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Kapitel 1. Institutionella logiker som 
perspektiv 

Kungen, priset och den civila olydnaden  
 
När priset för årets miljöhjälte ska delas ut hösten 2012 uppstår problem. 
Kungen har meddelat att han inte kommer överräcka priset och skaka hand 
med årets pristagare. Han avstår i år, då juryns utnämning är kontroversiell. 
Det är inte bara kungen som tycker utnämningen är problematisk: även ett 
försäkringsbolag som sitter med i juryn har fått kritik, det anses märkligt att 
ett försäkringsbolag stöttar civil olydnad och ger pris till en aktivist. Det är 
19-åriga distriktsordförande i fältbiologerna Alva Snis Sigtryggsson som 
utsetts till årets miljöhjälte.  

Bakom utnämningen och priset för årets miljöhjälte står Världsnaturfon-
den WWF och miljöwebbplatsen Minplanet.se, som drivs av Världsnatur-
fonden WWF tillsammans med flera samarbetspartners, däribland försäk-
ringsbolaget Trygg Hansa och TV4-gruppen.1 Kungen är ordförande i 
Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd och överräcker varje år utmärkelsen 
till årets pristagare. Utnämningen ska ges till en person som anses gjort en 
hedervärd insats för miljön och inspirerar andra personer att vara miljömed-
vetna. Juryns motivering till Snis Sigtryggsson löd: 

 

Alva Snis Sigtryggsson visar vägen för framtidens generation. När hon inte är 
ute på Hållbarhetsturné för att få unga att tänka mer medvetet, räddar hon 
Ojnareskogen på Gotland, läxar upp politiker och beslutsfattare på toppmötet 
i Rio, eller driver viktiga frågor med Fältbiologerna. Alva är en sann kämpe 
som genom kampen för Ojnareområdet har visat att hon kan skapa bestående 
förändring. En modig, genuin och äkta miljöhjälte med enormt engagemang 
och en vilja att faktiskt förändra världen. 

 

Det var just Snis Sigtryggssons arbete på norra Gotland som ansågs kontro-
versiellt. Hon var vid tiden distriktsordförande för Fältbiologerna i distriktet 
Uppsala, Stockholm och Gotland. Kontroverserna rörde Fältbiologernas 

                               
1 Sedan 2013 drivs priset enbart av Världsnaturfonden WWF 
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arbete för att skydda Ojnareskogen på de nordligaste delarna av Gotland. 
Företaget Nordkalk ville utöka sin kalkbrytning till vad Fältbiologerna me-
nade vara ett naturkänsligt område. Snis Sigtryggsson var del i Fältbiologer-
nas arbete och protester mot Nordkalks utökning av kalkbrytningen, då Fält-
biologerna bland annat bosatte sig på området med ett tältläger. Deltagarna i 
proteströrelsen förhindrade också avverkningsmaskiner att komma in på 
området för att utföra sitt arbete. Fältbiologerna menade att området borde 
skyddas enligt Natura 2000, eftersom området innefattar unik natur och för-
sörjer Gotland med dricksvatten. Med facit i hand vet vi vad som hände: 
sommaren 2015 togs ett regeringsbeslut om en utökning av Natura 2000-
området som gör att kalkbrytningen förmodligen inte kommer utökas.   

Nu ska inte den här avhandlingen handla specifikt om varken kungen, 
årets miljöhjälte eller civil olydnad. Däremot ska den handla om vad som 
händer när olika samhällssfärer möts. I händelsen ovan möttes det tradition-
styngda kungahuset, miljöaktivisten Snis Sigtryggsson, det vinstdrivande 
företaget Trygg Hansa och den ideella föreningen Världsnaturfonden WWF. 
Ett sätt att studera möten mellan olika sfärer är att undersöka platser där 
sådana möten sker mer kontinuerligt. Händelsen ovan är en del i ett sådant 
mer kontinuerligt möte, nämligen det samarbete som fanns mellan Världsna-
turfonden WWF och försäkringsbolaget Trygg Hansa. Att utse årets miljö-
hjälte var bara en liten aktivitet i ett globalt samarbete som de två organisat-
ionerna startade 2009 med syftet att driva klimatfrågor. Trygg Hansa ville 
undersöka försäkringsrisker till följd av klimatförändringar, göra företaget 
mer hållbart och engagera medarbetare och kunder, medan Världsnaturfon-
den WWF ville samarbeta med företag som var aktiva inom klimatfrågorna. 
Den här avhandlingen ska handla om sådana samarbeten, det vill säga sam-
arbeten mellan företag och ideella föreningar, och därmed om möten mellan 
olika samhällssfärer. När projekt ska organiseras mellan olika samhällssfärer 
kan det, precis som i händelsen ovan, uppstå friktion. Så, utifrån ett organi-
sationsteoretiskt perspektiv startar avhandlingen med utgångsfrågan: hur 
organiseras samarbeten mellan företag och ideella föreningar? Jag börjar 
med att reda ut vad det betyder att samarbeta.  

Att samarbeta – en organiseringsprincip över gränser 
Det är inte ovanligt att samarbeten mellan olika typer av organisationer 
framställs som lösningar på diverse samhällsproblem. Polisen borde samar-
beta mer med socialtjänsten för att hjälpa ungdomar på glid, universitet 
borde samarbeta med företag för fler innovationer, och så vidare. Vissa stora 
globala samhällsutmaningar kommer också säkerligen att kräva samarbeten 
mellan olika typer av organisationer. Samhällsutmaningar som rör sig över 
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sektors- och landsgränser så som miljöproblem (till exempel övergödningen 
och den ökade utbredningen av död havsbotten i Östersjön), utbredningen av 
antibiotikaresistens, global spridning av smittsamma virus som ebolaviruset, 
eller tillgången till rent vatten.  

Sommaren 2016 presenteras nyheten Samverkan för effektiv smittspårning 
på Uppsala universitets webbsida. Den handlar om vikten av att snabbt 
kunna spåra källan vid till exempel utbrott av ehec-smittan, och inleds med 
texten: 

Med stöd av toppmodern DNA-teknik kan smitta spåras långt effektivare än 
tidigare. Men då krävs samarbete över organisationsgränser och ökad kun-
skap. (Uppsala universitet, 2016) 

I nyheten framhålls vikten av samarbeten för att lösa problemet med smitt-
spårning. Projektet har också finansierats av Vinnova genom Uppsala uni-
versitets program Verifiering för samverkan (VFS). Vinnova är en myndig-
het med uppdrag att stimulera innovationer. Vinnova framhåller just vikten 
av samverkan mellan företag, offentliga organisationer och universitet för 
innovationer och tillväxt. Även inom näringslivssfären talas det ofta om 
samverkan som nödvändig för innovation och konkurrenskraft (Kanter, 
1994), till exempel med leverantörer, forsknings- och utvecklingsprojekt, 
strategiska allianser, joint ventures och så vidare.  

Men vad betyder det egentligen att samarbeta? Ordet är synonymt med 
samverka som Lindberg (2009) skriver om. Grundförutsättningarna är att det 
är en social företeelse, som innebär interaktion och människor som gör något 
tillsammans. Interaktionen ska ske mellan två eller flera parter. Samarbete 
och samverkan är synonymer och överlappar varandra men ett sätt att åt-
skilja begreppen är att säga att samverkan har ett uttalat syfte och innehåller 
målinriktade handlingar (Danermark, 2004; Lindberg, 2009). Andra liknande 
begrepp är partnerskap, allians, koalition och nätverk. Både samverkan och 
samarbete innebär att två eller fler parter gör något tillsammans och har en 
relation till varandra. Ett annat men relaterat begrepp är samordning – vilket 
beskriver hur ”handlingar ska organiseras och kopplas ihop” (Lindberg, 
2009:21). 

Samarbeten sker mellan olika parter och på något sätt över gränser, det 
kan vara mellan olika organisationer inom samma samhällssfär eller mellan 
organisationer i olika samhällssfärer. Samverkan mellan olika organisationer 
inom den offentliga sfären framställs ibland som en ”universallösning”, till 
exempel mellan olika myndigheter och skolor. Eller precis som Danermark 
och Kullbergs (1999) boktitel Samverkan välfärdsstatens nya arbetsform 
indikerar. I samarbeten mellan den privata och den offentliga sfären finns en 
egen och spridd benämning för fenomenet: PPP (public private partners-
hips), eller på svenska POP (privatoffentliga partnerskap) (se till exempel 
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Mörth & Sahlin, 2006). Spridningen av företagsidéer för styrning, redovis-
ning och organisering tillsammans med en krympande offentlig sektor har 
öppnat fler möjligheter för privatoffentliga partnerskap (Mörth & Sahlin, 
2006). Samarbeten kan också ske mellan fler än två parter i så kallade fler-
parts-samarbeten, bland annat för att lösa stora globala problem som till ex-
empel Buhrs (2006) studie av flerpartssamarbetet GAVI (Global Alliance for 
Vaccines and Immunization) som arbetar för att sprida tillgången till vacci-
neringsprogram. 

Ofta framställs samverkan och samarbeten mellan olika organisationer 
som lösningar och något positivt. Samtidigt framhålls utmaningarna som de 
gränsöverskridande aktiviteterna i samarbeten skapar. Ett område där samar-
beten emellertid både framställs som en lösning och som något problema-
tiskt är just mellan företag och ideella föreningar, ett område med spänningar 
och många åsikter. 

Sammantaget kan det konstateras att det finns några olika men liknande 
begrepp för att beskriva interorganisatoriska relationer och ”arbete tillsam-
mans”: samverkan, samarbete, partnerskap, allianser, och så vidare. Jag 
kommer använda begreppet samarbete för att beskriva arbete över gränser. 
Vad jag menar med samarbete är således ett arbete för att organisera något 
över gränser. Sammantaget är samarbete då en organiseringsprincip. 

En studie om möten mellan olika institutionella logiker  
Det inledande exemplet, som berörde ett samarbete mellan Världsnaturfon-
den WWF och Trygg Hansa, kan ses som ett exempel på ett samarbete mel-
lan olika typer av organisationer, företag och ideella föreningar. Samtidigt är 
det även ett samarbete mellan olika samhällssfärer: näringslivssfären och 
civilsamhällssfären. Ett sätt att förstå det inledande exemplet och organise-
ringsprincipen samarbete är att diskutera dessa med hjälp av idealtyper. För 
att kunna beskriva en sfär och organisationstyperna däri kan begreppen ab-
straheras och förstås som idealtyper av samhällelig organisering.  

Idealtyper är ett sätt att förstå mänsklig organisering, men är inte en be-
skrivning av hur verkligheten ”ser ut”. Istället är de, som Weber (1922/1983) 
skriver, ”rena typer”. Idealtypen är ”ren” på så sätt att den är renodlad och fri 
från motsättningar. Den bör också förstås som en modellering av verklighet-
en, och syftar till att bättre förstå socialt handlande. På så sätt menar Weber 
(1922/1983) att ”Ju klarare och precisare som idealtyperna konstruerats, 
alltså ju mer orealistiska de i denna mening är, desto bättre fungerar de ter-
minologiskt, klassifikatoriskt och heuristiskt” (1922/1983:16). Idealtyper är 
alltså typifieringar och generaliseringar, helt enkelt en tankebild av verklig-
heten (Weber, 1904/1991). Deras grundläggande syfte är att fungera som 
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medel, att konstruera abstrakta idealtyper är aldrig ett mål isig (Weber, 
1904/1991).   

Idealtypologier kan exemplifieras med grafiska modeller. Nedan är ett ex-
empel på en sådan tankemodell som byggs upp kring fyra samhällssfärer där 
varje sfär innefattar vissa specifika karaktärsdrag, som bland annat olika 
idéer om styrning. Idéer om hur en familj bör styras och organiseras skiljer 
sig till exempel från idéer om hur ett industriföretag bör styras och organise-
ras. (För liknande resonemang se Ahrne, 1994; Hernes, 1978; Sjöstrand, 
1987)  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Samhällets sfärer och deras innehåll. (Wijkström, 2012b:102; 
Wijkström & Lundström, 2002:7)  
 
 
I varje sfär finns olika typer av aktörer som agerar, det vill säga utför hand-
lingar. En aktör kan vara en organisation, vilken kan ses som en form av 
kollektiv organisering som bildar en fastare formation och därmed blir till 
organisationer som sedan kan utföra handlingar. En aktör kan också vara en 
individ. 

I civilsamhällessfären agerar idéburna organisationer, till exempel en id-
rottsförening eller en humanitär hjälporganisation. I familje- eller sam-
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livssfären agerar hushåll så som familjer, klaner och släkter. I den statliga 
sfären agerar istället verk, myndigheter och kommunala inrättningar, till 
exempel en kommunal förskola eller Livsmedelsverket. I näringslivssfären 
agerar företag så som ABB, H&M eller den lokala pizzerian.  

Dessa är alla exempel på verkliga organisationer, men de kan också för-
stås som exempel på olika typer av organisationer där varje typ är specifik 
för en viss sfär. Därmed innehåller varje samhällssfär en idealtypisk organi-
sationstyp, och ur modellen ovan framkommer då: föreningen2, familjen, 
företaget och förvaltningen. I avhandlingen är det organisationstypen före-
ningen och företaget som är viktiga. Eftersom varje sfär innehåller vissa 
utmärkande karaktärsdrag gör organisationerna som agerar inom en viss sfär 
lika så. Föreningen har medlemmar eller givare, syftet är idéburet, samman-
slutningen är frivillig, finansieringen är avgifter eller bidrag och huvudman 
är kollektivet av medlemmar. I företaget är ägare huvudman, syftet är att 
förränta ägares kapital, finansieringen är försäljningsintäkter och företaget 
har kunder.   

Även om ingen av de fyra typerna existerar i en helt ren form finns det en 
fördel att utgå ifrån att en organisationstyp har vissa specifika drag och 
präglas av den sfär som organisationstypen tillhör. Tillsammans bildar de 
karakteristiska dragen för en sfär och en viss organisationstyp ett slags 
normsystem, alltså ett system uppbyggt av flera olika normer som gemen-
samt bildar ett större system. Ett sådant normsystem kan vi benämna som en 
logik, eller mer specifikt som en institutionell logik eftersom normsystemet 
spelar an på en institutionaliserad ordning, det vill säga något som är socialt 
konstruerat men förgivettaget och som ordnar människors samvaro.  

Begreppet institutionell logik ska komma att bli den här avhandlingens 
viktigaste begrepp, och jag kommer senare i detalj diskutera och definiera 
vad en institutionell logik mer exakt kan sägas bestå av, men kortfattat kan 
en institutionell logik sägas vara normerna i en viss sfär, vilka skapar ord-
ning och reda och bygger upp ett mönster för organisering av mänsklig sam-
varo. En institutionell logik guidar således mänskligt beteende. Vi förväntar 
oss till exempel olika saker av en vän, en kund eller en partner, och om en 
vän eller partner skulle bete sig som en kund uppfattas det som främmande.  

Med utgångspunkt i tankemodellen om idealtyper finns det studier som på 
olika sätt diskuterat relationen dem emellan, till exempel spridning av idéer 
mellan sfärerna och sammanblandningar av organisationstyper (hybrider), 
bland annat studier som visat en pågående spridning av begrepp och idéer 
om marknader och företagande till nya områden (se till exempel Helgesson, 
Kjellberg, & Liljenberg, 2004; Rombach & Berglund, 2005). Det finns kart-

                               
2 När jag talar om föreningar syftar jag på ideella föreningar även om det också finns ekono-
miska föreningar. Jag kommer i avhandlingen använda begreppet ideell förening och ibland 
bara ordet förening.  
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lagt och undersökt hur offentlig sektor alltmer låter implementera begrepp 
och styrningsidéer från näringslivet. Dessa nya sätt att organisera offentlig 
sektor brukar benämnas som new public management. Det finns också en 
tydlig trend inom idrotten av marknadisering och en pågående diskussion om 
bolagisering (Hvenmark & Segnestam Larsson, 2014; Norberg & Redelius, 
2012). Larsson von Garaguly (2016) visar till exempel hur Vasaloppet ge-
nomgått en företagisering. Inom civilsamhällslitteraturen har diskussionen 
gått från att diskutera relationen mellan den statliga sfären och civilsamhälls-
sfären till att alltmer framhålla vikten av att diskutera relationen mellan ci-
vilsamhällssfären och näringslivssfären (Wijkström, 2012a).   

Samarbeten mellan olika samhällssfärer antas skapa utmaningar just för 
att normerna för hur samvaron bör ordnas skiljer mellan sfärerna. Utmaning-
arna kan beskrivas som krockar mellan olika och motstridiga institutionella 
logiker. I den här avhandlingen söker jag efter att förstå möten mellan mot-
stridiga institutionell logiker. Jag kommer senare precisera det sökandet i 
avhandlingens övergripande syfte på sidan 42 och framåt. Samarbeten mel-
lan företag och ideella föreningar kan ses som en exemplifiering av ett möte 
mellan olika institutionella logiker.  

Ett relaterat område: företags ansvarstagande 
En idé som är relaterad till resonemanget kring idealtyper – spridningen av 
idéer emellan samhällssfärer samt samarbeten mellan företag och ideella 
föreningar – men som samtidigt delvis sträcker sig över ett annat litteratur-
område är idén om företags samhällsansvar, eller CSR (corporate social re-
sponsibility)3. Jag kommer diskutera vad CSR innebär och sedan visa hur 
idén om CSR är relaterad till samarbeten mellan ideella föreningar och före-
tag. 

Det finns idag ingen entydig definition av CSR eller företags sociala an-
svar, men idéer om att företag och näringslivet bör ta socialt ansvar och vara 
”goda” företag har uppmärksammats och spridits det senaste decenniet 
(Windell, 2006). Diskussionen om CSR och företags sociala ansvar är inte 
någon ny diskussion men den tog fart och intensifierades på 1990-talet 
(Grafström, Göthberg, & Windell, 2008; Vogel, 2005). Under 1990-talet 
uppstod också kritik mot flera multinationella företag rörande miljöförstö-
ring och brist på socialt ansvarstagande runtom i världen (Grafström et al., 
2008; Segerlund, 2007). Dessutom växte anti-globaliseringsrörelsen och 
några stora företagsskandaler inträffade (Grafström et al., 2008). I den globa-

                               
3 Liknande begrepp som används är Hållbarhet och CR (Corporate Responsibility). Jag kom-
mer att använda termen CSR men låta det innefatta de närbesläktade begreppen hållbarhet och 
CR. 
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liseringskritiska rörelsen lyftes företags ökande ekonomiska resurser och 
därmed ökade makt fram (Windell, 2009).  

Diskussionen om CSR bottnar i frågan om företag har ett ansvar för deras 
påverkan på samhället i ekonomiska, miljömässiga och sociala termer. Ett 
perspektiv som ofta tas upp är Milton Friedmans (1970; 1962) som byggs 
upp kring tanken att det enda ansvar ett företag har, och någonsin har haft, är 
att skapa vinst. Friedman menar att det är den politiska sfären som ansvarar 
för det sociala i ett samhälle. Slutsatsen drar Friedman i sin välciterade 
artikel i The New York Times Magazine med rubriken The social responsibil-
ity of business is to increase its profits (1970). Men det finns även det mot-
satta perspektivet, som menar att företag har ett ansvar. Det backas bland 
annat upp i Freemans (1984) intressentmodell. En intressent är en individ 
eller grupp som påverkar eller påverkas (eller både och) av ett företags verk-
samhet, till exempel anställda, leverantörer och kommuner (Freeman, 1984). 
Även NGO:er4 (non governmental organisations) är i modellen en av de 
intressenter som företag bör ta i beaktan. Intressentmodellen framhåller att 
företag måste ta hänsyn till intressenter och inte bara aktieägare (Freeman, 
1984). En central del i CSR är relationen till intressenter, och ideella före-
ningar är en sådan intressent. Idag existerar båda perspektiven, Friedmans 
och intressentmodellen, med en tendens åt det senare, men hur det sociala 
ansvarstagandet uttolkas och praktiseras skiljer sig väsentligt åt (Grafström 
et al., 2008). Diskussionen om CSR tenderar att handla om gränsdragningar: 
dels om hur omfattande ansvaret kan tänkas vara utöver det lagstadgade, 
men dels också om hur CSR ska implementeras och mätas på företag 
(Windell, 2006). Det har också utvecklats en stark trend att försöka koppla 
CSR till lönsamhet. Det har funnits stora intressen i att försöka studera relat-
ionen mellan lönsamhet och ansvarstagande, vilket har visat sig vara svårt 
(Margolis & Walsh, 2003; Vogel, 2005). Att presentera och diskutera CSR 
som ett business case har ändå många anhängare. Fastän Friedmans tes ofta 
kritiseras är sökandet efter beviset på lönsamhet stort, och genom detta sö-
kande menar till exempel Vogel (2005) att Friedmans tes implicit accepteras.  

