 
kollektivistisk karaktär. Matrisen nedan redogör skillnaderna:   

 
FRÅGOR: Kollektivistisk-dem. Konsumentmakt Individualistisk-dem. 

1. Vilka bör styra? Staten, genom 

medborgarna  

Marknaden, genom 

medborgarkonsumenterna 

Marknaden, genom 

konsumenter 

2. Vad bör de styra? Mot det 
gemensamma goda 
som avgörs kollektivt 

Mot en av marknaden 
baserad gemensamma goda 
som avgörs kollektivt och 
härstammar från en 
marknadsjämvikt 

Mot en av marknaden baserad 
gemensamma goda som  avgörs 
individuellt och härstammar 
från en marknads jämvikt 

3. Hur bör de styra? Procedurbaserad  Substansbaserad Substansbaserad 

  

7.2 Konsumentmaktens plats i diskussionen om 
demokratins nya våg 

 
Kritiken mot konsumentmaktteorin måste bemöta samma kritik som den 
individualistiska demokratiteorin. Syftet med uppsatsen har inte varit 
konstruktionen av en ideal demokratiteori. Ambitionen har snarare varit 
konstruktionen av en teori som kan falla in under ramen för vad som kan kallas 
för demokrati i syfte att identifiera dess demokratiska styrka. 
 
Konsumentmaktteorin kan således inte sägas vara det perfekta alternativet i sin 
isolation. Däremot har teorin en stor potential med många positiva aspekter sett ur 
ett demokratiperspektiv och bör således ses som ett komplement i diskussionen 
om demokratins tredje våg. I diskussionen argumenterar Dahl för demokrati inom 
företagen med medbestämmande för de anställda (Dahl, 1989:kap 23, Dahl, 
1986). Held argumenterar i samma diskussion om en kosmopolitisk demokrati 
över nationsgränser med övernationella institutioner och ett kosmopolitiskt 
medborgarskap (Held i Archibugi et al, 1998:21-24, Held, 1997, Held, 2003). 
Konsumentmaktteorin kan ses som ett komplement i denna diskussion genom 
dess bidrag i form av framväxten av medborgarkonsumenten som stävjar 
företagens beteende. Teorin säger att då stater förlorat makten över ekonomin till 
företagen, har medborgarkonsumenter potentialen att med rätta stävja företagen då 
dessa nu är en organisation med påverkanskraft över stora sammanslutningar. 
Konsumentmakten skulle dessutom kunna ses som en kraft som får företagen att 
sprida demokrati till de idag mindre demokratiska länderna. Både Dahl och Held 
argumenterar i syfte att korrigera för de påfrestningar globaliseringens sätter på 
demokratin. De identifierar behovet av skalutökning, de identifierar förändringar i 
människors medvetande och förändringar i de mentala gränsdragningarna 
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gällande individers närområden. Det är detta som korrigeringarna åsyftar. 
Likadant är det med konsumentmaktteorin. Därav dess plats i diskussionen. 
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8 Sammanfattning 

 
Uppsatsen tar sig an demokratins stagneringsproblem i och med den ekonomiska 
globaliseringen. Företagens allt större makt har resulterat i ett 
demokratiunderskott som idag har aktualiserat tanken om en ny 
demokratitransformation. Uppsatsens syfte har varit tvåfaldigt. Dels utvecklingen 
av en teori om konsumentmakt som ett sätt att reglera företagen. Därefter 
kontrollen av teorins kompatibilitet med en demokratidefinition i syfte att 
frambringa teorin som en viktig aspekt att ta hänsyn till i diskussionen om 
demokratins nya våg. Uppsatsen började därför med en presentation av Dahls 
demokratidefinition som består av fem kriterier gällande det demokratiska idealet. 
Genom kriterierna konstruerades två demokratiytterligheter som skulle komma att 
utgöra gränserna för vad som är demokrati. Utifrån demokratikriterierna 
identifierades även de demokratiska implikationer som idag existerar, 
implikationer som konsumentmaktteorins konstruktion är tänkt att råda bot på. 
Tanken om demokrati genom marknadsmekanismer kan kännas främmande. I 
syfte att råda bot på detta användes Public Choice teorin för att skapa en metafor 
som tydliggör likheterna mellan den offentligtpolitiska sfären och marknaden. När 
ett rättfärdigande hade gjorts gällande skapandet av demokratiska mekanismer 
genom marknaden genomfördes konstruktionen av konsumentmaktteorin. Till 
hjälp användes teorier från den nationalekonomiska och företagsekonomiska 
skolan gällande frågan: bör företag ta ansvar? Vad som upptäcktes var att svaret 
berodde på de möjligheter som ansågs finnas hos konsumenter gällande 
regleringen av företagen. Konstruktionen av konsumentmaktteorin kunde därför 
inte avslutas innan det hade visats för den potential konsumenter besitter i att 
reglera företagens politik genom legitimiteten, makten och 
påtryckningsmöjligheten de har för detta ändamål. Efter en avvägning mot 
demokratiytterligheterna var slutsatsen att konsumentmaktteorin hamnar inom de 
utsatta ramarna och kan bidra till stärkandet av vissa demokratiska 
substansvärden, att potentialen existerar och att teorin därför hör hemma i 
diskussionen om demokratins nya våg. 
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