CSR är också en idé som anammats av regeringar och andra viktiga poli-
tiska aktörer. År 2001 publicerade EU den första kommunikén på ämnet 
(Nilsson & Dahl, 2009). EU-kommissionen omdefinierar CSR i en ny kom-
muniké från 2011 som: ”[…] the responsibility of enterprises for their im-
pacts on society”. Definitionen kan jämföras med den förra definitionen som 
löd: “[…] whereby companies integrate social and environmental concern in 
their business operation and in their interactions with their stakeholders on a 

                               
4 NGO:er eller icke-statliga organisationer är en bred definition för organisationer som inte 
har kopplingar till någon statsmakt. Ofta innebär definitionen också att organisationerna inte 
är vinstdrivna, definitionerna kan dock skilja, till exempel mellan olika länder.  
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voluntary basis” (Williamson, Stampe-Knipple, & Weber, 2014). I den se-
nare definitionen har uttrycket om frivillighet plockats bort.  

I diskussionen och det ökade trycket om företags ansvarstagande har det 
skapats olika riktlinjer, standarder och certifieringar. Samtidigt har företag 
försökt förhålla sig till och själva hittat sätt för att bemöta kritiken och börja 
med olika CSR-aktiviteter. Ett sätt har varit att samarbeta med andra organi-
sationer i olika organ och konstellationer. Idén om CSR har också tagit sig 
uttryck i att företag söker inspiration och samarbeten med specifika ideella 
föreningar. Flera olika internationella NGO:er har dessutom varit drivande i 
det ökade trycket om ansvarstagande, bland annat Oxfam International, Fair-
trade Labeling Organizations International, Human Rights Watch och 
Sweatshop Watch (Arnold & Bowie, 2003). NGO:er deltar i processen att 
definiera, kontrollera och bevaka företags sociala ansvar (den Hond, de 
Bakker, & Doh, 2015). 

Ett tydligt exempel på ett CSR-initiativ som inkluderar ett samarbete mel-
lan en rad olika grupperingar, i det här fallet NGO:er, företag och fackföre-
ningar, är FN:s initiativ Global Compact. Vid millenniumskiftet introduce-
rade dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan Global Compact, ett initiativ 
som bjöd in företag att skriva under de tio principerna om mänskliga rättig-
heter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption. Företag som anslutit har 
stadigt ökat: 2006 hade 600 företag skrivit under, 2011 var det 1 900 styck-
en, och 2016 skriver FN på Global Compacts webbsida att 9 000 företag 
världen över skrivit under (European commission, 2016; UN Global 
Compact, 2016). En av målsättningarna i Global Compact är att främja sam-
arbeten och innovation som ett sätt att öka företags ansvarstagande.  

Ett annat exempel som framhåller samarbeten som en del av CSR är 
European CSR Awards som EU-kommissionen varit med att starta upp och 
finansierat, som ska uppmuntra till fler partnerskap mellan företag och andra 
organisationstyper. European CSR Awards delar ut pris till årets partnerskap 
som ska vara ett partnerskap som skapat förändring både för samhället och 
för företagets affärer.  

Sammanfattningsvis handlar alltså CSR om företags ansvar för sina hand-
lingar och idén och diskussionen om CSR kan ses som en anledning till att 
samarbeten mellan företag och ideella föreningar uppstår.  

Företag och ideella föreningar samarbetar 
Innan jag fortsätter diskussionen och utvecklingen av begreppet institution-
ella logiker så är det viktigt att påpeka att relationen mellan näringslivet och 
civilsamhället inte är ett nytt studieobjekt. Samarbeten mellan företag och 
ideella föreningar har studerats på olika sätt, ofta med utgångspunkt i någon 
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form av idealtypologi om möten mellan olika sektorer. Jag ska kort summera 
några insikter från sådana studier och visa på hur dessa snarare fungerar som 
utgångspunkt än förklaringar och svar i min studie.  

Ett vanligt förekommande perspektiv på samarbeten har varit att studera 
vilka former av samarbeten som uppstår. Utifrån dessa har olika klassifice-
ringar skapats. Austin (2000; 2007) beskriver hur interaktionen kan definie-
ras som en trestegsprocess, och väljer att kalla stegen: filantropi, transaktion 
och integration (min översättning). Det filantropiska steget är det tradition-
ellt mest förekommande, där ett företag gör en donation till en förening. I 
transaktionssteget inkluderas någon gemensam aktivitet eller projekt som 
innehåller ett uttalat syfte och tidsramar. I det integrerade steget sker ett 
samarbete med gemensamma värderingar, målsättningar och strategier.  

Austin menar att det sker en markant förflyttning från det filantropiska 
steget mot det transaktionsinriktade och att det finns vissa bevis för att före-
tag och ideella föreningar mer och mer involverar sig i integrerade relation-
er, alltså steg tre (Austin, 2007).  

Austins (2000, 2007) trestegsprocess utökas av Lindenberg (2001) efter 
intervjuer med NGO-representanter. Han menar att det finns två steg innan 
filantropisteget som kan benämnas som misstänksamhet och interaktion 
(Lindenberg, 2001). Vid misstänksamhet finns det överhuvudtaget ingen 
vilja till samarbete och i interaktion finns bara en initial kontakt och dialog.  

 Galaskiewicz och Colman (2006) definierar istället fyra kategorier av 
partnerskap som baseras på företagens syfte att starta samarbeten: det filan-
tropiska, strategiska, kommersiella, och politiska partnerskapet (min över-
sättning). Det finns inget antagande om process, utan kategorierna är fyra 
typer av partnerskap som baseras på företagets syfte att ingå samarbete, även 
om de olika typerna av samarbeten i praktiken ofta innehåller element av 
varandra. Exempelvis är ett samarbete som är filantropiskt sällan bara altru-
istiskt, och ett kommersiellt samarbete har ofta inslag av altruism. Det poli-
tiska samarbetet kan både handla om att bygga relationer och driva sin egen 
agenda, till exempel kan ett cykeltillverkande företag stödja en ideell före-
ning som förespråkar mer cykelbanor i storstäder. Syftet kan också vara 
stora sakfrågor som mänskliga rättigheter eller minskad fattigdom, där olika 
NGO:er också fungerar som experter. Ofta finns det i typifieringarna ett 
normativt antagande om det integrerade partnerskapet som det ideala och det 
eftersträvansvärda. (Galaskiewicz & Colman, 2006) 

Ett annat sätt att klassificera relationen är genom att kategorisera de ide-
ella föreningarnas förhållningssätt till företag. Det finns både ideella före-
ningar som valt att inte samarbeta med företag och ideella föreningar som 
valt att samarbeta med företag. Vid båda förhållningssätten brukar det ändå 
fortfarande ges vikt åt att påverka och inkludera företag som en aktör i arbe-
tet med vissa sakfrågor. Det vill säga en förening som principiellt inte sam-
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arbetar med företag kan fortfarande bedriva arbete för att påverka företag 
och näringslivet. Det kan alltså finnas en relation även om det inte finns ett 
uttalat samarbete. Vilken inställning föreningarna har avgör alltså hur de 
försöker påverka företag. En del ideella föreningar gör det genom samar-
beten och ”kommer in i styrelserummen”, och en del genom att vara kritiska 
granskare och driva kampanjer emot företag. Ibland beskrivs en sådan kate-
gorisering som en uppdelning av ideella föreningar mellan de som tror att 
företag är en del av lösningen på världsproblemen och de som tror att företag 
är problemet. Ställningstagandena kan även ändras, till exempel har Amne-
sty Sverige haft samarbeten med företag tidigare, men efter en internationell 
policy som antogs 2008 är i princip alla samarbeten avslutade. Ofta innebär 
ett sådant ställningstagande i praktiken att föreningen varken samarbetar 
med eller tar emot bidrag, pro-bono-tjänster, eller dylikt från företag. Amne-
sty skriver till exempel i sin policy: 

”Samarbeten med företag” definieras som varje tillfälle där Amnesty erbjuds 
en förmån från ett företag under skäligt marknadsvärde, eller en gåva eller en 
donation. (Amnesty, 2008:1) 

Samarbeten mellan företag och föreningar tenderar alltså i praktiken att 
handla om och definieras som arbete tillsammans och/eller ekonomiska re-
surser som vid arbetet tillsammans förs över från företaget till föreningen.  

Samarbeten skapar utmaningar, vilka antas ha ett ursprung i den organisa-
toriska skillnad som föreligger mellan företag och föreningar som sådana. 
Ideella föreningar var också en av de grupper som startade och drev på för 
att skapa principer och regleringar kring CSR (Arnold & Bowie, 2003). De 
menade att företag borde vara ”goda” och inte utnyttja miljön, tänka på 
mänskliga rättigheter och producera saker på schysta villkor. Så här beskrivs 
spänningen av Galaskiewicz och Colman (2006): 

Since one type of organization has the goal to earn money for owners even as 
they are trying to do good, and the other to advance social welfare even as 
they are trying to increase revenues, it is inevitable that there will be tension 
and contradictions as well as synergy. (Galaskiewicz & Colman, 2006:180) 

Hardis (2004) för i sin avhandling ett liknande resonemang. Hon menar att 
eftersom organisationerna har olika kulturer och agerar med olika målsätt-
ningar så är det svårt att genomföra ”riktiga” samarbeten med gemensamma 
mål och syften, det vill säga sådana samarbeten som enligt modellerna ovan 
skulle klassas som integrerade. Svårigheterna uppstår för att: 

[…] they cannot handle being in a grey zone between market, state and civil 
society. In fact, they seem rather unwilling to disclaim their institutional affil-
iation and institutional terms of legitimacy. (Hardis, 2003:207)          
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Hardis (2003; 2004) menar således att även om det finns tendenser till att 
interaktionerna generellt rör sig mot att vara mer integrerade så är det pro-
blematiskt, då problem som uppstår i de mer integrerade stegen inte nödvän-
digtvis uppstår i filantropisteget eller transaktionssteget på samma explicita 
sätt.  

Samarbeten är som syntes ovan inte oproblematiska, så varför samarbetar 
företag och föreningar om det anses skapa så många utmaningar? Motivet 
för företag är omgivingens tryck om socialt ansvarstagande medan ideella 
föreningar drivs av ett tilltagande tryck om ökad effektivitet och omgivning-
ens vilja att veta att deras insatser gör skillnad (Yaziji & Doh, 2009:125). 
För ideella föreningar anses fördelarna med samarbeten vara att de kan få 
ekonomisk support, tillgång till expertiskunskap och gott anseende (Yaziji & 
Doh, 2009). De ideella föreningarna kan också se samarbeten som ett sätt att 
påverka företag att bete sig efter deras värderingar genom att påverka företa-
get inifrån. Samtidigt som ideella föreningar försöker påverka företagen mot 
ett mer etiskt och socialt agerande så kan den positiva konnotation som finns 
i ett samarbete med en förening användas utan att det sker en egentlig änd-
ring i företagets agerande. Amnesty beskriver dilemmat som att deras namn 
kan användas för en etisk och social agenda, men användandet av deras 
namn behöver inte betyda att företaget faktiskt agerar etiskt eller efter Am-
nestys riktlinjer (Normann Jorgensen, 2003:215). Det är ett av problemen 
som brukar lyftas vid samarbeten: utnyttjar företag egentligen bara förening-
ars goda anseende för att framstå som ett ”gott” företag? Detta brukar om-
nämnas som grönmålning5. För företag anses samarbeten ge tillgång till kun-
skap och kompetens som inte finns inom företaget eller kan fås i partnerskap 
med andra företag, vilken sedan kan avvändas i företagets CSR-arbete 
(Yaziji & Doh, 2009). Istället för att samarbeta med redan existerande ide-
ella föreningar startar en del företag sina egna ”NGO:er”, eller sociala ini-
tiativ, som en del av deras ansvarstagande. Till exempel har Kinnevik startat 
organisationen Reach for Change och Nike bedriver kampanjen For a Better 
World. 

Donationerna från företag till välgörenhet har i USA ökat stadigt från mit-
ten av 1970-talet fram till 2000-talet (Galaskiewicz & Colman, 2006). I Sve-
rige syns samma trend, även om företagsdonationer fortfarande utgör en 
förhållandevis liten del av föreningarnas insamlade medel. I tabellen nedan 
visas ökningen mellan år 1997 och 2015. I tabellen ingår dock inte Postkod-
lotteriet som urskiljer sig som en exceptionellt stor givare: år 2012 delade de 
för första gången ut över en miljard kronor till olika ideella föreningar. 

                               
5 Grönmålning eller greenwashing innebär att ett företag som bedriver mindre miljövänlig 
verksamhet försöker måla upp en bild av sig själva som miljövänliga. Det kan ske genom 
bland annat marknadsföringskampanjer. 
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Dessa pengar räknas inte in i företagsposten eftersom utdelningen sker via en 
stiftelse.  

Tabell 1. Företags givande till ideella föreningar i Sverige från år 1997 till år 2015.6 
(Svensk insamlingskontroll, 2016a, b)  

 

 
 
 

Det finns även ett ökat intresse från föreningar att ytterligare utveckla möj-
ligheterna till intäkter från företag (Frii, 2014, 2015). I en undersökning ge-
nomförd i Sverige 2015 av Frii (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) 
tror 61 % av föreningarna att sponsoravtal kommer att öka, 43 % av före-
ningarna tror att partnerskap kopplat till CSR kommer att öka, och 45 % tror 
att företagspaket kommer att öka (Frii, 2015). Totalt sett finns det således en 
tro på att ekonomiska medel från samarbeten med företag kommer att öka.   

Relationen mellan företag och ideella föreningar kan som tidigare nämnts 
klassificeras utifrån olika ramverk och kategorier, men samtidigt finns det 
flera likheter mellan klassificeringarna. Det rör sig oftast om en skala som på 
något sätt bedömer hur nära/djup eller distanserad/fientlig relationen är, och 
det finns ofta ett antagande om att fler och fler relationer består av närhet 
och färre och färre av fientlighet. Ändå framhålls samtidigt de grundläg-

                               
6 Det har även skett en ökning av totalt insamlade medel från olika källor. År 2005 var det 
tsunamikatastrofen vilket kan förklara att siffrorna för år 2005 visar en temporör ökning 
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gande spänningarna som finns mellan företag och föreningar och de etiska 
problem som kan uppstå.   

Med bakgrund i den empiriska forskningen om samarbeten finns det ut-
rymme att vidga förståelsen för vad som händer inom respektive organisat-
ion som ingår i ett samarbete. Även om samarbeten kan anses skapa utma-
ningar ska någon se till att det sker, och att jobbet blir gjort. Att det finns 
utmaningar och spänningar baseras på antagandet om mötet mellan olika 
sektorer. Ofta har dessa utmaningar och spänningar studerats på en makro-
nivå (Selsky & Parker, 2005). Hardis (2003) uttrycker det som att den in-
stitutionella omgivningen influerar mikroprocesser ”i partnerskap på ett sätt 
som partnerskapslitteraturen (som mestadels är normativ eller preskriptiv) 
inte tar upp”7 (2003:205). Att istället studera personer som arbetar med sam-
arbeten kan bidra till att vi får en inblick i hur samarbeten blir till på en var-
dagsnivå: vad som händer, hur det sker, och vilka reflektioner och avväg-
ningar som ingår i personernas arbete. Detta kan i sin tur skapa förståelse för 
hur utmaningar hanteras och vilka villkor som avgör vad som är möjligt att 
genomföra. Den här avhandlingen kommer därför undersöka hur personer 
som organiserar samarbeten gör. På så sätt fungerar modellerna om samar-
betstyper snarare som utgångspunkt. 

Som jag skrev tidigare drivs avhandlingen också av att förstå möten mel-
lan olika institutionella logiker, efter att ha beskrivit och diskuterat samar-
beten och gett en kort inblick i CSR kommer jag nu fördjupa diskussionen 
om vad institutionella logiker är, deras relation till individer och interaktion 
och studier som tidigare kartlagt möten mellan olika institutionella logiker. 
Men dessförinnan kommer jag kort sätta begreppet i ett historiskt samman-
hang och beskriva dess utgångspunkt i ett institutionellt perspektiv. 

Med utgångspunkt i ett institutionellt perspektiv 
Det institutionella perspektivet uppstod som en motreaktion mot organisat-
ionsteoriers inriktning på den fria viljan, ”economic man” och organisationer 
som rationella aktörer. Den institutionella omgivningens påverkan på organi-
sationers agerande betonades istället. Det institutionella perspektivet visade 
att organisationers handlingar styrs av en mängd faktorer som finns i organi-
sationers omgivning så som normer, förväntningar och lagar. Idag skulle det 
dock vara mer korrekt att tala om ett perspektiv på organisationer och orga-
nisering än institutionell teori som en väl avgränsad teori (Eriksson-
Zetterquist, 2009).  

                               
7 ”in partnerships in a way which partnerships literature (being mostly normative or prescrip-
tive) does not deal with” 
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Huvudpoängen är att organisationer påverkas av deras omgivande miljö. 
För att förstå organisationer och vad organisationer gör behöver forskare 
förstå organisationers omgivning. Meyer och Rowan (1983:84) definierar 
den här institutionella omgivningen som regler, normer och ideologier som 
finns i ett samhälle. Scott beskrev det som ”normativa och kognitiva trossy-
stem”8 (1983:163). Studier visade att organisationer i strävan att uppnå rat-
ionalitet och legitimitet anpassade sig efter rådande trender, så kallade rat-
ionella myter. Studier visade också att organisationer hanterade påverkan 
från sin institutionella omgivning genom att säga en sak men göra något 
annat, så kallad särkoppling. En organisations institutionella omgivning an-
sågs bestå av institutioner.  

Det finns många olika sätt att definiera en institution, och olika definit-
ioner lägger mer eller mindre vikt vid olika delkomponenter, men en över-
gripande och något nyare definition är: 

More-or-less taken-for-granted repetitive social behaviour that is under-
pinned by normative systems and cognitive understandings that give meaning 
to social exchange and thus enable self-reproducing social order. 
(Greenwood, 2008:4-5) 

 
Institutioner internaliseras genom till exempel uppfostran, socialisation, ut-
bildning och professioner. Institutionell teori menar inte att organisationer 
inte har några alternativ när de exempelvis fattar beslut, initierar förändring-
ar, och startar nya projekt, men alternativen är begränsade. Institutioner 
kommer helt enkelt begränsa och forma organisationers preferenser och vad 
som framstår som möjliga handlingsalternativ (DiMaggio & Powell, 1991). 

Studier har kartlagt själva institutionerna och hur de påverkar vad organi-
sationer gör, men inte i lika hög utsträckning undersökt institutionalisering, 
det vill säga hur institutioner skapas (Powell & Colvyas, 2008; Suddaby, 
2010). Processen är ständigt pågående utan en början eller en slutpunkt. In-
stitutioner begränsar och bestämmer inte bara handlingar; institutioner är 
också en produkt av mänskligt handlande (DiMaggio & Powell, 1991). Om 
institutioner inte var ett resultat av mänskligt handlande skulle det inte heller 
finnas förändring. Holm (1995) skriver om dilemmat som:  

How can actors change institutions if their actions, intentions, and rationality 
are all conditioned by the very institution they wish to change? (Holm, 
1995:398) 

Samtidigt påpekar DiMaggio och Powell (1991) att det kan vara en omed-
veten påverkan, det vill säga att människor kan påverka institutioner utan att 
det sker i en medveten och utstuderad process. Zucker (1977) definierar in-

                               
8  ”normative and cognitive belief systems” 
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stitutioner som både en process och en variabel, att institutioner är bestän-
diga samtidigt som de förändras över tid. Utgångspunkten för Zucker (1977) 
när hon betonar mikrodelarna i institutionaliseringsprocesser är Berger och 
Luckmann (1967), som skriver om institutionalisering som ”samhällsord-
ningen är en mänsklig produkt, eller exaktare uttryckt består i ett pågående 
mänskligt skapande” (Berger & Luckmann, 1966/2011:68). Typifierade 
handlingar som är grunden till institutionalisering pågår hela tiden i interakt-
ion mellan människor. Berger och Luckmann skriver: 

Allt detta förändras under överföringen till den nya generationen. Den in-
stitutionella världens objektivitet ”tätnar” och ”hårdnar”, inte bara för barnen 
utan (genom spegeleffekt) också för föräldrarna. ”Nu gör vi det igen” blir nu: 
”Så här gör man”. (Berger & Luckmann, 1966/2011:75)  

Från att ha förklarat stabilitet, hur omgivningen påverkade organisationer 
och likriktning av organisationers utformning uppstod frågor om organisat-
ioners möjlighet att påverka institutioner. Institutionell teori började intres-
sera sig för förändring och aktörers roll. Det uppstod också en kritik som 
grundade sig i den klassiska sociologiska frågan om förhållandet mellan 
strukturer och aktörskap: det finns ju trots allt förändring, och om institut-
ioner är så stabila och aktörer bara gör som institutionerna beordrar borde 
väl inte förändring uppstå? Vilket i sin tur lett till studier om förändring och 
aktörers möjligheter att påverka, vad som kallas aktörskap.  

Det har varit en pågående debatt om hur individer och organisationer 
själva influerar strukturerna som styr dem. I diskussionen har aktörens roll 
debatterats och getts mer eller mindre inflytande på den institutionella om-
givningen. Diskussionen har sedan lett till flera olika forskningsinriktningar 
och begrepp så som institutionellt entreprenörskap, institutionellt arbete och 
institutionella logiker. Institutionellt entreprenörskap har ifrågasatts för att 
framställa individer som alltför strategiska, maskulina och hjälteaktiga (se 
till exempel Czarniawska, 2009). Istället har begreppen institutionellt arbete 
och institutionella logiker framhållits för att kunna diskutera förhållandet 
mellan strukturer och aktörskap (Zilber, 2013). På senare har institutionellt 
entreprenörskap till viss del kommit att inkluderas i begreppet institutionellt 
arbete, ett arbete som anses ske av en målinriktad och kapabel aktör. 

 Zilber (2013) menar att logikperspektivet kan visa på sätt som de struktu-
rella aspekterna av institutioner, formulerade av Meyer och Rowan (1977) 
och DiMaggio och Powell (1983), kan kopplas samman med mikroaspekter, 
formulerade av Zucker (1977). I den här avhandlingen kommer institution-
ella logiker och det som definieras som logikperspektivet diskuteras. Dels 
för att institutionella logiker kan framhålla feedback-mekanismen mellan 
strukturer och aktörer, och dels för att institutionella logiker kan beskriva en 
miljö som innehåller flera olika institutioner som påverkar organisationer. 
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Logikperspektivet öppnar alltså upp för att förstå aktörer och deras relation 
till sin institutionella omgivning, vilket i sin tur är relaterat till institutional-
isering. Thornton med flera (2012) beskriver logikperspektivet som ett meta-
teoretiskt ramverk. 

Vad är en institutionell logik, och hur många finns det? 
Begreppet institution står i nära relation till det begrepp som jag ämnar ägna 
resten av detta kapitel åt, nämligen institutionella logiker. Institution och 
institutionell logik används ibland synonymt och på sätt och vis är begreppen 
också så tätt sammanlänkade att de emellanåt kan ersätta varandra. Varje 
institution kan sägas innefatta en styrande institutionell logik. Alford och 
Friedland introducerade begreppet redan 1985 i boken Powers of Theory – 
Capitalism, the state, and democracy, även om begreppet oftare härleds till 
deras välciterade artikel Bringing Society Back In: Symbols, Practices, and 
Institutional Contradictions från 1991 (Alford & Friedland, 1985; Friedland 
& Alford, 1991). I boken från 1985 definieras institutionella logiker som: 

[…] an empirically and historically variable combination of explicit norms 
governing behavior, a legal rule with sanction attached, and an implicit prem-
ise of action that permeated all social relationships. Where an institutional 
logic is reinforced by explicit norms, sanctioned law, and action premises, it 
is likely to be relatively stable. (Alford & Friedland, 1985:428 i fotnot) (ett 
antal exempel är exkluderade i citatet) 

Därefter, i artikeln från 1991, beskriver de institutionella logiker som en 
operationalisering av en institution. De menar att alla institutioner i den väs-
terländska kulturen innehar en institutionell logik som är:  

A set of material practices and symbolic constructions – which constitutes its 
organizing principles and which is available to organizations and individuals 
to elaborate. (Friedland & Alford, 1991:248) 

Begreppet öppnar upp för att förstå och diskutera institutionalisering, och det 
finns likheter från den tidigare definitionen om normer: styrande system och 
guidande system för hur vi beter oss gentemot varandra i ett socialt sam-
manhang. I definitionen från 1991 tillkommer också en del om organisation-
er och individers möjligheter att utveckla/förädla (”elaborate”), vilket jag 
kommer återkomma till senare i kapitlet. Begreppet institutionell logik om-
nämns också tidigt i Jackalls (1988) etnografiska studie av ledare och etik i 
näringslivet. Hans definition betonar det normativa och inkluderar också 
belöningar och sanktioner som gör att institutionella logiker hela tiden åter-
skapas, i motsats till Friedland och Alfords definition från 1985 som fram-
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höll juridiska sanktioner utifrån ett lagsystem. Jackall preciserar en defini-
tion av en institutionell logik som: 

[…] the complicated, experientially constructed, and therefore contingent, set 
of rules, premiums, and sanctions that men and women in a particular context 
create and re-create in such a way that their behavior and accompanying per-
spectives are to some extent regularized and predictable. (Jackall, 1988:118) 

Han fortsätter sedan och skriver ”kortfattat är institutionella logiker sättet 
som en viss social värld fungerar på […]”9 (Jackall, 1988:118). Detta kan 
liknas vid Alford och Friedlands syn på institutionella logiker som en form 
av operationalisering av institutioner. Logiken är då sättet och en institution 
är en viss social värld. Men, för att studera en viss social värld är begreppet 
institutionell logik mer användbart eftersom det kan öppna för förståelse för 
sociala normsystem, medan begreppet institution definierar en viss social 
värld. Därför möjliggör begreppet förståelse av institutionalisering, och inte 
bara av institutioner i sig.  

Institutionell logik som begrepp vidareutvecklas senare av Thornton och 
Ocasio (2008) genom att låta institutionella logiker vara länken mellan indi-
viduellt aktörskap och kognition, och det socialt konstruerade strukturella 
systemet. Det kan sägas stå i kontrast till den kritik som Friedland och Al-
fords definition har fått för att vara för systeminriktad. Enligt Thornton och 
Ocasio (1999) är institutionella logiker principer som berättar för aktörer hur 
de ska tolka verkligheten och hur de bör agera. Samma författare använder 
sig även av en längre definition:  

We define institutional logics as the socially constructed, historical patterns 
of material practices, assumptions, values, beliefs, and rules by which indi-
viduals produce and reproduce their material subsistence, organize time and 
space, and provide meaning to their social reality. (Thornton & Ocasio, 
1999:804)   

Det är dessa beståndsdelar som tillsammans formar förutsättningarna för det 
sociala samspelet i en specifik social värld. Thornton och Ocasios (1999) 
definition framhåller interaktionen och meningsskapandet, vilket också tidi-
gare kan ses i Jackalls (1988) begreppsförklaring, där människor framstår 
som skapare av institutionella logiker. Thornton och Ocasio (1999) refererar 
också sin definition tillbaks till både Friedland och Alford (1991) och Jackall 
(1988). Definitionen flyttar därmed ned institutionella logiker en nivå, och 
på så sätt binds individuellt aktörskap och socialt konstruerade praktiker 
ihop med den bredare förståelsen av logiker på en systemnivå.  

                               
9 ”Put succinctly, institutional logics is the way a particular social world works […]” 
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Något som också är viktigt att reda ut i diskussionen om definitionen av 
institutionella logiker är vilka som kan sägas finnas, och här syns en föränd-
ring över tid. Genom att försöka definiera antalet institutionella logiker fort-
sätter också diskussionen om själva karaktären av logiken. Alford och Fried-
land nämner i boken från 1985 tre stycken logiker: kapitalismens logik, sta-
tens logik och demokratins logik10. I ett senare verk identifierar de fem olika 
institutioner med varsin logik: den kapitalistiska marknaden, den byråkra-
tiska staten, demokrati, kärnfamiljen och kristendomen11 (1991). Författarna 
menar att en institutionell logik skapar individers önskningar och organisat-
ioners målsättningar, men även möjliga handlingsalternativ för att uppnå 
önskningar eller målsättningar. Dessa fem är bundna till den västerländska 
delen av världen, vilket tydligt kan ses på författarnas sätt att till exempel 
specifikt omnämna kristendomen (Friedland & Alford, 1991). Vidare skriver 
de:  

These institutions are potentially contradictory and hence make multiple 
logics available to the individuals and organizations. Individuals and organi-
zations transform the institutional relations of society by exploiting these 
contradictions. (Friedland & Alford, 1991:232) 

Senare har deras modell utvecklats av Thornton (2004) som föreslår sex 
stycken: familj, religion, stat, marknad, profession och företag. I modellen 
blir kristendom den mer allmängiltiga kategorin religion. Thornton med flera 
(2012) lägger sedan till en sjunde institution, gemenskap (community). Med 
det tillägget utvecklar de en typologi bestående av sju idealtypslogiker som 
författarna visar i en tabell. Idealtypologin byggs upp från de tidigare studi-
erna och konceptuella diskussionerna om institutionella logiker.  

I författarnas tabell har en institutionell logik nio olika beståndsdelar, 
vilka finns i tabellens y-axel: grundläggande metafor, upphov till legitimitet, 
upphov till auktoritet, upphov till identitet, grundantagande för normer, 
grundantagande för uppmärksamhet, grundantagande för strategi, informella 
kontrollmekanismer, och ekonomiskt system. Tillsammans bygger delarna 
upp en specifik institutionell logik för en specifik institution och bildar där-
med en viss ordning. Min tabell nedan är en anpassning av Thorton med 
fleras tabell och visar de institutionella logiker som är mest centrala för av-
handlingen, gemenskap, marknad och företag. Övriga logiker i tabellen är 
familj, religion, stat och profession.  

 

                               
10 På engelska: The logic of capitalism, the logic of bureaucracy och the logic of democracy. 
11 Capitalist market, Bureaucratic state, Democracy, Nuclear Family and Christian Religion 
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Tabell 2. Typologi över institutionella logiker, ”Revised interinstitutional system 
ideal types” (Thornton et al., 2012:73).  

                                 Institutional order 
Categories Community Market Corporation 
Root Metaphor 

 

Common boundary Transaction Corporation as 

Hierarchy 

Source of legitimacy 

 

Unity of will belief in 

trust & reciprocity 

Share price Market position of 

firm 

Source of authority 

 

Commitment to com-

munity values & ideol-

ogy 

Shareholder activ-

ism 

Board of directors 

top management 

Source of identity 

 

Emotional connection 

ego-satisfaction & 

reputation 

Faceless Bureaucratic roles 

Basis of norms 

 

Group membership Self-interest Employment in 

firm 

Basis of attention 

 

Personal investment in 

group 

Status in market Status in hie-

rarchy 

Basis of strategy 

 

Increase status & honor 

or members & practice 

Increase efficiency 

profit 

Increase size & 

diversification of 

firm 

Informal control 

mechanisms 

 

Visibility of actions Industry analysts Organization 

culture 

Economic System 

 

Cooperative capitalism Market capitalism Managerial 

capitalism 

Den inneboende organiserande kraften i institutioner är således det som ut-
gör en institutionell logik och som ger vägledning för hur vi ska bete oss. 
Men logikerna begränsar inte bara vårt beteende, utan öppnar också för möj-
ligheter. Institutionella logiker är tillgängliga att används av individer och 
organisationer som bas för deras handlande (Friedland & Alford, 1991). 
Institutionella logiker styr inte bara beteende utan ger också individer motiv 
för handling och är med och skapar själva jaget. Till och med de mest simpla 
och små handlingarna är institutionaliserade, till exempel att kategorisera 
saker och minnas dem (Douglas, 1987).  

De institutionella logiker som definieras ovan kan ses som typifierade 
idealtyper, det vill säga teoretiska modeller med typifierade karaktärsdrag 
(se tidigare diskussion och referens till Weber, 1922/1983 och 1904/1991). 
Om logiker ska behandlas som idealtyper kan det inte heller finnas ett oänd-
ligt antal eller olika versioner av varje institutionell logik. Det finns också en 
kritik mot den framväxande samlingen av ”fältlogiker”. Institutionella logi-
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ker kan sammankopplas med institutioner, inte med ett specifikt fält eller en 
specifik organisation (se till exempel kritiken i Thornton & Ocasio, 
2008:119). Utifrån Thornton med fleras (2012) tabell och deras sju logiker 
pågår en diskussion hur upplösliga institutionella logiker är, och huruvida 
det går att kombinera beståndsdelarna i all oändlighet till nya logiker. För-
flyttning av komponenter i typologin till en ny institution är möjlig och drivs 
av olika mekanismer så som institutionella entreprenörer, strukturella över-
lappningar (till exempel samgående av två olika organisationer), ”event 
sequencing” (till exempel när flera sammanhängande händelser inträffar som 
omformar villkoren inom ett visst område), och konkurrerande institutionella 
logiker (Thornton & Ocasio, 2008; Thornton et al., 2012). Att tabellen såle-
des består av moduler som kan förflyttas och kombineras kan vara en hjälp 
till att förstå aktör-struktur-paradoxen genom att förklara institutionalisering 
och förändring (Thornton et al., 2012). 

Å andra sidan, om logiker skulle gå att förklara och definiera in till minsta 
beståndsdel vore det per definition inte en institutionell logik (Friedland, 
2012). I begreppet ligger också ett antagande om dess överhet och mysticism 
vilket talar emot möjligheten att se beståndsdelarna som flyttbara moduler 
(Friedland, 2012). Sammantaget finns det alltså en pågående diskussion 
inom logikperspektivet om logikers innehåll, status och möjligheterna att 
plocka isär och kombinera komponenterna till nya logiker.  

För min studie är det intressant att följa dessa logiker ner på en var-
dagsnivå, in i organisationer och ner till individer. I avhandlingen kommer 
jag utgå från definitionen ovan från Thornton och Ocasio (1999) som en 
grundläggande förståelse av institutionella logiker, det vill säga som ett 
sammanhängande system av praktiker, antaganden, värderingar, övertygel-
ser/trossatser och normer som organiserar tid och rum. Definitioner samman-
länkar det strukturella, det normativa och aktörskapet. I definitionen betonas 
att institutionella logiker är skapade och återskapas i gemenskapen mellan 
människor. Samtidigt ligger, som tidigare påtalats, den här definitionen till 
grund för utvecklingen av den tabell som mer precist definierar beståndsde-
larna i olika kategorier. Även den tabellen är viktig i sammanhanget, och i de 
nio beståndsdelarna i tabellen syns också praktiker, antaganden, värderingar, 
övertygelser och normer, men de benämns på andra sätt eller benas ut till 
flera.  

Ibland används begreppen institution och institutionell logik synonymt, 
och jag förhåller mig på så sätt att jag ser exempelvis institutionen som fa-
miljen men den institutionella logiken som ordningsreglerna. Men institut-
ionen och logiken är uppenbart beroende av varandra. En institution finns 
inte utan sina ordningsregler och en institutionell logik finns inte utan själva 
institutionen. Institutionella logiker säger något om principerna och reglerna 
för en institution, till exempel antaganden om vad en familj är, hur den bör 
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se ut och vilka beteenden som är socialt accepterade inom en familj. Till 
exempel skiljer sig förmodligen en prisdiskussion mellan två familjemed-
lemmar över en begagnad bil jämfört med den prisförhandling som sker 
mellan en anonym säljare och köpare. Exempelvis sägs det ju att man aldrig 
ska köpa en begagnad bil av en vän eftersom det riskerar att förstöra vän-
skapen, medan liknande reservationer normalt inte existerar mellan en kö-
pare och en säljare som inte har en tidigare relation. 

Institutionell komplexitet – när flera logiker existerar 
samtidigt 
Institutionella logiker har ofta studerats som ett fältnivåbegrepp, där forskare 
studerat en förändring av den dominerande logiken i ett visst fält. Flera stu-
dier har betraktat logiker som exklusiva, det vill säga en har ägnats upp-
märksamhet. Det har dessutom antagits att den logiken har ensamrätt över ett 
visst område, det vill säga ett fält har dominerats av en viss institutionell 
logik. Traditionellt har studier betraktat situationer med flera institutionella 
logiker som ett temporärt tillstånd som triggar institutionell förändring ef-
tersom det uppstår konflikter. Dock finns det en diskussion som tar sin ut-
gångspunkt i institutionell komplexitet, alltså att flera institutionella logiker 
kan existera samtidigt, som en utveckling av den ofta antagna förutsättning-
en att de existerar i avskildhet (Greenwood, 2011).  

Greenwood med flera (2011) framställer i artikeln Institutional complexity 
and organizational responses två för denna avhandling intressanta aspekter: 
dels att organisationer kan befinna sig i en komplexitet av institutioner och 
dels att organisationer har ett visst utrymme för gensvar. Organisationer är 
varken bara passiva mottagare (DiMaggio & Powell, 1983) eller bara fullt ut 
aktiva motståndare (Oliver, 1991), utan det finns fler möjliga positioner mel-
lan passivitet och rollen som aktiv strategisk aktör. Detta återkommer jag till 
senare i kapitlet under rubriken Motstridiga logiker och gensvar – från stra-
tegi till dynamik. 

Greenwood med flera (2011) försöker utveckla en holistisk bild av hur in-
stitutionell komplexitet uppstår och hur organisationer reagerar på detta: 

Surprisingly, however, in the immediate decades following Meyer and Ro-
wan’s (1997) insight, interest in how organizations cope with tensions be-
tween “institutionalized rules” and “efficiency criteria” became subordinated 
to other lines of inquiry and only recently have attempts been made to gain a 
fuller appreciation of the nature and consequences of incompatible pressures 
upon organizations. (Greenwood, 2011:5) 
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Det är alltså möjligt att en organisations omgivande miljö kan bestå av flera 
institutionella logiker, och detta betyder inte nödvändigtvis att en konflikt 
som leder till maktkamp vilket i sin tur leder till en förändring uppstår. En 
förändring som innebär ett nytt stabilt tillstånd med en ny dominerande in-
stitutionell logik. Organisationer möter: 

[…] institutional complexity whenever they confront incompatible prescrip-
tions from multiple institutional logics.” (Greenwood et al., 2011:318) 

Greenwood med flera (2011) konstaterar att det aldrig bara är en logik som 
existerar, utan snarare är det så att organisationer kan verka i ett komplext 
nätverk av institutionella logiker, och en organisation som påverkas eller 
spelar på ”två eller flera spelplaner samtidigt”12 (Kraatz & Block, 2008:243) 
kan sägas befinna sig i institutionell komplexitet. 

Det har gjorts flera studier som visar på konflikter mellan olika logiker i 
ett fält, så som en kommersiell kontra en kulturell logik, och även studier av 
områden där det sker en förändring av logikerna, det vill säga när det sker ett 
skifte i logiken. Det kan till exempel vara när den kommersiella logiken 
möter forskarprofessionen (Thornton & Ocasio, 1999) eller när den kom-
mersiella logiken möter den kulturella icke-vinstdrivna logiken i museum-
verksamhet (Townley, 2002). Båda de två nämnda studierna studerar en 
pågående förändring, där den dominanta logiken i fältet blir utmanad av en 
ny logik. Att studera hur förändringarna blir till var ett sätt för institutionell 
teori att hantera kritiken om hur förändring uppkommer. 

Från att ha studerat logiker och utmaningar av den dominanta logiken till 
logiker i konflikt har alltfler studier anammat ett ”mjukare” synsätt, där det 
handlar mer om samexistens och organisationers hantering av institutionell 
komplexitet. En del av dessa studier har studerat organisationer som kan 
sägas vara hybridorganisationer. De anses i sin själva existens vara hybrider 
och måste därför hantera motstridiga logiker. Battilana och Dorado (2010) 
undersöker till exempel kommersiella mikrokreditorganisationer. De visar i 
sin studie hur det är nödvändigt att skapa en organisationsidentitet som 
balanserar logikerna (Battilana & Dorado, 2010). Glynn och Lounsbury visar 
i sin innehållsanalys av recensioner av en symfoniorkester hur innehållet i 
recensionerna skiftar från en konstlogik (med fokus på det konstnärliga) till 
en marknadslogik (med fokus på till exempel biljettförsäljning och publikens 
reaktioner). Skiftet innebar dock inte en uteslutning av konstlogiken, utan de 
två sammanblandades (Glynn & Lounsbury, 2005). Hybridorganisationer 
kan kombinera de motstridiga logikerna i sin omgivning genom att aktivt 
välja olika komponenter från logikerna, i en selektiv koppling (Pache & 
Santos, 2013b). Selektiv koppling kan ställas i motsats till särkoppling. Hy-

                               
12 ”two or more games at the same time” 
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bridstudierna följer dock i viss mån de tidigare studierna av motstridiga logi-
ker eftersom själva organisationen, dess struktur och policyer står i fokus.  

Det kan dock ifrågasättas hur motstridiga logikerna i en komplexitet är 
om de kan kombineras och bilda en hybridlogik. Greenwood med flera 
(2011) menar därför att fler studier behövs för att förstå tillståndet och ka-
raktären av institutionell komplexitet. Två mekanismer framhålls: dels hur 
många och vilka logiker som spelar roll, men framförallt omfattningen av 
oförenlighet (Greenwood et al., 2011). Omfattningen av en oförenlighet har i 
en studie beskrivits som avvikelsen mellan mål och medel (Pache & Santos, 
2010), det vill säga att det kan finnas motstridiga mål och motstridiga sätt att 
uppnå organisationens mål (Pache & Santos, 2010). Men det saknas fler 
empiriska studier som konceptualiserar arten och karaktären av en institut-
ionell komplexitet. Dessutom finns det organisationer som till sin grundläg-
gande natur har en hybridkaraktär, till exempel universitet, sjukhus och pro-
fessionsdrivna tjänsteföretag, vilka ses som legitima just för att de innefattar 
multipla institutionella logiker, till exempel att det finns olika professioner 
på ett sjukhus och att sjukhuset tar hänsyn till både läkarprofessionen och 
ekonomiska målsättningar (Greenwood et al., 2011). Vidare har en institut-
ionell omgivning med motstridiga krav mestadels konceptualiserats som ett 
problematiskt tillstånd, men Jarzabkowski med flera (2013) föreslår att 
institutionell komplexitet även skulle kunna vara ett positivt tillstånd som 
ökar möjliga handlingsalternativ. Tillståndet är i ett sådant perspektiv inte ett 
problem som måste lösas, utan ett naturligt tillstånd som hanteras på daglig 
basis. 

Antagandet om att institutionell komplexitet möjliggör för aktörerna att 
vara reflexiva, vilket beskrivs som möjligheten att se och reflektera kring sin 
institutionella omgivning (Greenwood et al., 2011; Seo & Creed, 2002). 
Greenwood med flera (2011) menar även att en organisations reflexivitet kan 
frigöra den från allsmäktigheten i institutionella logiker. Att se motstridig-
heten kan alltså eventuellt skapa möjligheter, snarare än upplevelsen av fler 
restriktioner än vad en institutionell logik skulle föreskriva. Greenwood med 
flera uttrycker det som: 

On the other hand, it could be argued that reflexivity may remove an organi-
zation from the imperative force of logics – “seeing” the contradiction be-
tween institutional prescriptions, paradoxically, may liberate an organization. 
(Greenwood, 2011:341) 

Suddaby med flera (2012) tar upp frågan om reflexivitet men behandlar då 
individens möjlighet att vara reflexiv i förhållande till en institution. Ef-
tersom individer skapar och upprätthåller institutioner måste individer också 
besitta någon form av medvetenhet, även om den är begränsad, om möjlig-
heten att förändra (Suddaby, Viale et al. 2012). 
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Som visats ovan finns det en koncentration kring organisationer som en-
heter, och ett intresse för institutionell komplexitet och organisationer som 
aktörer. Zilber (2013) konstaterar att det ägnats mindre uppmärksamhet åt de 
delar som återkopplar till utgångspunkten inom institutionell teori om verk-
ligheten som socialt konstruerad. Fler studier behöver undersöka “hur ab-
strakta logiker förhandlas (artikuleras, debatteras, censureras, raderas, redig-
eras/skrivs om), och hur de blir materialiserade och förvandlas till den soci-
ala verkligheten i vardagen”13 (Zilber, 2013:83). Vidare poängterar hon att 
det inom logikperspektivet saknas studier som uppmärksammar och betonar 
mening och meningsskapandets betydelse. Højgaard Christiansen (2013) 
följer i hennes spår och menar att vi behöver veta mer om aktörers erfaren-
heter och meningsskapande i situationer där flera institutionella logiker in-
verkar. Ett sådant perspektiv återfinns också redan i Friedland och Alfords 
(1991) resonemang, där handlingar och aktörer framhålls.  

Our argument, in contrast, is that individuals can manipulate or reinterpret 
symbols and practices. Ethnomethodological studies of microinteractions in 
both interpersonal and organizational settings have shown that people are 
highly sensitive to context in rule use. Under some conditions, they are artful 
in the mobilization of different institutional logics to serve their purposes. 
Sometimes rules and symbols are internalized and result in almost universal 
conformity, but sometime they are resources manipulated by individuals, 
groups and organizations. (Friedland & Alford 1991:254)  

I citatet beskrivs individer och grupper och inte bara organisationer som 
aktörer. Författarna menar att individer kan vända sig till olika institutionella 
logiker för att uppnå ett specifikt syfte. Såldes är det inte bara organisationer 
som kan respondera på logiker utan även individer. Det här nätverket eller 
väven av logiker möjliggör också alternativa handlingsvägar eftersom olika 
logiker påbjuder olika handlingsalternativ. Thornton med flera (2012) menar 
att i ett logikperspektiv är människor som interagerar viktiga pusselbitar för 
att förstå institutionell förändring och fortlevnad. I citatet nedan betonas 
sociala aktörer och en eventuell möjlighet att en individ inom en organisat-
ion kan uppleva komplexitet, det vill säga inte bara organisationen som hel-
het. 

Different interactions and organizational practices within organizations and 
fields may be guided by different logics, and even the same social actors 
(e.g., surgeons) may be guided by different logics when interacting with dif-
ferent social actors (e.g., professional logics in interaction among surgeons, 
nurses, and medical technicians and market logics in interactions with insur-
ance companies). (Thornton, Ocasio et al. 2012:99) 

                               
13 ”how abstract logics are negotiated (articulated, debated, censored, erased, rewritten), and 
how they become materialized and turn into social reality in everyday life” 



 
 
 

32 

Thornton med flera (2012) frågar efter studier som undersöker intra-
organisationella processer, hur institutionell komplexitet förstås och imple-
menteras, men också hur hanteringen skapas och tar form. Vilket leder vi-
dare till nästa avsnitt i kapitlet, som fokuserar på just individer som aktörer 
och aktörskap i logikperspektivet. 

Individer som aktörer och institutionella logiker i 
vardagen 
Dels är det så kallade mikroperspektivet efterfrågat inom institutionell teori i 
stort (Barley, 2008; Powell & Colvyas, 2008) men även specifikt i förhål-
lande till institutionella logiker (Thornton et al., 2012; Zilber, 2013). Just 
institutionell komplexitet antas vara en situation som kan synliggöra institut-
ionalisering och aktörskap. Som jag beskrivit ovan är institutionell teori per 
definition en makrointresserad teori, men den tar faktiskt sin utgångspunkt i 
några klassiska verk som bygger på resonemang om individer och deras 
sociala interaktioner, till exempel The social construction of reality av Ber-
ger och Luckmann (1967). Att återblicka på Berger och Luckmanns resone-
mang kan tillföra just en dimension av förhållandet mellan struktur och ak-
tör, men också ge ökad förståelse för meningsskapande, symboler och språ-
kets betydelse i skapandet och upprätthållandet av institutionella logiker. En 
sådan tillbakablick visar också på de spår av socialpsykologi som finns inom 
logikperspektivet. Powell och Colvyas (2008) uttrycker det som: 

Organizational life entails constant doing and achieving. For Goffman and 
Garfinkel, social order is created on the ground floor, through situated local 
practices. As practices are reproduce over time and across settings, macro 
categories emerge from these interactions and negotiations. (Powell & 
Colvyas, 2008:281) 

Författarna pekar alltså i citatet ovan på att strukturella system byggs upp 
genom interaktion och förhandlingar på en lokal nivå. Ett inkluderande av 
interaktion och individer är också ett sätt att hantera den kritik som uppkom 
om förändringars ursprung i det institutionella perspektivet. Suddaby (2010), 
bland andra, argumenterar för att institutioner i sig är intressanta och inte 
bara deras påverkan, eller konstateranden om att de påverkar. Det som bru-
kar omnämnas som makronivån och mikronivån existerar inte oberoende av 
varandra utan är ”oupplösligt sammanflätade14” (Zucker, 1977:85). Berger 
och Luckmann visar på beroendeförhållandet mellan de olika nivåerna, i det 
att den objektiva verkligheten skapas i interaktionen mellan människor och 

                               
14 inextricably intertwined 
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att den objektiva verkligheten är mer objektifierad än objektiv (Berger & 
Luckmann, 1967). Men även om utgångspunkten är att verkligheten är soci-
alt konstruerad i interaktionen mellan människor är ofta interaktionen och 
människorna inte undersökta enheter inom institutionell teori. Samtidigt 
finns det ett underliggande antagande om sociala konstruktioner och männi-
skor som en del av institutioner. Om institutioner innehar makt och infly-
tande över individer så är det viktigt att studera hur institutionella logiker 
förstås och kommer till uttryck på en individnivå (Suddaby, 2010). Det blir 
också intressant att undersöka hur medvetet eller omedvetet individer, grup-
per eller organisationer kan förhålla sig till logiker (Suddaby et al., 2012). 
Och hur individer är inbäddade i logiker och under vilka förhållande indivi-
der kan aktivera den ena eller andra logiken (Thornton et al., 2012) 

Även Zilber (2013) och Thornton och Ocasio (2008) påpekar det intres-
santa med att studera individer, interaktion och vardag i logikperspektivet. 
Zilber (2013) menar att vi vet ganska lite om hur logiker tar sig uttryck på 
”golvet” och spelar in i aktörernas vardag. I ett mikroperspektiv betonas 
objektifierandet snarare än objektet, och aktören och aktörskapet snarare än 
resultatet av aktörskapet. Fler empiriska studier på en mikronivå skulle bidra 
till ökad förståelse för hur logiker kommer till uttryck och för själva institut-
ionaliseringen (Zilber, 2013). Thornton och Ocasio gör samma påpekande: 

How and why actors manipulate and switch institutional logics and in partic-
ular cases in which manipulations and switches are not supported by cultural 
analogy are important empirical papers to anticipate. (Thornton & Ocasio, 
2008:121) 

Citatet återkopplar också till vissa grundantaganden och till Berger och 
Luckmanns (1966/2011) definition och diskussion kring institutionalisering 
och ”institutionella regler” (vilket kan jämföras med institutionella logiker). 

På den förteoretiska nivån har emellertid varje institution ett slags kok-
bokskunskap eller ”recept” som överförts från generation till generation, det 
vill säga ett kunskapsförråd som omfattar de institutionella reglerna för ett 
passande uppträdande. (Här hänvisar författarna, i en fotnot, termen ”kok-
bokskunskap” (recipe knowledge) till Schutz. (Berger & Luckmann, 
1966/2011:82) 

Zilber (2008) argumenterar för en återkoppling till rötterna som finns i soci-
alkonstruktivistiska antaganden. Hon trycker på det intressanta i menings-
skapande inom organisationer och inte bara på fältnivå, och individer som 
tolkare av institutioner och sin omgivande miljö. Zilber (2008) visar också 
något viktigt i citatet nedan. Hon menar att det inte handlar om att flytta 
fokus inom institutionell teori utan att komplettera studier och fenomen som 
hittills kartlagts.  
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I will argue that studies that examine the dynamics of meanings in institu-
tionalization reinterpret the social constructionist approach from which insti-
tutional theory had originated, and offer a unique perspective that comple-
ments the mainstream studies. (Zilber, 2008:151)  

Att studera mening möjliggör att förstå processerna av institutionalisering 
och att förstå individers förhållande till den sociala interaktionen (Zilber, 
2009). Att framhålla individer och vardag kan vidare relateras till aktörskap. 
Thornton och Ocasio (2008) kopplar till generell sociologisk teori och para-
doxen om handlingsutrymme. Om vi tillsammans skapar vår institutionella 
omgivning borde det väl finnas utrymme att påverka vilken institutionell 
omgivning som skapas? 

The main intellectual hurdle in institutional analysis is in many respects the 
same as it is for sociological theory more generally. We need to better under-
stand how macro-level states at one point in time influence individuals’ ori-
entations to their actions, preferences, beliefs; how these orientations to ac-
tion influence how individuals constitute the macro-level outcomes that we 
seek to explain. (Thornton & Ocasio, 2008:120) 

Jag har argumenterat för att institutionell komplexitet synliggör aktörskapet i 
aktör-struktur-paradoxen. Aktörer som påverkar har inom institutionell teori 
benämnts som institutionellt arbete och institutionellt entreprenörskap. Sam-
tidigt är detta två kritiserade begrepp. Institutionellt entreprenörskap och 
institutionellt arbete har främst handlat om att studera hur aktörer genom en 
målmedveten handling skapar, upprätthåller eller förstör en institutionell 
ordning (Lawrence, Suddaby, & Leca, 2009). Flertalet studier berör aktörer i 
förhållande till förändring. De tre verben förutsätter att det finns en dominant 
institutionell logik och att denna genom en enkelriktad process kan upprätt-
hållas, omformas eller slitas upp. Jag har istället visat på studier som menar 
att institutionell komplexitet kan existera och att en omgivning med flera 
institutionella logiker kan öppna upp för att förstå aktörer och aktörskap. I 
sista avsnittet nedan kommer jag fortsätta utveckla institutionell komplexitet 
och gensvar.  

Innan jag går vidare mot nästa avsnitt kan det också kort tilläggas att av-
handlingens fokus på individer mer handlar om reflektion, redogörelser och 
idéer än praktiken och praktiska moment, vilket vanligtvis brukar inkluderas 
i diskussionen om individer som aktörer. Jag bygger upp studien kring aktö-
rers meningsskapande och förhållningssätt till sin omgivning, och på så sätt 
förhåller sig studien till det som brukar definieras som mikronivåer. Dessu-
tom framhåller jag att det finns möjligheter att fråga personer om hur de 
reflekterar kring deras institutionella miljö och varför de gör saker på vissa 
sätt, vilket innehåller en annan dimension än att titta på hur personer gör. 
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Motstridiga logiker och gensvar – från strategi till 
dynamik  
I logikperspektivet och generellt inom institutionell teori har det studerats 
hur organisationer hanterar sin omgivande miljö. Vad gör organisationer när 
det sker en förändring i den institutionella omgivningen, eller när den domi-
nanta logiken i ett fält utmanas av en ny? Tidigare i kapitlet lyftes begreppet 
institutionell komplexitet fram som ett alternativt sätt att förstå organisation-
ers institutionella omgivning, alltså att flera institutionella logiker eventuellt 
kan existera samtidigt. Hur gör i så fall organisationer som möter en omgiv-
ning bestående av motstridiga krav?  

Först kommer jag visa på två kategorier av studier som undersökt frå-
gorna. Därefter kommer jag visa på ett tredje, nyare sätt att närma sig frågan, 
vilket knyter samman avsnittet ovan om individer och detta avsnitt om gen-
svar på motstridiga institutionella logiker. 

De två sätten att kategorisera studier som behandlar organisationers gen-
svar är huruvida studierna fokuserar på strategi eller på struktur. I kategorin 
strategi studeras organisationers strategiska gensvar som en hantering av den 
institutionella omgivningen. I kategorin struktur studeras organisationens 
struktur som en hantering av den institutionella omgivningen. Båda dessa 
kategorier betonar organisationers gensvar som något som kan sökas i ibland 
annat organisationernas strategier, målsättningar, strukturer för styrning och 
val av organisationsform. Den tredje, nyare kategorin av studier har istället 
för organisationen som analysenhet individen och processerna inom organi-
sationen som analysenhet. Denna kategori innehåller färre empiriska studier, 
och kan i sig själv ses som ett svar på den tidigare fokuseringen på organisat-
ioner, deras strategier och strukturer. Nedan kommer jag att närmare besk-
riva de tre kategorierna. 

Strategistudierna, som med utgångspunkt i Oliver (1991) har kartlagt or-
ganisationers gensvar som strategiska beslut när omvärlden ”drabbar dem”. 
Ibland benämns utgångspunkten som ”the strategic turn” (Kraatz & Block, 
2008; Oliver, 1991). Studierna kartlägger och kategoriserar gensvar, och 
vilka påverkansfaktorer som leder till vilka gensvar. Olivers (1991) modell 
byggs upp kring strategiska gensvar, där organisationer anses besitta en spe-
cifik handlingskraft och möjlighet att ta strategiska beslut när omvärlden 
”drabbar dem”. De strategier som modelleras av Oliver (1991) är: samtycka, 
kompromissa, undvika, utmana, och manipulera. Många studier har sedan 
använt Olivers modellering för studier av organisationers gensvar, ibland 
som modellen är utformad och ibland med olika modifieringar. En annan 
strategi som tidigare nämnts i kapitlet och som är grundläggande inom in-
stitutionell teori är särkoppling. Särkoppling har länge framhållits som ett 
hanteringssätt för organisationer som möter motstridiga krav (Boxenbaum & 
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Jonsson, 2008; Meyer & Rowan, 1977). Att särkoppla innebär att organisat-
ioner på ett symboliskt plan visar upp ett beteende som följer en institution-
ell logik men i praktiken göra andra saker som följer en annan institutionell 
logik. Detta skapar alltså en särkoppling mellan symboliska beskrivningar av 
en organisations verksamhet och det praktiska arbetet.  

Strukturstudierna handlar om hur själva organisationen i sig struktureras. 
Organisationer kan hantera motstridiga institutionella logiker genom att 
skapa hybridorganisationer. Det görs genom att blanda element av olika 
institutionella logiker. Hybridorganisationer är organisationer som ”inlem-
mar delar från olika institutionella logiker (Battilana & Dorado, 2010), och 
är till sin natur fulla av motsägelser”15 (Pache & Santos, 2013b:972). Hy-
bridorganisationer kombinerar de motstridiga logikerna, i vilka de verkar, 
genom att aktivt välja komponenter från olika logiker, så kallad selektiv 
koppling16 (Pache & Santos, 2013b). Organisationerna kombinerar olika 
komponenter från motstridiga logiker och olika målsättningar och organisat-
ionsformer kombineras. Selektiv koppling förklaras i citatet nedan i kontrast 
till särkoppling, samtidigt skapar selektiv koppling legitimitet precis som 
särkoppling. 

In contrast to decoupling, which entails the ceremonial espousal of a pre-
scribed practice with no actual enactment, selective coupling refers to the 
purposeful enactment of selected practices among a pool of competing alter-
natives. Selective coupling allows hybrids to satisfy symbolic concerns, just 
as decoupling does. (Pache & Santos, 2013b:993-994) 

Pache och Santos (2013b) studerar “social integration enterprises” i Frank-
rike, det vill säga organisationer som arbetar i intersektionen mellan en soci-
al välfärdslogik och en kommersiell logik. Deras studie drar slutsatsen att 
organisationerna kombinerar komponenter från olika logiker och skapar en 
hybridorganisation. Studien visar också att organisationer som kommer ur en 
kommersiell logik tar in fler komponenter från en social välfärdslogik än 
tvärtom. Andra hybridorganisationer som studerats är kommersiella mikro-
kreditorganisationer i Bolivia (Battilana & Dorado, 2010). I studien dras 
slutsatsen att hybridorganisationer måste balansera och bygga in båda logi-
kerna i organisationens identitet. En del i att bygga upp en blandad identitet 
var att rekrytera personer utan en stark anknytning till varken banklogiken 
eller utvecklingslogiken (Battilana & Dorado, 2010). Även om båda 
studierna nämnda ovan i viss mån undersöker interna processer är fokus till 
större del fortfarande utfallet och själva organisationen som en enhet. Pache 
och Santos (2013b) visar till exempel vilka komponenter som kombineras, 

                               
15 ”incorporate elements from different institutional logics, hybrids are by nature arenas of 
contradiction” 
16 selective coupling 
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till exempel ägarstrukturen, branding och standardisering, men inte hur 
komponenter kombineras. Det har också riktats kritik mot strategistudierna 
för att skapa stela modeller och antaganden om att organisationer skapar 
gensvar som är statiska (Binder, 2007; Greenwood, 2011; Smets, 
Jarzabkowski, Burke, & Spee, 2014). Modellerna tar inte i beaktan att orga-
nisationer skulle kunna anpassa sig tillfälligt eller att organisationers gensvar 
kan uppstå i cykler (Greenwood et al., 2011). Greenwood med flera (2011) 
uttrycker det som “de flesta empiriska studier antar eller antyder att organi-
sationer utför singulära och långvariga gensvar”17 (2011:351). 

Innan jag går vidare till den tredje kategorin av studier bör även den 
skandinaviska delen av institutionell teori kort nämnas, eftersom den 
skandinaviska delen av insitutionell teori faktiskt studerat organisationers 
hantering av yttre tryck på ett mer dynamiskt sätt och med en tolkande 
ingång. Genom att införa begreppet översättning har flera studier visat på 
hur organisationer översätter, redigerar och anpassar organiseringstrender 
och idéer till lokala kontexter, dock med andra teoretiska perspektiv. 
Översättning kan alltså vara ett sätt att förstå organisationers gensvar som 
mer dynamiska, men även översättningsteori befinner sig på en fältnivå och 
själva idén står i analytiskt fokus (Czarniawska & Joerges, 1996). 

Sammanfattningsvis fokuserar således både strategi-kategorin, struktur-
kategorin och den skandinaviska fåran av institutionell teori på organisation-
en eller fältet. Det är organisationerna som sådana som innehar aktörskap, 
och dessutom har hantering ofta kontextualiserats som ett gensvar. Studier 
av hantering har alltså mestadels handlat om organisationers gensvar på in-
stitutionell komplexitet (McPherson & Sauder, 2013), på resultatet i form av 
till exempel policyer mer än individers hantering, tolkning och menings-
skapande (Blomgren & Waks, 2015; Zilber, 2008) trots att den skandina-
viska delen haft en mer dynamisk utgångspunkt i sina studier.  

I den tredje och nyare kategoriseringen av studier, och utifrån kritiken 
som nämns ovan, har det utvecklats några studier som istället undersöker 
processerna inom organisationer, där individer hanterar situationen på ett 
mer långsiktig och dynamiskt sätt. Men, det behövs fler studier som gräver i 
hur själva komplexiteten tar sig uttryck (Greenwood et al., 2011). Det hand-
lar om en betoning på individer i organisationer som ska genomföra praktiskt 
arbete: riktiga människor och riktiga situationer (Binder, 2007): 

Logics are not purely top-down: real people, in real contexts, with conse-
quential past experiences of their own, play with them, question them, com-
bine them with institutional logics from other domains, take what they can 
use from them, and make them fit their needs. (Binder, 2007:568) 

                               
17 ”most empirical studies assume or imply that organizations enact single and sustainable 
responses” 
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Vi behöver studera och uppmärksamma individers ansträngningar för att 
hantera och förhålla sig till omgivningen (Smets & Jarzabkowski, 2013; 
Smets et al., 2014) samt processer inom organisationer (Boxenbaum & 
Jonsson, 2008). Fler studier behövs för att beskriva hur aktörer medlar mel-
lan olika institutionella kravställningar och trots allt utför arbete (McPherson 
& Sauder, 2013). Några studier har dock nyligen empiriskt undersökt indivi-
der och deras arbete, till exempel revisorer som blir chefer (Bévort, 2012) 
och homosexuella präster (Lok, 2010), (se även McPherson & Sauder, 2013; 
Smets et al., 2014; Voronov, De Clercq, & Hinings, 2013). Studierna visar 
istället för separata episodiska gensvar på institutionell komplexitet att en 
situation av motstridiga krav kan vara en vardaglig situation för alldagligt 
arbete, snarare än en speciell situation som kräver ett utformande av en spe-
cifik strategisk beslutsväg. Nedan visar jag på tre sådana empiriska studier. 

Voronov med flera (2013) undersöker Ontarios produktion av högklassiga 
viner, som anses verka mellan en konstnärlig/estetisk logik18 och en mark-
nadslogik. Författarna studerade vinproducenter som navigerade institution-
ell komplexitet med hjälp av tre olika script: bonden, konstnären och affärs-
mannen. De två första scripten anspelar på den konstnärliga logiken och det 
sista, affärsmannen, på marknadslogiken. Studien visar hur vinproducenterna 
interagerar med fyra olika publiker: kunder, vinkritiker, lyxrestauranger och 
LCBO19. Vid möten med de olika publikerna kunde vinproducenterna agera 
enligt olika script. Vissa kopplingar fanns mellan publikens preferenser och 
vinproducenternas agerande, men alla publiker var också medvetna och mot-
tagliga för att andra logiker också spelade roll. Förutom publik spelade också 
ägarens preferenser in. Studien visar att även om det var en viss logik som 
framkom mer vid ett möte med en viss publik så förekom båda. Eftersom 
publiken också kunde vara medveten om att andra logiker än deras preferens 
spelar in var inte särkoppling en nödvändighet. Författarna föreslår istället 
att aktörernas utförande av olika script i mötet med olika publiker kan be-
nämnas som selektiv matchning, vilket är en motsats till särkoppling. Selek-
tiv matchning betyder att aktören gör ett val kring vilket script som ageras 
vid mötet med olika publiker (Voronov et al., 2013:29). Men det betyder inte 
att det endast är den valda logiken som spelar roll, utan att det fanns ett ge-
mensamt grundläggande antagande om att det kan vara flera logiker samti-
digt, men att logikerna kan framhållas olika mycket för olika publiker. 
Voronov med flera visar hur förhållandet till logiker kan vara kreativt och 
medvetet men också hur aktören tar hänsyn till publiken när de agerar. Vin-
producenterna i studien är både medvetna och kreativa utan att bli så kallade 
heroiska förändringsagenter. (Voronov et al., 2013) 

                               
18 aesthetic 
19 Liquor Control Board of Ontario, motsvarar svenska Systembolaget.  



 
 
 

39

Smets med flera (2014) studerar försäkringsmäklare och underwriters20 på 
Lloyd’s, en marknad för försäkringar, där både marknadslogiken och gemen-
skaps-logiken påverkar. Studien visar två intressanta saker: för det första att 
institutionell komplexitet kan vara institutionaliserat, det vill säga stabilitet 
kan förekomma i ett tillstånd av ”motsatta men ändå komplementära logi-
ker”21 (Smets et al., 2014:37), och för det andra hur aktörerna konstant ba-
lanserar logikerna genom tre mekanismer: segmentering, brobyggning och 
gränsdragning22. Hanteringen förstås som en dynamisk process, det som sker 
mellan en strikt särkoppling och en total mix av logiker (hybridorganisation-
er). Mekanismerna gör så att individer kan hantera motstridiga logiker i sitt 
dagliga arbete, och det sker en cyklisk process av balanserande mellan olika 
institutionella logiker.  

Our model explains how individual practitioners on the frontline can balance 
competing logics in a state of dynamic tension, reap complementarities from 
their interplay, and institutionalize complexity as a natural part of their eve-
ryday work. (Smets et al., 2014:47)  

 
Segmentering (se även Goodrick & Reay, 2011) handlar om att dela upp 
praktiker och arbetsuppgifter genom att förlägga dessa till olika lokaler, till 
exempel genom att byta kläder mellan de två olika lokalerna. Logikerna 
separeras för att reducera motstridigheter och undvika att framstå som icke 
legitima. Brobyggande (se även Tracey, Phillips, & Jarvis, 2011) kopplar 
istället samman de separerade logikerna för att kunna ta vara på fördelarna 
med deras samexistens. Aktörerna kopplar samman logiker efter vad situat-
ionen kräver. Det kan innebära att till exempel delar av gemenskaps-logiken 
används i lokalen där vanligen marknadslogiken praktiseras. Gränsdragning 
(se även Gieryn, 1983) innebar att försäkringsmäklarna kunde utsättas för 
sanktioner om de överskred en osynlig gräns och spelade ut den ena logiken 
för mycket. Sanktionerna skedde genom egenkontroll, kontroll från kollegor, 
förlöjligande, ironi och sarkasm. På så sätt definieras också utrymmet inom 
vilket de båda logikerna kan balanseras, och när den ena logiken spelas ut 
för mycket kommer ”ett elastiskt band” dra försäkringsmäklaren tillbaka mot 
mitten. Smets studie visar att mekanismerna förekommer i en cyklisk pro-
cess som hela tiden syftar till att skapa en balans mellan motstridiga logiker. 
Aktörerna väljer inte ett strategiskt svar. (Smets et al., 2014) 

                               
20 Myndigheten EKN (Exportkreditnämnden) definierar på sin webbsida titeln underwriter. 
EKN skriver: ”Ordet ”underwriter” härstammar från Lloyd’s of London, som på 1700-talet 
försäkrade fartyg mot skeppsbrott och förlorad last. Underwritern var den person på Lloyd’s 
som signerade försäkringsbreven. Ordet, som idag är vedertaget i försäkringsbranschen, kän-
netecknar fortfarande en person som har rätt att ställa ut försäkringar och garantier.”  
21 “conflicting-yet-complementary logics” 
22 Segmenting, bridging, demarcating 



 
 
 

40 

McPherson och Sauder (2013) visar också att aktörer har möjlighet att ak-
tivt använda och förhålla sig till olika logiker. McPherson och Sauder (2013) 
undersöker beslutsprocesser i drog-domstolar23, där flera olika yrkesgrupper 
finns representerade. Studien visar att olika yrkesgrupper använder och åbe-
ropar logikerna för att förhandla fram beslut. Studien visar också att aktörer-
na är finkänsliga när de väljer vilken logik som används. Själva logiken an-
vänds som ett verktyg för att påverka beslut, definiera själva problemet och 
skapa överenskommelser. Studien visar även det något förvånande resultatet 
att yrkesgrupperna kan åberopa en annan logik än sin ”hemlogik”, eller den 
förväntade institutionella tillhörigheten, för att argumentera för ett visst be-
slut. Att åberopa en annan logik kallas för att ”kapa” en logik. Att använda 
en annan yrkesgrupps logik kan påverka beslut och skapa goda relationer. 
Fastän aktörerna kan välja logik och använda själva logikerna som verktyg 
så är möjligheterna villkorade av själva proceduren – formella regler, normer 
och definitioner som gör att vissa logiker är mer effektiva att använda eller 
åberopa för vissa resultat – och den position den aktuella aktören besitter: 
den som är mest insatt i processen och har en central position i nätverket har 
större möjligheter att använda olika logiker. Författarna är skeptiska till en-
tydiga gensvar som särkoppling och hybrider och lyfter fram, som Smets 
med flera (2014), att flera logiker kan samexistera (McPherson & Sauder, 
2013). 

Nor do we see the processes of replacement, blending, and segregation of 
frameworks often documented in this literature. Rather, we observe a steady 
coexistence of multiple frameworks without signs of threat to the integrity of 
any. (McPherson & Sauder, 2013:186) 

Sammantaget visar de tre studierna empiriskt på aktörer som navigerar och 
verkar i institutionell komplexitet. Aktörer kan använda logiker som verktyg 
eller på något sätt anspela på olika institutionella logiker. Ibland omnämns 
logiker som en verktygslåda, med referens till Swidlers (1986) koncept 
”tool-kit”. Utifrån studierna kan förståelsen för aktörernas hanterade utveck-
las genom att problematisera själva verktygen. Vad är det som aktörerna 
använder, vad innehåller en verktygslåda? I själva komplexiteten kan också 
aktörernas förhållningssätt ytterligare undersökas empiriskt. Studierna visar 
bara små ögonblicksbilder av aktörernas egna funderingar kring sin institut-
ionella omgivning. Till exempel: tänkte yrkesgrupperna i McPherson och 
Sauders (2013) studie på hur argumentationerna formulerades? Både McP-

                               
23 På engelska ”droug-courts”. Drogdomstolar genomför en alternativ rättslig process för 
lagöverträdelser i samband med narkotikamissbruk. Processen innehåller bland annat möten 
där klientens fall diskuteras, så som jobbsituation, deltagande i missbrukarprogram, familjesi-
tuation, förändringsbenägenhet och så vidare. På mötena deltar olika yrkesgrupper så som 
domare, övervakare, behandlingsassistenter och åklagare. (McPherson och Sauder 2013) 
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herson och Sauders studie om användning av logiker och Voronova med 
fleras begrepp om selektiv matchning kan återkopplas till lämplighetslogi-
ken24 (March & Olsen, 2004; Olsen, 2007), där aktörerna gör avvägningar 
om vad som är lämpligt i en viss situation eller miljö. Voronov med flera 
visar till exempel att aktören tog hänsyn till vilken publik den interagerade 
med, men inte på det sättet att en logik tog över helt i mötet med en viss 
publik, utan logikerna balanserades samtidigt. Personerna är kreativa och har 
en finkänslighet i sitt sätt att relatera till omgivningen. McPherson och Sau-
der (2013) använder begreppet institutionell sensemaking som ett liknande 
koncept för att beskriva hur aktörerna läser av situationen, ramar in det aktu-
ella problemet och därmed påverkar hur diskussionen i drogdomstolen tar 
form.  

Individer som antar olika roller 
Ett annat sätt att förstå individers förhållningssätt är att använda begreppet 
roll. Pache och Santos (2013a:28) utvecklar en modell för hur individer han-
terar två motstridiga institutionella logiker genom en metastudie. Modellen 
liknar Olivers (1991) modellerande med utgångspunkt i en linjär process av 
strategiska gensvar på olika stimuli i omgivningen, men i modellen fram-
ställs en intressant sak för denna studie, nämligen att olika roller kan antas 
vid institutionell komplexitet. Individer svarar upp på motstridigheterna och 
måste agera för att upprätthålla sin identitet och organisationens legitimitet 
(Pache & Santos, 2013a). I modellen finns det för individerna i min studie 
fyra möjliga roller, eftersom de kan antas vara familjära med eller inbäddade 
i logikerna (vilket jag kommer visa senare). Rollerna är: mellanhand, försva-
rare, hybridaktör och infiltratör. 

Mellanhanden känner till båda logikernas vokabulär, kan tala båda språ-
ken, känner till bådas normer och värderingar och kan anpassa sig till olika 
miljöer om det behövs (Pache & Santos, 2013a). Försäkringsmäklarnas roll i 
Smets med fleras (2014) studie, som refererats till ovan, anses i modellen 
vara mellanhänder. Försvararen känner till båda logikerna, men känner star-
kare tillhörighet till den ena, som individen också kommer försvara. Men 
försvararen känner till den andra logiken tillräckligt väl för att också till-
fredsställa de krav som den logiken genererar genom till exempel symbo-
liska handlingar. Infiltratören kan infiltrera en logik genom att koppla sam-
man sina värderingar, normer och praktiker från sin logik till de värderingar, 
normer och praktiker som förespråkas av den konkurrerande logiken. Zilber 
(2002) visar till exempel hur ett kriscentrum för våldtäktsoffer som styrts av 
en feministlogik anställde personer tillhörande en terapeutlogik, och hur de 
nya personerna så småningom lärde känna feministlogiken och kunde infil-
                               
24 The logic of appropriatness 
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trera in terapeutlogiken i feministlogiken. Hybridaktören beskrivs som en 
roll som kombinerar två olika institutionella logiker, vilket också kan kopp-
las samman med hybridorganisationerna som nya organiserade strukturer.  

Hybridizers are not just strategic thinkers who use institutional logics as tools 
for their work, but rather passionate and complex individuals who strongly 
adhere to several logics and create new institutional arrangements as a means 
to adapt their world to their cultures and identities. (Pache & Santos, 
2013a:27) 

Även Östergren och Sahlin (1998) har påtalat roller i samband med hante-
ringsstrategier. Östergren och Sahlin studerade hur verksamhetsansvariga 
läkare uppfattade och hanterade sin situation. I studien visas att läkarna han-
terar och utövar chefskap genom avvägningar och sammanvägningar i mötet 
mellan profession, politik och administration, vilka kan ses som tre olika 
logiker (Östergren & Sahlin, 1998). I studien visas på tre möjliga roller: vi-
dareförmedlare, översättare och beskyddare. Vidareförmedlaren förmedlar 
bara information utifrån och till kliniken. Översättaren däremot översätter 
information utifrån till nya idéer som introduceras på kliniken. Översättar-
chefen har lärt sig både det ekonomiska språkbruket och hur politiken funge-
rar. Beskyddaren hanterar mötet genom att bortse ifrån det och skyddar per-
sonalen på sin klinik från splittrade budskap. 

I spår av de studier som belyser aktörer inom organisationer och hante-
ringen av institutionell komplexitet som en pågående process finns det ut-
rymme att fortsätta att undersöka aktörer och institutionell komplexitet. Men 
först kommer kapitlet knyta samman ovanstående resonemang med avhand-
lingens inledande fråga.  

Avhandlingens syfte 
Efter en fördjupad beskrivning av institutionella logiker kan jag nu precisera 
syftet med studien.  

Jag har sammanfattat den historiska utvecklingen av begreppet institut-
ionella logiker, men också visat på och argumenterat för att ytterligare för-
ståelse kan skapas, särskilt i den pågående debatten om aktörers förhållande 
till institutionella logiker och hur modul-aktigt innehållet i en institutionell 
logik kan vara.  

Jag har visat hur institutionell komplexitet uppstått som ett nyare sätt att 
försöka förstå organisationer som verkar i miljöer där flera institutionella 
logiker inverkar. Samtidigt har jag också argumenterat för att kännedomen 
om själva komplexiteten kan utökas, bland annat om komplexitetens karak-
tär och omfattning.  
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Jag har argumenterat för att lyfta individer, meningsskapande och förhåll-
ningssätt vid situationer där flera olika institutionella logiker inverkar och 
för att bättre förstå institutionella logikers väsen. Eller med Zilbers (2013) 
ord som jag tidigare refererade: ”hur abstrakta logiker förhandlas (artikule-
ras, debatteras, censureras, raderas, redigeras/skrivs om)25 (2013:83).  

Vidare visade jag hur olika strategiska gensvar har kategoriserats och ofta 
resulterat i modeller liknade Olivers (1991) eller olika hybridformationer när 
organisationers hantering mestadels undersökts. Här menade jag att det fanns 
en början till en ny ström av studier som intresserat sig för individer som 
aktörer och vad som händer inom organisationer, det vill säga aktörer inom 
organisationer istället för organisationer som aktörer. Några av dessa studier 
har visat att gensvar kan vara mer dynamiska och vardagliga än samman-
hängande ensidiga gensvar.  

Syftet med min studie kan således sammanfattas som ett sökande efter 
att förstå hur motstridiga institutionella logiker förhåller sig till varandra och 
hur aktörer organiserar lösningar på motstridigheterna. Syftet kan också bry-
tas ned i tre mer handfasta frågor.  

Jag har beskrivit hur institutionella logiker skapar ordning och reda, en 
organiserad samvaro. Så vad händer om aktörer måste ta hänsyn till olika 
och motsägelsefulla institutionella logiker samtidigt? Den första frågan berör 
aktören, för hur gör aktörerna, eller hur förhåller sig aktörer till motstri-
diga institutionella logiker?  

Här följer min studie i den nya strömmen av studier som undersöker indi-
vider i institutionell komplexitet och hur de hanterar deras situation. Det 
finns ett antagande om att mötet mellan olika institutionella logiker ska 
öppna upp för möjligheter till aktörskap och handlingsutrymme och att logi-
ker kan bli en resurs för aktören. Om det blir en resurs betyder det också att 
aktören kan välja bland flera logiker, som i en verktygslåda. Vissa studier 
visar att aktörer i institutionell komplexitet kan använda själva logikerna 
som verktyg, men vad är egentligen verktygen i verktygslådan? Är det logi-
kerna som helhet? Jag påpekade även ovan att det finns utrymme för att yt-
terligare undersöka hur möten mellan logiker kan vara något positivt och inte 
bara ett problem som ska lösas (Jarzabkowski et al., 2013).  

Den andra frågan handlar om själva miljön av multipla logiker – var upp-
lever aktörerna att det finns motstridigheter? Här har jag i kapitlet ovan 
visat på ett intresse för själva komplexitetens karaktär. Om vi fokuserar på 
att studera miljöer som kan antas innefatta multipla logiker, hur ser i så fall 
själva miljön ut, var finns komplexiteten för aktörerna som ska utföra arbete, 
ta beslut, initiera projekt eller helt enkelt få saker gjorda? 

                               
25 ”how abstract logics are negotiated (articulated, debated, censored, erased, rewritten), and 
how they become materialized and turn into social reality in everyday life” 
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Och den sista frågan som kan utvecklas ur resonemanget handlar om in-
dividers reflektioner kring sin institutionella omgivning och om logiker kan 
används som en verktygslåda, balanseras och selektivt matchas: varför gör 
aktörerna det?  

Tidigare studier har visat att logikerna används för att påverka beslut, rätt-
färdiga aktiviteter, att förespråka förändring (rekommendera andra åtgärder), 
legitimitet och framtida allianser (McPherson & Sauder, 2013; Pache & 
Santos, 2013a). Vad händer om de inte på något sätt förhåller sig till motstri-
digheterna? Jag resonerade ovan kring påståendet att institutionell komplexi-
tet antas öka möjligheterna för aktörerna att relatera till sin omgivning och 
välja bland logikerna, genom en institutionell reflexivitet eller finkänslighet. 
I de studier som empiriskt undersökt individer och förhållningssätt saknas 
individernas egna reflektioner kring sin situation.  

Tillsammans kan en diskussion kring dessa frågor berätta mer om själva 
komplexitetens omfattning och karaktär, logiker på en ”golvnivå” och aktö-
rers förhållningssätt till motstridiga kravställningar. Kortfattat och med ett 
parafraserat uttryck kommer jag undersöka ”vad aktörer gör med logiker 
samt vad logiker gör med aktörer”26 (McPherson & Sauder, 2013:168).  

Frågorna har utvecklats i samspel med den empiriska undersökningen och 
ska inte förstås som frågor som konstruerades i förväg. Det kommer också 
visas i beskrivning av arbetsprocessen och den metodologiska ansatsen i 
kapitel 3. Jag kommer både diskutera och beskriva hur jag utforskat frågorna 
och hur frågorna uppstod.  

För att besvara syftet och de tre delfrågorna kommer jag först ge svar på 
frågan som ställdes inledningsvis: hur organiseras samarbeten mellan företag 
och ideella föreningar? Syftet är på så sätt stegvist utformat, där svaret på 
denna fråga möjliggör ett svar på det övergripande syftet.  

Det första steget syftar till att undersöka och beskriva hur personerna som 
arbetar med samarbeten organiserar samarbetena. Med organiserande avses 
vad som görs, eller så som Czarniawska (2014) definierar det ”[…] den 
verksamhet genom vilken det införs ordning” (Czarniawska, 2014:12). Ge-
nom att studera personer som arbetar med samarbeten är syftet att få inblick i 
deras arbete, och genom detta vidga den allmänna förståelsen för personer 
och organisationer på platser med motstridiga institutionella logiker. Det är 
en mer generell teoretisk ambition som kan säga något om institutionella 
logiker och aktörer som är överförbart till andra situationer än just samar-
beten mellan ideella föreningar och företag.  

Sammantaget finns det fyra olika grupper som arbetar med samarbeten. 
Det är företagsansvariga på föreningar, CSR-chefer på företag, CSR-
konsulter inom konsultbyråer samt projektledare i förmedlande organisation-

                               
26 ”what actors do to logics as well as what logics do to actors.” 
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er27. Det är dessa personer som i studien anses vara aktörer som organiserar 
samarbeten.  

Jag börjar besvara frågan om hur samarbeten organiseras redan i näst-
kommande kapitel genom att kasta in läsaren på fältet och beskriva två ob-
servationer, men dessförinnan ska jag kort berätta om avhandlingens struk-
tur.  

Om avhandlingens kapitelindelning 
Kapitel 1 har gett grundläggande information om samarbeten mellan företag 
och ideella föreningar. Kapitlet visade också att fenomenet är intressant ur 
ett institutionellt perspektiv, och kan berika vår förståelse om institutionella 
logiker, platser där motstridiga institutionella logiker möts och aktörers för-
hållningssätt till institutionella logiker. 

I kapitel 2 finns två reportageliknande presentationer från fältet. Dessa är 
en första inblick i fältet och arbetet med samarbeten. Efter reportagen kan 
läsaren få en bättre förståelse för analysen och bearbetningen som gjorts av 
det insamlade fältmaterialet. För att visa på viktiga delar av reportagen så 
avslutas kapitlet med en kommentar.  

Därefter följer en metodologisk beskrivning i kapitel 3. Där skildras re-
flektioner, beslut och utmaningar i studiens genomförande. Jag börjar med 
att visa hur jag använt narrativ som analytisk inspiration för att utforska in-
stitutionella logiker och aktörer. Därefter kommer ett kort avsnitt om hur 
känsliga saker och ämnen varit både en utmaning och en drivkraft i avhand-
lingsarbetet. I den andra delen i kapitel 3 visar jag hur jag har studerat fältet i 
praktiken och samlat in empiriskt fältmaterial genom intervjuer, observat-
ioner och presentationsmaterial. Sist i kapitlet reflekterar jag kring tolk-
ningsprocessen och skriver om hur jag valt att återge fältmaterial i form av 
ett kollektivt narrativ.  

Därpå följer kapitel 4-6, inriktade på att beskriva organiserandet av sam-
arbeten. Först beskrivs de grupper av personer som arbetar med samarbeten 
kort i kapitel 4. Det är företagsansvariga på ideella föreningar, CSR-chefer 
på företag, CSR-konsulter på konsultbyråer, och projektledare på förmed-
lande organisationer. Jag beskriver de skillnader som föreligger inom varje 
grupp, till exempel mellan organisationerna, och därefter vad som ändå före-
nar personerna inom samma grupp.  

Vidare i kapitel 5 fortsätter jag besvara frågan om hur samarbeten organi-
seras. Jag presenterar ett grundläggande kollektivt narrativ som framkom i 
fältmaterialet, ett narrativ om två skilda ”världar” som samarbeten mellan 

                               
27 Med förmedlande organisationer avses två organisationer vars uppgift är att förmedla kon-
takter mellan företag och föreningar.  
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företag och ideella föreningar organiseras kring. Det är ett narrativ som in-
nehåller en definition och en tolkning av omgivningen som görs på fältet. 
Det handlar om de föreställningar, tankar och idéer som finns på fältet. Jag 
framställer narrativet genom att visa hur ordet ”värld” används och genom 
att återge vad ”världarna” anses bestå av. 

 I kapitel 6 visar jag hur aktörernas arbete tar form utifrån narrativet om 
två världar genom att sammanställa vilka aktiviteter som arbetet för att orga-
nisera samarbeten består av. Aktiviteterna både formas av och formar i sin 
tur narrativet. Tillsammans visar kapitel 5 och 6 hur samarbeten organiseras 
av de fyra grupper av personer som arbetar med samarbeten. Kapitel 5 och 6 
kan ses som två sidor av samma mynt, eller som en första definition av situ-
ationen och därefter aktiviteter som skapas ur definitionen och som samtidigt 
skapar definitionen.  

Sedan i kapitel 7 sker en tolkning av hur samarbeten görs mellan företag 
och ideella föreningar. Kapitlet inleds med en frågeställning om huruvida de 
två olika världarna som framkommer i narrativet kan tolkas som uttryck för 
två olika institutionella logiker. Kapitlets uppdelning och fokus drivs sedan 
av de tre analytiska frågor som jag bröt ner avhandlingens övergripande 
syfte i. På sätt och vis är kapitlet en tolkning av aktörernas tolkning av sin 
verklighet.  

I kapitel 8 använder jag beskrivningen och den analytiska diskussionen 
för att dra tre slutsatser som besvarar avhandlingens övergripande syfte. Sist 
i kapitlet återfinns en underrubrik om reflektioner och möjliga nya fråge-
ställningar som kan ta form ur avhandlingens slutsatser. 
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Kapitel 2. Ett första möte med fältet – två 
observationer 

I det här kapitlet lyssnar jag på hur ”äkta strategiska partnerskap” blir till. 
Jag möter konsulter, företagsansvariga från ideella föreningar och CSR-
chefer, och jag lär mig om vad som kännetecknar ett bra respektive ett dåligt 
partnerskap samt om hur motsättningar kan tacklas. Kapitlet visar aktörerna, 
idéerna och kunskapen om samarbeten i praktiken genom att återge två ob-
servationer i en reportageform. Kapitlet ska läsas som en introduktion till 
fältmaterialet. I beskrivningen av observationerna kommer aktörerna på sätt 
och vis presentera sig själva och några första glimtar av aktörernas reflekt-
ioner om sitt arbete kommer att synliggöras. Observationerna blir på så sätt 
en bakgrundsbeskrivning till den kommande beskrivningen av hur samar-
beten organiseras.   

Den första observationsberättelsen kallar jag Äkta strategiska partner-
skap, och den utspelar sig på två olika seminarier från en konferens i Lon-
don. På seminarierna är en företagsansvarig från en ideell förening, en kon-
sult och en CSR-chef presentatörer. Åhörarna är främst företagsansvariga 
från ideella föreningar. I den andra observationsberättelsen är det istället 
CSR-chefer (eller personer med liknande positioner) som står i centrum, 
både som presentatörer, deltagare i panelsamtalet och som åhörare. De två 
observationsberättelserna kommer tillsammans visa flera idéer, definitioner, 
personer, begrepp och reflektioner som utvecklas i senare kommande kapi-
tel. Efter observationsberättelserna följer en kort sammanfattning och en 
kommentar.28 

Äkta strategiska partnerskap 
Jag har kryssat genom Londons täta trafik av människor som målinriktat är 
på väg, alltid på väg någonstans. Jag var också på väg, närmare bestämt mot 
London Hilton Metropol som är dagens konferensanläggning. Glänsande 
golv, röda långa mattor, propra anställda och pompösa blomsterarrange-

                               
28 De två seminarierna i den första observationsberättelsen skedde på engelska, all text på 
svenska är min översättning.  
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mang. Det här var ingen risig konferensanläggning tänker jag, och prome-
nerar in.  

Konferensen heter National Convention 2012 och jag ska delta på deras 
seminarier om företagsinsamling. Jag kommer in genom huvudentrén, väl-
klädda gäster checkar in och ut, en uniformerad man kör deras väskor på en 
vagn, till höger sitter människor och äter och dricker kaffe på hotellets re-
staurang och barmiljö. Många personer skyndar förbi, det finns flera skyltar 
åt olika håll. Två ur städpersonalen torkar pelarna som avgränsar baren, en 
taxichaufför kommer in och hämtar en familj. Skyltarna visar att jag ska rakt 
fram mot registreringsdisken för konferensen. Här kan konferensdeltagarna 
få sin namnbricka, en goodiebag, och hänga in sina kläder. Jag checkar in 
och rör mig uppåt i trappen mot seminarierummen och mässhallen.  

Totalt sett består konferensen av tre dagar och jag kommer i följande av-
snitt beskriva två seminarier som jag deltog på under andra dagen.  
 
Dag 2, förmiddag 

 
Andra dagen börjar i en stor aula. Längst fram finns en scen med två gigan-
tiska videoskärmar på varsin sida. Det är verkligen ett stort rum. Framför 
scenen står flera rader med stolar utställda för publiken. Jag hälsar på perso-
nen bredvid mig; hon kommer ifrån ett hospice för barn. Jag frågar om hon 
är läkare, men hon är insamlare29. När hon svarar tänker jag: Givetvis, så 
dumt av mig, självklart arbetar hon inom administrationen. Sen säger hon, 
stolsgrannen, att hon jobbar som volontär på konferensen, och att det är flera 
från hennes hospice som gör det eftersom deras organisation då inte behöver 
betala konferensavgiften.  

Jag börjar förstå att alla som arbetar på konferensen är volontärer som får 
delta gratis mot en arbetsinsats. Det står i kontrast till den fina anläggningen, 
men jag tänker samtidigt att det är smart. Både för små ideella föreningar 
och för att ingen förening behöver lägga en stor summa pengar på att skicka 
sina medarbetare på konferens. På videoskärmarna rullar korta intervjuer och 
klipp från gårdagens seminarier. Jag läser lite i tidningen jag fick i min 
goodiebag, och även den handlar också om gårdagens konferensdag. 

Efter introduktionen för dagen så börjar själva seminarierna. Det finns 
olika seminarieslingor som kan följas, och mitt första seminarium för dagen 
är lämpligt nog ett seminarium som heter ”Introduction to corporate fundrai-
sing”. Så här beskrivs seminariet i konferensbroschyren: 
  

                               
29 fundraiser 
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Introduction to corporate fundraising 

Corporate fundraising can be an important source of income for charities, but 
it is all too easy to miss out on potential income by not understanding the 
fundamentals you need to deliver corporate partnerships. This session will 
explain what you need to know and do to develop creative partnerships which 
meet the objectives of both charity and company, including understanding 
business needs, how to research and approach companies, managing corpo-
rate partnerships, employee volunteering and ethics.  

Valerie  

Fundraiser and Consultant 
 

Jag sätter mig ner på en av stolarna i seminarierummet. Publiken består av 
ett 30-tal personer. Konsulten som ska hålla seminariet presenterar sig kort 
och säger med en gång att hon inte kommer köra någon traditionell Power 
Point. Hon framstår som ärtig, den här konsulten, tänker jag. 

 Hon börjar med att fråga publiken vilka organisationer de kommer ifrån. 
Det kommer lite utspridda svar, men de flesta verkar arbeta med företags-
samarbeten eller inom föreningar som håller på att starta upp samarbeten. 
Sen berättar konsulten med ett högt skratt att det hon ska berätta nu vanligt-
vis är en fyra dagar lång kurs som hon brukar hålla, och nu är kursen kom-
primerad till en timme. Därefter kommer ytterligare ett skratt i rummet. Det 
är god stämning och konsulten framstår som en driven presentatör. Hon in-
leder själva seminariet med att säga att det finns några viktiga principer att 
förhålla sig till vid företagssamarbeten. Hon räknar upp fyra. Den första är: 

- Det finns inte bara en kaka. Det handlar inte om att pitcha mot ett företag 
och få en del av kakan eller inte. Det finns också möjligheter att få före-
tag att ge pengar som annars skulle gått till något helt annat. Men ni 
måste förstå företag och företagens grundprinciper. 

Konsulten fortsätter med sin andra princip: 

- Gräset är alltid grönare på andra sidan. Alla föreningar tycker att andra 
föreningar har bättre förutsättningar för företagpartnerskap. Om ni har en 
barnförening så är det bättre att arbeta med miljöfrågor för det är popu-
lärt just nu. Samma sak när det kommer till storlek, alla små föreningar 
säger att det är bättre att vara stor. Och stora föreningar säger precis 
samma sak men tvärtom. Ni måste hitta er nisch!  
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Nu tar konsulten upp ett exempel på ett samarbete som hon menar inte var 
särskilt lyckat. Hon berättar om ett samarbete mellan en förening som hjäl-
per missbrukare och en pizzeria. Föreningen hade tryckt sin logotyp och 
information om föreningens arbete på pizzerians pizzakartonger. Hon menar 
att det inte alls är lämpligt att skriva om missbruk och missbrukare på piz-
zakartonger. Det finns ingen koppling till produkten pizza eller till personer-
na som köper hem pizza. Konsulten säger: 

- Alltså pizzerior säljer ju till familjer. Jag skulle aldrig föreslagit det som 
ett bra samarbete. Jag tror att det skedde av en slump, det var bara någon 
på föreningen som kände någon på företaget. Det fanns ingen tanke 
bakom själva samarbetet. 

Den tredje principen hon nämner är att det tar tid, det finns ingen quick-fix. 
Det viktigaste för föreningarna är att bygga goda relationer. Att vara med i 
en pitch och ”vinna ett kontrakt” är inte så enkelt säger hon samtidigt som 
citattecken görs i luften. Det är bättre att lära känna ett företag och personer-
na där för att ta reda på företagets och personernas intressen och hur företa-
get tänker. Här trycker konsulten på vikten av att bygga förtroende. Den 
fjärde principen handlar om att föreningen måste förstå varför ett företag 
stödjer en viss förening. Konsulten säger: 

- Personen på företaget som ni möter kommer ha två olika hattar. Ni måste 
förstå vilken hatt personen bär när ni möts. Folk i företag har två olika 
positioner.  

Konsulten visar nu tydligt en hatt på sitt huvud genom att hålla armarna 
ovanför huvudet och måla upp en liten hatt med fingrarna. Samtidigt ställer 
hon sig på ena sidan av scenen, som om hon imiterar en person och en posit-
ion. När hon står där säger hon:  

- Här är kostympersonen, den som frågar hur många medlemmar ni har och 
så vidare, som kommer fråga om siffror och beräkningar på er verksamhet, 
som kommer vilja veta hur ni mäter resultaten och vilken effekt era projekt 
har.   

Sen ställer hon sig på andra sidan av scenen och målar upp en ny hatt med 
sina fingrar och armarna ovanför huvudet, nu imiterar konsulten den mot-
satta positionen. Hon säger: 

- Sen har vi den andra hatten som är den kärvänliga. Den som tycker det ni 
gör i er förening är fantastiskt och beundransvärt. En människa med käns-
lor, som vilken annan människa som helst. Men hur vet ni vilken av dessa 
hattar personen har på sig som ni möter? Ett sätt att veta är genom språket, 
vilka slags frågor personen ställer. Men! Du kan aldrig veta helt säkert om 
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du pratar med en person som har affärshatten och ser affärsmöjligheter, el-
ler om det är hatten av känslor som personen har på sig. 

Därefter fortsätter hon prata om relationsbyggande. Hon säger att det inte 
handlar så mycket om vilken förening det gäller eller vad föreningen sysslar 
med, utan det absolut viktigaste är relationen. Konsulten menar att 80 % i ett 
företagssamarbete handlar om relationen och 20 % handlar om teknikaliteter. 
Här jämför hon med när konsumenter köper produkter och menar att siff-
rorna är detsamma. Anledningen att någon köper något beror 80 % på relat-
ionen till varumärket och 20 % på själva produktens egenskaper. Hon tar till 
en bestämd ton och säger: 

- Vad som gör skillnad är relationen – lär känna företagen! Du behöver inte 
gilla företag, men respektera företaget, och lära känna dem. Så företaget 
känner att du kan leverera! 

Därefter drar konsulten en anekdot om hur vanligt det är att skicka ut brev 
och alla i rummet nickar och skrattar lite igenkännande. Konsulten liksom 
bekräftar publiken och säger sen att det absolut inte fungerar, i brev och ut-
skick är det omöjligt att anpassa texten till den som kommer att läsa. Dessu-
tom menar konsulten att om föreningen inte pratar med företaget är det 
omöjligt att ta reda på företagets motiv. Hon föreslår istället att företagsan-
svariga ska bjuda ut företagspersonerna på lunch. Sen konstaterar hon: 

- Jag vet, jag vet att det är svårt att redovisa luncher i era redovisningar [flera 
i publiken skrattar och nickar igenkännande].  

 
Det verkar finnas en överenskommelse om att bjudluncher inte är ett accep-
terat sätt att arbeta på, eller helt enkelt inte ok att lägga pengar på. Alla i 
publiken nickar igenkännande. Konsulten säger sen: 

- Jag vet att det är svårt, men redovisa det som ”new business development” 
[konsulten gör citattecken i luften med fingrarna]. Eller räkna ut, gör en be-
räkning på hur mycket det kostar att skicka ut 50 brev och hur många lun-
cher det kan täcka upp. 

Hon konstaterar att broschyrer, tryckmaterial och brev är dåliga arbetssätt för 
att bygga relationer till företag. Samtidigt säger hon att det viktigaste för en 
bra företagsansvarig är att se möjligheter och ha en känsla för att se möjlig-
heter hos olika företag och med olika projekt. Men hon menar också att det 
finns några olika verktyg som hon nu kommer förklara. Hon benämner verk-
tygen som olika ”produkter”. Det första verktyget är matchning: när företag 
donerar lika mycket pengar som till exempel personalens insamlingsinitiativ 
genererat. Konsulten menar att det passar bra för små föreningar. Produkt-
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försäljning är den andra. Den tredje är att aktivera företagets personal genom 
exempelvis volontärdagar. Den fjärde är att paketera något för sponsring. 
Företaget ska känna ”we are getting a good deal”, det ska vara ett färdigt 
paket.  

- Och tänk på att det finns två olika slags personer. När du träffar ett företag 
kan du prata om vad er förening gör och välgörenhet och bla bla bla eller så 
kan du visa vilket värde det finns för företaget i ert paket.  

Sen berättar konsulten om ett samarbete som producerar värde för både före-
ningen och företaget. Det är ett samarbete mellan varuhuskedjan Marks and 
Spencer och välgörenhetsorganisationen Oxfam. För varje gång en person 
lämnar in kläder från Marks and Spencer till Oxfam som kan säljas i deras 
second-hand butiker så får personen en värdecheck på fem pund till Marks 
and Spencer. Konsulten berättar att det är bra för Oxfam som får in kläder 
som är möjliga att sälja. För att använda värdechecken behöver personen 
sedan handla för minst 35 pund. Just den summan är också vad ett genom-
snittligt köp består av på en butik hos Marks och Spencer. Konsulten ger 
förklaringen och menar att summan är uträknad just för att skapa ökad för-
säljning för företaget. Hon konstaterar att det alltså finns ett värde även för 
företaget att ingå just det här samarbetet. Dessutom har Marks och Spencer 
arbetat med deras miljöprofil, och samarbetet passar väl in på miljöprofilen. 
Här menar konsulten att det visar på hur viktigt det är att förstå företagets 
perspektiv. Konsulten ställer sedan några retoriska frågor och börjar besvara 
dem: 

- Hur gör man då? Hur får man träffa företag? Ni måste presentera något in-
tressant, ni måste visa att ni förstår företaget och visa på vad företaget får ut 
av samarbetet. Till exempel om ni är en förening som jobbar med att före-
bygga självmord och vi vet att män mellan 30 och 40 år är den grupp som 
oftast begår självmord, sök då efter ett företag med många anställda män i 
30–40-årsåldern. Och så säger ni: Ni är den största arbetsgivaren för perso-
ner som oftast begår självmord, jag har en ide för hur vi tillsammans kan… 

Konsulten påpekar flera gånger att föreningen måste hitta en ”krok”, något 
att haka upp själva samarbetet på. Hon säger också att det är viktigt att låta 
övertygande och beslutsam. Vidare fortsätter hon och menar att det är super-
viktigt att ta till handling, att inte bli sittande på kontoret och läsa på. 

 Sedan vid första mötet handlar det om att bygga relationen och att lyssna, 
och så betonar konsulten att man inte ska prata på om allt gott föreningen 
gör, utan föreningspersonen måste väva in den informationen på ett snyggt 
sätt. 

 Konsulten ger ett exempel om en förening som var på en fabrik och frå-
gade om företaget hade övervägt att anställa någon person med funktions-
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nedsättning, och företaget svarade, ”Nej nej det går inte här”. Då svarade 
föreningsrepresentanten, ”Aha, men min sekreterare är blind”. Och så fort-
satte så klart diskussionen om hur det fungerar för föreningsrepresentanten 
att ha en blind sekreterare. Sen påpekar konsulten hur viktigt det är att för-
eningsrepresentanterna blir kompis med företaget, men samtidigt säger hon 
att det ändå är så att man inte får bli för mycket kompisar.  

Nu börjar seminariet närma sig sitt slut, och konsulten tittar på klockan 
och säger att hon också blivit ombedd att säga något om etik. Då säger hon 
kort och snärtigt: 

- Men jag la det sist annars skulle det ta upp hela timmen.  

Efter hon sagt det utbryter ett stort skratt i rummet, ett skratt som på något 
konstigt sätt bekräftar vad hon säger. Efter det säger konsulten: 

- Ja det är ju uppenbart att det finns många etiska aspekter. Låt inte dina per-
sonliga preferenser spela roll, ha inte förutfattade meningar om företagen. 
Kanske vill de andra i föreningen ta emot pengar från ett företag som du 
själv inte tycker är ett bra företag. Kanske är pengarna viktigare och kanske 
tycker inte alla som du att företaget är dåligt.  

Efter det pratar hon om utmaningar. Hon menar att en utmaning är att före-
taget bara ser föreningen som en liten, oprofessionell organisation som gör 
allt för att tillmötesgå företagets önskningar. En annan utmaning är att alla i 
föreningen inte kommer gilla tanken på att företaget gör pengar på att sam-
arbeta med föreningar. Här menar konsulten att företagsansvariga på före-
ningen då måste framhålla att även föreningen tjänar på det, att det är en 
”win-win”-situation. Slutligen nämner hon också en ”ryktesrisk”, att företa-
get kan bli anklagade för att göra något dåligt och då är det inte så bra för 
den förening som samarbetar med företaget.  

Eftersom tiden gått så fort finns det inte tid för frågor från publiken. Alla 
seminarier utvärderas och jag tittar snabbt på utvärderingen, där olika påstå-
ende ska värderas på en sifferskala. Jag tycker påståendena är svåra att ge 
siffror och tänker vad konferensarrangörerna egentligen ska med utvärde-
ringarna till. Sen går jag vidare mot nästa seminarium som ska vara en 
workshop. Jag tänker att det ska bli kul att se en mer aktiv publik, samtidigt 
känner jag mig lite orolig för min roll i en workshop. Jag kommer ju inte 
riktigt passa in bland de andra.  

Det är en liten paus och jag går runt i mässhallen. Det är som en stor yta 
där olika utställare har sina bord och representanter. Jag har läst på om några 
jag vill prata med i konferensbroschyren. Det är också här i mässhallen som 
det serveras buffélunch varje dag. De flesta utställare verkar vara olika typer 
av företag som säljer tjänster till ideella organisationer. Jag pratar med ett 
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nederländskt företag som säljer databaser till föreningar för att kartlägga och 
spara information om samarbetspartners eller donatorer. Försäljaren som 
hela tiden tror att jag är en potentiell köpare pratar varmt om deras program-
vara. Jag försöker förklara att jag är forskare och inte jobbar på universitetet 
som insamlare men hon verkar inte alls förstå och fortsätter. Efter en stund 
tänker jag strunt samma och följer med tåget, det spelar väl ingen roll om 
hon tror jag är insamlingsansvarig på Uppsala Universitet. Kanske kan jag 
till och med få en annan slags information då. Jag frågar lite mer om hur stor 
andel av deras kunder som är ideella organisationer. Hon säger att deras 
företag har jobbat med ideell verksamhet som kunder i över 30 år och att 
företaget har stor erfarenhet av civilsamhället som kunder. Vi pratar lite mer 
men jag börjar snart känna mig lite olustig, jag har ju inte ljugit men hon 
förstår ju uppenbarligen inte att jag inte är en potentiell köpare. Jag börjar 
röra mig runt i mässhallen igen och går sporadiskt runt lite för att fördriva tid 
innan nästa seminarium börjar. Jag känner mig nervös för det ska vara i 
workshop-format, men tänker samtidigt att det kommer bli roligt att få se hur 
både en CSR-chef och en företagsansvarig visar att föreningar borde bygga 
upp sina företagssamarbeten. Workshoppen kommer hållas av CSR-chefen 
på Boots och chefen för företagssamarbeten på Macmillan Cancer Care. Så 
här beskrivs seminariet i konferenskatalogen: 

 

12.00-13.30 Truly strategic partnerships 

90 minute workshop on how to create “the rifle shot partnership” – the per-
fect partnership concept from idea to launch. Everybody talks about this, very 
few people do it. Hear from the sector-leading partnership team behind the 
Boots and Macmillan partnership, to gain an insight into how to replicate this 
for your own charity.  

Head of CSR, Boots. 

Head of High Value – Corporate Partnerships, Macmillan Cancer Care. 

Här kan det kort tilläggas lite fakta om Boots och Macmillan Cancer Care. 
Boots är ett brittiskt läkemedels- och detaljhandelsföretag som startades 
1949. Boots har cirka 2500 butiker i Storbritannien och 60 000 anställda30. 
Macmillan Cancer Care är en ideell förening som startades 1911 och arbetar 
med stöd och råd för cancersjuka och deras anhöriga. År 2014 samlade orga-
nisationen in 215,2 miljoner pund varav 23,2 miljoner pund från företag och 
charitable trusts. 

                               
30 Siffrorna är från år 2015.  
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Snart börjar workshopen… 

Jag går in i seminarierummet och funderar på vart jag ska sätta mig – rum-
met är lite mindre än det förra och stolarna är utställda i cirklar istället för i 
rader. Det känns lite märkligt och olustigt. Ska man vänta med att sätta sig 
eller är det bara att välja cirkel? Andra börjar sätta sig, och det verkar ske på 
måfå, så jag väljer cirkeln till vänster om mig, den i mitten av tre.  

Det är sex stolar i cirkeln och de fylls på snabbt. I min cirkel är det fyra 
kvinnor och två män. Jag har tidigare tänkt på att det är flest kvinnor på kon-
ferensen. Alla presenterar sig för varandra genom att skaka hand när de sät-
ter sig i cirkeln. Jag hör personen bredvid mig säga till sin andra stolsgranne: 

- Så jag har bytt från företagssidan och jobbar nu på [en ideell förening]. 

Stolsgrannen skrattar och svarar glatt: 

- Åh jag med, vilken omställning, eller hur?  

Alla i gruppen får pennor samt varsitt stort linjerat papper som innehåller en 
del rubriker. Seminarieledarna – en CSR-chef och en företagsansvarig – 
förklarar att det här inte kommer vara en vanlig föreläsning utan betonar att 
det ska vara en workshop. CSR-chefen inleder med att be alla deltagare fylla 
i en lista med exempel på det perfekta partnerskapet, det mest strategiska. Vi 
får några minuter att fylla på listan, sen frågar seminarieledarna deltagarna 
vad de skrivit ner. Jag känner mig lite malplacerad eftersom en förståelse för 
exemplen är väldigt baserad på en kännedom om landets ideella föreningar 
och företag. Företagsansvariga går sedan vidare och visar en Power Point-
presentation med sex faktorer som är avgörande för ”Det perfekta partner-
skapet”, fast under presentationen framkommer det att det är fler än så. Han 
pratar om bland annat om: 

 
 Förtroende. Vad är motiven bakom ett samarbete? Här trycker han på att 

det är viktigt med de riktiga och äkta motiven.  
 Målsättningar. Det finns gemensamma mål, och det ska handla om vinn-

vinn-situationer och inte bara målsättningar som gäller endast den ena 
partnern.  

 Samarbetet ska vara affärsmässigt och meningsfullt för båda partnerna. 
 Kultur. Organisationerna ska passa ihop. Det måste absolut finnas en 

strategisk koppling mellan organisationerna, eller mellan varumärkena 
eller organisationskulturerna.  

 Engagemang. Det bör finnas ett långsiktigt engagemang från företaget, 
det bygger bättre samarbeten. 

 Robust. Ett samarbete ska vara robust och genomarbetat.  
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Båda seminarieledarna pratar och kommer med olika inflikningar. Ibland är 
det lite svårt att se Power Point-bilderna, men jag hade lite tur eftersom jag 
sitter på den del av cirkeln som blickar framåt mot scenen. Därefter kommer 
en Power Point-presentation med rubriken ”Din perfekta partner”. Alla blir 
ombedda att skriva ned några saker som karakteriserar deras drömpartner. 
Därefter berättar CSR-chefen och företagsansvariga om några viktiga punk-
ter. Företagsansvariga menar att det är viktigt att inte missa chanser som 
råkar uppstå av en slump. Han säger att föreningarna bör ta chansen. Däref-
ter ger CSR-chefen ett råd. Hon säger bestämt att: 

- Ni måste tänka mer som en kommersiell partner! Vi på Boots kan få 800 
kontaktförsök från olika slags föreningar på en vecka! Ni måste tänka på er 
själva som en partner, inte som en välgörenhetsorganisation! 

Sedan berättar CSR-chefen om ett samarbete som hennes företag ville starta. 
Företaget valde mellan cirka hundra organisationer som sen blev tolv. Hon 
framhåller att samarbetsprojekt måste vara mätbara och konkreta. CSR-
chefen menar också att ett samarbete måste accepteras och säljas in internt. 
Och slutligen poängterar hon att själva samarbetet måste lösa ett problem, 
eller så kan det också kopplas ihop med företaget genom företagets kärna, 
själva identiteten. Nu tar istället företagsansvariga på Macmillan över och 
ger råd till publiken. Han säger: 

- Glöm inte bort att ni också kan säga nej. Det kan vara en fälla att alltid säga 
ja, bara för att vi vill göra så mycket som möjligt på kort sikt och tar förgi-
vet att det är företaget som har makten i relationen. Men undersök noga vad 
företaget gör, vad gör de för CSR-arbete till exempel? Ni kan också ringa 
andra föreningar och höra hur de blivit behandlade av företaget. Kartlägg 
nätverket och bygg upp det på företaget. Se också till att engagera olika ni-
våer på företaget, det är bra att komma in på flera fronter.  

Nu tar CSR-chefen vid och fortsätter berätta om vikten av att känna till före-
tagets kultur. Hon menar att även om det är bra att engagera olika nivåer på 
företaget så är det viktigt att förstå och veta vem det är som har makt att fatta 
beslut. Hon frågar retoriskt: Är det en hierarkisk organisation eller inte? Det 
behöver ni veta och sen behöver ni anpassa er. Vidare berättar hon att det tog 
18 månader att bygga upp samarbetet med Macmillan. Hon poängterar igen 
vikten av att bygga relationer och att lyssna, att det är viktigt att förstå före-
taget och företagets motiv, och att bara ringa kalla telefonsamtal inte funge-
rar. Nu tänker jag att det var bra att jag en gång arbetade på en telemarke-
tingfirma, för där pratades det hela tiden om kalla och varma kontakter. An-
nars hade jag nog inte förstått vad hon menade.  
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Sen bryter företagsansvariga in och berättar att ett sätt att få till ett samar-
bete kan vara att bjuda in företaget till föreningens verksamhet. Han berättar 
om ett exempel där en förening som länge försökte få till ett samarbete med 
ett företag där stora summor pengar var involverade. Till slut bestämde sig 
företagsansvariga på föreningen att istället för att mötas på kontor och pitcha 
så erbjöds företaget att komma ut till föreningens faktiska verksamhet och 
CSR-chefen och övriga från företaget fick prata med programfolket31. Efter 
det fick föreningen pengarna på momangen. 

Därefter byts Power Point-bilden och på nästa bild är rubriken: Launch 
and Delivery. På den står fyra punkter: 

 
 Engagemang från personalen 
 Ambitiös målsättning 
 Engagemang från ”supporters” 
 Det finns mer än pengar att få 
 
Nu kommer det en fråga från publiken. Det är en man som undrar: 

-  Vad ska man göra när ens kollegor eller personal inom föreningen är emot 
eller är lite skeptiska till företagssamarbeten?  

CSR-chefen svarar genom att först säga att hon förstår vad han menar, att det 
faktiskt är en intern fråga som varje förening måste fundera kring. Sen säger 
hon: 

- Men det finns faktiskt genuina människor även i den kommersiella världen, 
och du måste försöka få personerna i samma rum så att de förstår det. I och 
för sig innebär det här ju en risk också. Men det finns faktiskt en moral 
också runt det kommersiella, som etiska övertygelser.  

 
Det ovan säger hon lite mer fundersamt, men nu byter hon ton och säger mer 
bestämt: 

- Vi gör inte det här för att sälja mer produkter eller locka fler kunder, det 
handlar ärligt talat inte om försäljning. Vi gör inte det här för att öka för-
säljningen! Vi vill hjälpa våra kunder med ett behov, det handlar faktiskt 
om kvinnor som drabbats av cancer och som kan ha problem att hitta rätt 
ögonfransar. Och det kan faktiskt vara ett viktigt behov att få ha ögonfran-
sar och känns sig normal efter eller under en cancerbehandling. Om vi kan 
hjälpa till med det så vill vi det. Vi är ju verksamma inom skönhet och 
hälsa.  

 

                               
31 ”Service people” på engelska – alltså de som arbetar med verksamheten eller projekten. 
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Sist berättar både CSR-chefen och företagsansvariga om lärdomar från sitt 
gemensamma samarbete. Själva samarbetet tog ett år att bygga upp, ett år av 
bara diskussioner innan det lanserades. Båda framhåller att samarbetet dem 
emellan är en vinn-vinn-situation, Mcmillan kunde inte gjort det här själva 
och det kunde inte heller Boots. Båda framhåller betydelsen av en tydlig 
målsättning, att investera tid och se till att personer högt upp i hierarkin på 
båda organisationerna möts.  

Det har gått en timme och luften är väldigt dålig i rummet, och båda se-
minarieledarna tackar för sig. Flera ur publiken går fram för att prata med 
CSR-chefen för Boots, och jag tänkte först att jag också borde göra det. 
Men, det blir helt plötsligt en kö och det känns jättekonstigt att ställa sig där. 
Jag sitter istället kvar en stund för att se om kön tar slut, men många verkar 
väldigt intresserade av att prata med henne, och även med företagsansvariga 
från Macmillan, fast han håller också på att plocka ned datorn. Jag drar mig 
utåt mot mässhallen igen. Nu kommer det också finnas lunch i mässhallen 
och kanske går det att mingla runt lite och träffa folk där. 

Mänskliga rättigheter – företags ansvar?  
Hur kan företag praktisera mänskliga rättigheter och hur kan en människo-
rättsorganisation hjälpa till? Den här observationen beskriver delar av ett 
seminarium, paneldiskussion och en middag om mänskliga rättigheter. Det 
är en förening för personer som arbetar med hållbarhet, CSR och liknande 
frågor inom näringslivet som är arrangör. Jag har fått nys om seminariet via 
en intervjuperson. Seminariet handlar inte explicit om samarbeten men berör 
ett möte mellan företag och ideella föreningar och en viktig deltagare på 
seminariet är den människorättsorganisation som är där. Syftet med semi-
nariet och panelsamtalet är att lyfta fram hur företag i praktiken kan identifi-
era och arbeta med mänskliga rättigheter i sin verksamhet. En utgångspunkt 
var även att näringslivets makt och inflytande ökar och det borde leda till 
större ansvar. Medverkande var: 

Helena, en ideell förening med fokus på mänskliga rättigheter. 

Lena, ett företag i detaljhandel, som ska berätta om hur deras företag arbetar 
med mänskliga rättigheter och vilka svårigheter de upplever. 

Camilla, en byggfirma, som ska belysa frågan från ett nationellt perspektiv. 
Camilla har bland annat arbetat med sociala konsekvensbeskrivningar i Norr-
land.  

Anna, chef för hållbarhetsanalys på en bank, ska vara moderator. 
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Seminariet är på en konsultfirmas kontor en bit utanför Stockholms city i en 
stor modern glasbyggnad. När jag kommer dit får jag ett passerkort i recept-
ionen och passerar genom spärrarna och in i ett stort atrium. Längst in ligger 
en föreläsningssal med en scen längst fram.  

Kvällen inleds med att Anna som är moderator och chef för hållbarhetsa-
nalys på en bank kort berättar om sitt jobb. Därefter presenterar sig varje 
deltagare innan var och en av dem ska få ge en längre presentation om sitt 
arbete och sin organisation. Helena som arbetar med företag och mänskliga 
rättigheter på en ideell förening är först ut. Hon börjar med att säga att hon 
nu arbetar som PR-konsult på en konsultbyrå, sen presenterar hon föreningen 
med några Power Point-bilder. Hon betonar att föreningen inte tar emot 
några statliga bidrag, sen säger hon: 

-  Jag ska prata om mänskliga rättigheter och företag, från andra sidan så att 
säga. 

 
Hon berättar om föreningens fokus på råvaruindustrin och hur transnation-
ella företag har alltmer makt och inflytande. I just råvaruindustrin finns flera 
problem som tvångsförflyttningar, våld och konflikter. Sen säger hon att det 
stora problemet är att företag inte heller vill ha dålig publicitet och därför 
tystar ned protester och röster med våld. Många fall rör ursprungsbefolk-
ningar. Ett av problemen hon framhåller är att det varken finns en stor me-
diebevakning eller ett konsumenttryck i länder och områden där råvaror ut-
vinns. Sen berättar hon om tre aktuella exempel som hennes ideella förening 
arbetar med. Den första är Nigerdeltat, det andra handlar om en bauxitgruva 
och en ursprungsbefolkning i Indien. Det tredje exemplet som hon berättar 
om handlar om oljeutvinning och ursprungsbefolkningen i Ecuador. Efter att 
hon berättat om olika fakta kring varje fall kommer en fråga från publiken 
om varför föreningen har riktat in sig på Shell när det finns flera företag som 
verkar i Nigerdeltat. Hon svarar: 

- De har varit i Nigeria 50 år och det är sådana ofantliga mängder, vi ankla-
gar ju de andra med. Shell gör ju bra inom andra områden men… 

Hon verkar bli lite obekväm och säger det sista väldigt tyst. Det kommer en 
ny fråga från publiken om föreningen också lyfter fram positiva saker som 
företag gör. Hon svarar lite tvetydigt och ser obekväm ut, men säger: 

- Huvudsyftet är ju att lyfta fram kränkningar, det kan verka lite negativt 
men… 

Sen kommer det en ny fråga från en i publiken som presenterar sig som an-
ställd på Canon. Han menar att de ofta får frågor om varifrån råvarorna 
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kommer ifrån till deras slutprodukter, men att det är svårt att svara på ef-
tersom det är en helt annan industri, råvaruindustrin. Han tycker det är pro-
blematiskt att konsumenterna inte ser skillnaden och undrar om föreningen 
arbetar med att också påpeka att konsumenterna borde vända sig direkt till 
råvaruindustrin och inte fokusera på slutprodukten. Först kommenterar He-
lena, från den ideella föreningen, frågan och säger att hon blir glad att höra 
att folk faktiskt frågar om det, sen bryter moderatorn in och säger: 

- Ja, vad glad jag blir med! Och det där är ju en mognad som är olika i olika 
branscher, titta till exempel på textilbranschen och bomull. Förr sa man att 
vi inte kan ta ansvar för något så långt bort i kedjan och nu finns det en 
ändrad attityd. Det är kanske lättare när branschen är konsumentnära också.  

Moderatorn lämnar nu över till den andra personen i panelen, Camilla som 
jobbar med social hållbarhet på en byggfirma. Hon inleder med att presen-
tera sig och tar upp problemet med mätning, nämligen: Hur ska vi mäta soci-
al hållbarhet? Hon säger att hon jobbat som social revisor i 5 år och jobbar 
nu med vindkraftsetablering i Norrland och samhällsplanering i samband 
med en gruva i Norrland. Hon betonar att Norrland är ett jätteviktigt område 
att belysa. Hon berättar sen om sitt uppdrag med gruvan i Norrland. Det är 
ett svårt fall som berör både de boende i närheten och framförallt samer och 
renskötsel. Hon berättar detaljerat om problemen och övergår sedan till att 
belysa något hon kallar ”procesströtthet” och svårigheterna i att hantera och 
mäta sociala frågor. Hon menar att det är väldigt många samråd man ska 
vara med i. Sen säger hon: 

- Man gör ofta en rapport över vad folk tycker och tänker och sen händer 
ingenting, eller så blir rapporten i sig ett rättfärdigande. Vi har vissa ini-
tiativ som equator principles32 och sociala konsekvensbeskrivningar, men 
det är svårt att förklara för gruvnissarna varför man ska göra det. De tänker 
ofta bara på det tekniska. Det är viktigt att få in de sociala frågorna tidigt i 
processen istället för på slutet, för då det bara blir ett tillägg som kostar mer 
pengar. Det är viktigt att inte bara tänka på det tekniska och företagsintres-
sen.  

Diskussionen om ursprungsbefolkningar fortsätter och även Kanadas situat-
ion och oljesands-problemet lyfts fram. 

Nu är tiden inne för den tredje personen i panelen. Det är Lena från detal-
jisten. Hon inleder med att säga att hon läste en kurs 1994 om hållbarhet och 
redan då var exemplet om Nigerdeltat uppe, och hon säger att det känns 
sorgligt. Hon ska tala om mänskliga rättigheter men från ett företagsperspek-
tiv. Hos detaljisten använder de FN:s riktlinjer. Hon diskuterar och resonerar 

                               
32 Ett verktyg för att mäta risk som används av finansiella institutioner för att utvärdera soci-
ala konsekvenser och miljörisker med projekt.   
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med sig själv om risker och fördelar med att hennes företag finns på plats i 
”riskländer”, eller om det är bättre att de lämnar platsen – men då förlorar 
folk sin inkomst. Hon ställer många frågor till sig själv som:  

- Vad finns det för risk för barnarbete? Kan vi påverka arbetssituationen? 

Samtidig säger hon att det är en bedömningsfråga och att hennes företag hela 
tiden frågar sig ”tror vi att vi kan förbättra situationen eller är det för riska-
belt?” Och frågan ”Vart kan vi klara av mänskliga rättigheter?” är viktig vid 
olika beslut. Jag tänker att hon ställer väldigt många retoriska frågor. Det är 
viktiga frågor, men samtidigt är ju svaren och de diskussionerna som frå-
gorna borde leda till intressantare än frågorna i sig. Hon pratar om företagets 
arbete genom flera exempel och lyfter fram att samarbete med flera olika 
intressenter kan vara hjälpsamma för att arbeta med hållbarhetsfrågor.  

 Nu bryter moderatorn och säger att vi ska börja med själva panelsamtalet. 
Det följer många frågor från både moderatorn och publiken. Jag har valt att 
sammanfatta några frågor och diskussioner. Bland annat uppstår en diskuss-
ion om att riktlinjer, standarder och policyer lätt blir urvattnade. Moderatorn 
frågar: 

- Hur utvärderar man att allt arbete faktiskt bidragit till något gott? 

Lena, från detaljisten, svarar:  

- Det finns ju kliniska granskningar, till exempel finns det brandsläckare, sen 
finns det också socioekonomiska granskningar som är mer långsiktiga och 
tittar på vad som händer i landet i helhet. Sen frågar vi oss om länder i ut-
veckling, stödjer vi länderna på rätt sätt? Vi tittar på mjuka värden, och det 
är subjektiva bedömningar ibland. 

Sen kommer ytterligare en fråga från moderatorn om kunder och vilket an-
svar företag har för vem företaget säljer till. Hon berättar bland annat om att 
Atlas Copco har sålt maskiner till ett gruvbolag i Ghana som banken svart-
listat. Det var oerhört problematiskt med säkerheten och negativ inverkan på 
miljön hos gruvbolaget, och företaget hade skrivit på bland annat Global 
Compact och nationella kontaktpunkten. Hon säger sen: 

- Det är helt enkelt knepiga länder. Jag tycker inte det finns något lyckligt 
svar.  

Därefter berättar moderatorn om ett ryskt gruvbolag som hon träffade 
häromveckan. Hon himlar med ögonen och säger att där fanns det flera pro-
blematiska områden. Gruvbolaget har också flera svenska leverantörer. Men 
hon säger att hon inte kommer nämna vilka svenska företag som är leveran-
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törer utan hon kommer gå direkt till leverantörerna och diskuterar frågan 
face-to-face. I samband med det ställer hon frågan: 

- Vilket ansvar har man i kundledet? Om man säljer till vitryska myndigheter 
till exempel? 

Även Lena från detaljisten kommenterar frågan genom att fråga sig vart 
gränsen går för ansvar. Moderatorn tar nu vid och fortsätter ställa retoriska 
frågor om just gränssättningar. Hon säger: 

- Ja ibland får vi ju sådana frågor om till exempel alkohol, varför går gränsen 
där? Varför investerar ni då i socker till exempel? Eller hur långt ska man 
gå tillbaka i leden för ansvar, till exempel vad gäller bomull. Man har alltid 
varumärkesrisken och något ansvar där. 

Sen kommer en ny fråga från publiken, från en konsult på ÅF: 

- Ibland har jag en känsla att ett företag kan ha sina program, checklistor och 
vara transparant – eller ja, åtminstone säga sig vara det, och att företag kan 
komma ganska lätt undan med det. Man klarar liksom en screening från in-
vesterare och andra granskningar. Företagen kan bli granskad men är det en 
granskning? Och är det bara en räkmacka det här med transparens, blir det 
inte mer än så? 

Helena från föreningen svarar och menar att hon verkligen hoppas att det blir 
mer än så, men samtidigt menar hon att det är ett problem att de företag som 
är mest öppna med sitt hållbarhetsarbete får mest kritik. Eftersom företag 
som pratar om hållbarhet också är lättare att ställa mot väggen. Även Lena 
från detaljisten svarar och menar att det är problematiskt att det alltid är 
samma fem till sex företag som diskuteras och poängterar att hon tycker fler 
företag och fler frågor borde diskuteras. Moderatorn kommer in och säger att 
H&M alltid tas upp, och att H&M faktiskt är bland de bästa. Moderatorn 
konstaterar att just det exemplet visar hur svårt det här är. Flera i publiken 
nickar och hummar för att visa att de håller med. Lena från detaljisten säger: 

- Ja det lättaste är ju att backa. 

Även Camilla från byggfirman nickar och tar igen upp risken att ämnet ur-
vattnas, och blir så stort att det blir meningslöst. Sen nämner hon risken för 
bakslag hos folk som kan tänka ”Ja ja, det görs ju ändå ingenting”. Nu avslu-
tas panelsamtalet och alla tackas av moderatorn. Efter det rör sig publiken 
och panelsamtaldeltagarna ut i atrium igen, där en buffé och mingel väntar.  

Jag ser en person som satt nära mig och som tidigare presenterade sig som 
miljöchef på en bank. Det är också samma bank där jag tidigare intervjuat en 
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av hennes kollegor. Jag hejar och berättar att jag var på banken i förrgår för 
att göra en intervju med hennes kollega. Vi börjar prata, hon presenterar 
också en annan kollega. Vi tar från buffen och ställer oss vid ett runt högt 
bord och äter. Vi pratar om panelsamtalet och jag frågar vad de arbetar med. 
Miljöchefen berättar att banken precis gjort en stor omorganisation och att 
hon sitter mera integrerat efter omorganisationen. Jag frågar vad hon har för 
utbildning i grunden. Det är någon miljöutbildning och biologi. Jag säger att 
jag kommer från ett universitet. Hon frågar vad vi har för kurser om etik 
eller miljö. Jag berättar kort att vi inte har några direkta specialkurser. Sen 
frågar båda om vad jag forskar om och jag berättar om min studie och mina 
intervjuer. Miljöchefen frågar vad jag ser än så länge i intervjuerna. Jag be-
rättar att många av CSR-cheferna jag pratat med upplever att de internt 
måste driva på och argumentera för sin sak, att CSR-cheferna själva säger att 
de anpassar sig efter vem de möter. Nu skrattar miljöchefen och säger  

- Ja, det tror jag verkligen, det känner jag ju själv. Man får liksom anpassa 
sig lite. 

 
Sen jämför hon det med marknadsföring. Hon menar att det är lite som att ha 
olika målgrupper. Hon berättar att hon brukar googla personerna innan eller 
titta på deras Facebook-profil för att se vilka intressen personen har.  

- Om jag ska prata med VD:n till exempel, då ser jag ju till att jag vet hans 
agenda innan. Ibland känner man sig ju lite som skådespelare [skratt], ja 
men faktiskt.  

 
Då säger kollegan:  

- Ja men i början till exempel kunde jag ju inte ha på mig en grön scarf på 
jobbet, det var ju väldigt viktigt att vara affärsmässig i början då när jag 
gick i korridorerna.  

Kollegan nämner också något om näbbstövlar och palestinasjal, att det inte 
skulle vara möjligt, särskilt i början, att klä sig så. Jag byter samtalsämne 
och säger att jag funderat på varför inget företag går ut och säger att de 
struntar i CSR, och att jag tycker det skulle vara lite uppfriskande, lite som 
kakföretaget Delicatos gamla reklamer om att äta varierat eller 100 % fiber-
fritt. Miljöchefen nämner då att Handelsbanken jobbar så och att det ju går 
jättebra för dem. Hon säger att Handelsbanken är mest lönsamma inom ett 
visst affärsområde. Jag uppfattar inte vilket område hon menar, men det är 
något affärsområde inom banken. Vi har snart ätit klart och börjar gå tillbaka 
med våra tallrikar. Jag presenterar mig också för Helena som är från före-
ningen. Hon arbetar idag som konsult på en PR-byrå som specialiserat sig på 
ansvarstagande. Jag berättar om min studie och att jag också ska intervjua 
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CSR-konsulter, och frågar hur hennes byrå arbetar med frågorna. Hon berät-
tar lite grann och säger att det intressanta är ju hur vi pushar dem att gå lite 
längre, och visar med händerna hur konsultbyrån trycker företagen framåt.  

- Vi säger liksom att om ni ska kommunicera det här måste ni också göra det 
här.  

De flesta deltagare har nu börjat lämna lokalerna och jag går också mot tå-
get.  

En kommentar till observationerna 
Syftet med observationsberättelserna var att introducera personerna som 
arbetar med samarbeten och den diskussionen om organisering av samar-
beten som pågår på fältet. I observationsberättelserna fanns både företagsan-
svariga på ideella föreningar och CSR-chefer från företag som arbetar med 
att organisera samarbeten, men även konsulter som fungerar som en mellan-
hand. Observationsberättelserna visar ett utsnitt av aktörernas praktik och 
introducerar nästkommande kapitel. Råden, förmaningarna, verktygen och 
idéerna som togs upp och de retoriska frågorna som ställdes kommer att 
fördjupas och diskuteras vidare i kapitel 4, 5 och 6. 

 I den första observationsberättelsen agerade en konsult, en CSR-chef på 
Boots och en företagsansvarig på Macmillan presentatörer, och det var 
främst företagsansvariga på ideella föreningar i publiken. Konsulten presen-
terade råd och verktyg som företagsansvariga bör använda i sitt arbete och 
sist på ett flyktigt sätt nämnde hon etikfrågor. Hon tryckte hårt på att det ska 
finnas en ”koppling” mellan ett företag och en ideell förening vid samar-
beten. Som avskräckande exempel användes pizzakartongssamarbetet. Vi-
dare framhöll konsulten att ideella föreningar måste förstå ”företagets per-
spektiv” och förstå att det finns ”kostympersoner” och ”hattar av känslor”. 
Här hjälper konsulten till att definiera en grundförutsättning om hur företag 
och CSR-chefers verklighet ser ut. Men vad innebär egentligen metaforen 
om olika ”hattar”? Konsulten underströk att företagsansvariga bör ”pake-
tera” och ”visa vilket värde det finns för företaget i ert paket”. När konsulten 
lyfte etikfrågan i slutet av seminariet hände också något intressant. Hon tar 
upp etikfrågan men undviker den samtidigt genom att ta upp det när semi-
nariet i princip är slut. Samtidigt som hon säger ”Men jag la det sist annars 
skulle det ta upp hela timmen” kommer ett igenkännande skratt från hela 
publiken, som att alla vet att det är etiskt svårt att organisera samarbeten och 
en evighetsfråga. Under det andra seminariet i första observationsberättelsen 
var det en CSR-chef och en företagsansvarig som presenterade sitt samarbete 
under en interaktiv föreläsning. Utifrån sitt eget ”strategiska” partnerskap 
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uppvisades vad som kan anses vara ett ”lyckat” samarbete. Precis som kon-
sulten betonade CSR-chefen att ideella föreningar och företagsansvariga 
måste ”förstå företaget och våra motiv”. CSR-chefen berättar också om sina 
motiv för samarbeten, som samtidigt verkade vara både kommersiella och 
verkligen inte kommersiella. Vidare lyfte CSR-chefen, precis som konsulten 
tidigare, att bra samarbeten alltid är ”win-win”.  

I den andra observationsberättelsen om mänskliga rättigheter och företags 
ansvar visades en diskussion mellan företag och en ideell förening och ett 
exempel på ett ämne som för företag och ideella föreningar samman. Obser-
vationsberättelsen lyfte fram CSR-cheferna och deras dilemman, deras driv 
och sakintresse, mätproblem, och flera svåra frågor som uppstår. I den ob-
servationsberättelsen syns också kopplingen mellan CSR-chefer och ideella 
föreningar som intressenter. Även här och speciellt i slutet lyftes interna 
dilemman; bland annat pratade miljöchefen om klädesvalen och vikten av att 
vara ”affärsmässig” på banken. De många retoriska frågorna och definition-
en av ”gränssättningar” visar också hur CSR-cheferna hela tiden tar hänsyn 
till olika agendor.  

Tillsammans har observationsberättelserna illustrerat flera centrala teman 
som berör organisering av samarbeten mellan företag och föreningar. Jag 
kommer senare fördjupa analysen kring arbetet och de begrepp och idéer 
som förekom i observationsberättelserna, så som: den kommersiella världen, 
kostympersonen, paketen, verktygen, dilemman och hattar. Det finns också 
en underliggande fråga i observationsberättelserna, som också var ett myste-
rium i arbetsprocessen med avhandlingen: hur ska man förstå att personerna 
själva talar om olika ”världar” i förhållande till den inramning som jag gjort 
om samarbeten som en möjlig plats för möten mellan olika institutionella 
logiker? En analytisk begreppsapparat liknande den som finns i den teore-
tiska ingången används på sätt och vis redan på fältet, till exempel sa CSR-
chefen i första observationsberättelsen:  

[…] men det finns faktiskt genuina människor också i den kommersiella 
världen. 

Hennes definition innebär alltså att en speciell ”kommersiell värld” existerar, 
och att människor som jobbar i den vanligen är något annat än genuina. Med 
begreppet ”kommersiella världen” väcks flera frågor. För det första talade 
jag tidigare om utgångspunkten om samarbeten som en plats för motsätt-
ningar och därmed möjligen ett område som kan förstås med hjälp av be-
greppet institutionella logiker. Men hur skulle jag förstå det faktum att aktö-
rerna själva talar om världar? Detta är ett faktum som skapar ett mysterium 
och en förvirring i relation till en begreppsapparat om olika institutionella 
logiker. Observationsberättelserna illustrerar därför pusselbitar till en av 
avhandlingens utmaningar, att personerna själva talar om färdiga, enhetliga 
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och olika ”världar”. Det skapar en metodologisk utmaning eftersom det på 
fältet finns en analytisk förståelse av organisering av samarbeten som ligger 
väldigt nära den analytiska begreppsapparaten som logikperspektivet erbju-
der.  

Jag kommer i nästa kapitel redogöra för hur jag hanterat denna utmaning, 
bland annat med hjälp av en narrativ ansats. Därefter kommer jag mer detal-
jerat beskriva ”världarna” och vad som anses vara deras olika innehåll. Jag 
kommer också visa hur ”världarnas” väsensskilda essens påverkar organise-
ring av samarbeten mellan företag och ideella föreningar. I den här organise-
ringen kommer det synas hur råden och tipsen som gavs ovan blir till hand-
lingar på hemmaplan för de aktörer som arbetar med samarbeten. Det kom-
mer även bli tydligt hur deras handlingar hela tiden förhåller sig till den 
övergripande definitionen av omgivningen som bestående av olika världar. 
Den fortsatta beskrivningen av ”världarna” och organiseringen sker i kapitel 
4, 5 och 6. Men först kommer redogörelsen om de metodologiska utmaning-
arna i nästkommande kapitel.  
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Kapitel 3. Metodologisk ansats: en studie om 
institutionella logiker  

I tidigare kapitel har jag skrivit om vad jag vill veta och varför jag vill veta 
det. I det här kapitlet redogör jag för hur jag skaffat mig denna kunskap: 
kunskap om institutionella logiker och aktörer. 33 För att visa hur det gått till 
och vilka utmaningar som uppstått är kapitlet indelat i tre avsnitt.  

Det första avsnittet visar på mitt grundsynsätt om verklighet och hur kun-
skap om något kan nås. Det är betydelsefullt för att det påverkar hur studien 
tagit form och vilken studie som ens är möjlig. Jag visar hur jag inspirerats 
av och använt en narrativ ansats för att utforska aktörer och institutionella 
logiker. I det andra avsnittet berättar jag om insamlingen av fältmaterial, hur 
jag fått reda på något om aktörer och institutionella logiker. I det tredje och 
sista avsnittet skriver jag om hur fältmaterialet bearbetats och tolkats, det vill 
säga helt enkelt hur jag behandlat och återgett det jag fått reda på. 

Det första avsnittet handlar om förhållningssätt medan det andra och 
tredje är mer inriktade på att beskriva hur mitt arbete praktiskt gått till. In-
delningen ska dock inte uppfattas som en strikt kronologisk beskrivning av 
arbetsprocessen; förhållningssättet och tillvägagångssättet tog istället form 
under studiens gång. På sätt och vis är kronologin istället att jag startade 
arbetet med delavsnitt två, därefter följde delavsnitt ett och sist delavsnitt tre.  

Att utforska institutionella logiker och aktörer 
Avhandlingens fokus har skulpterats fram i arbetsprocessen. I viss mån 
kommer beskrivningen framställas som linjär, men jag kommer att försöka 
belysa det cirkulära. 

Som beskrivet ovan växte ett grundläggande antagande om samarbeten 
som plats för multipla motstridiga institutionella logiker fram. Det antagan-
det uppstod i interaktion mellan utgångspunkterna och införskaffandet av 
kunskap om samarbeten. I undersökningen uppstod också ett intresse för 
aktörernas hantering och upplevelse av vad jag kom att kalla institutionella 

                               
33 Dessa tre frågor har sin utgångspunkt i Czarniawskas bok Ute på fältet inne vid skrivbordet 
(2014: kap 1).  
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logiker. Alla aktörer som arbetade med samarbeten funderade mycket på 
mötet mellan organisationstyperna och beskrev sitt arbete som ett ”med-
lande” mellan olika ”världar”. Först när en viss förståelse för någon annans 
verklighet skapats kan en intressant och relevant forskningsfråga bli till 
(Denzin, 1989). När jag började nysta i dessa samarbeten och prata med 
personerna uppkom också en förståelse för deras erfarenheter och synsätt. 
Det här cirkulära sättet att utforska och intresset för människors reflektioner 
följer i spåren av ett tolkande perspektiv (Burrell & Morgan, 1979). Teorins 
roll i ett tolkande perspektiv kan ses som ett verktyg för konversation 
(Czarniawska-Joerges, 1997) Jag kallar arbetssättet en kontinuerlig design 
(Czarniawska, 2014). Jag tar avstamp i ett synsätt på verkligheten som kon-
struerad, som är ett grundantagande som institutionell teori och logikper-
spektivet vilar på, där verkligheten blir till genom våra föreställningar om 
den. Berger & Luckmann (1966/2010) uttrycker det som: 

Vardagslivet framträder som en verklighet tolkad av människor och subjek-
tivt meningsfull för dem som en värld med inre sammanhang. I egenskap av 
sociologer tar vi denna verklighet som objekt för våra analyser. (Berger & 
Luckmann, 1966/2011:31) 

Jag tar alltså den verklighet som framträdde som objekt för min analys. För 
att skaffa mig kunskap om denna verklighet kom olika insamlingsmetoder 
att användas, vilka jag beskriver mer ingående senare i detta kapitel. 

Jag har redan argumenterat för relevansen av att studera individer i logik-
perspektivet. Frågan är: hur kan handlingar, tolkningar och synsätt som 
minsta beståndsdelar av institutionella logiker nås? Eller, som Bévort skriver 
i sin avhandling: “vi studerar hur andra tänker genom att tolka deras tolk-
ningar”34 (Bévort, 2012:99). Hur är det i så fall möjligt att förstå eller nå 
andra personers tolkningar? 

Ofta beskrivs utforskandet av institutionella logiker som svårt eftersom 
det delvis ligger i definitionen att en institutionell logik är något allsmäktigt 
och endast uttryck eller spår kan ”upptäckas”. Att studera institutionella 
logiker skapar därför vissa metodologiska utmaningar.  

Reay och Jones (2015) har identifierat tre kvalitativa tekniker som an-
vänts för att ”fånga” institutionella logiker: deducera (härleda) mönster, 
matchning av mönster och inducera (framkalla) mönster.35 

Studier som deducerar mönster analyserar stora mängder data och räknar 
frekvenser av specifika ord, olika kluster av ord, eller liknande. Dessa möns-
ter bildar enheter som representerar logiker. Tekniken jämförs med en de-

                               
34 “we study the way others think by interpreting their interpretations” 
35 Pattern decucing, pattern matching och pattern inducing. 
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duktiv metod med inslag av tolkning. Ofta används olika former av inne-
hållsanalys (se till exempel Dunn & Jones, 2010). 

Den andra tekniken, matchning av mönster, identifierar idealtypslogiker 
från existerande litteratur och jämför sedan hur väl mönster i det empiriska 
materialet stämmer överens med idealtyperna. Även denna teknik jämförs 
med en deduktiv metod. Analysenheten är oftast ett fält eller sektorer. Ett 
exempel är Goodrick och Reays (2011) historiska studie av institutionella 
logiker i apotekaryrket.  

Den tredje analystekniken är inducering av mönster, vilken också är den 
teknik som bäst kan beskriva tillvägagångssättet i min studie. Tekniken kan 
antingen utgå helt från att logikerna framkallas underifrån, det vill säga från 
fältmaterialet, eller så kan dessa underifrån-logiker sedan ställas i relation till 
idealtypologierna. Reay and Jones (2015) menar att analystekniken ofta bör-
jar i en generell forskningsfråga om institutionella logiker och sedan väljs ett 
intressant område att undersöka som kan bidra till att diskutera och besvara 
frågorna. Detta stämmer väl med forskningsfrågan i min studie och valet av 
samarbeten som en förmodad intressant plats för möten mellan olika institut-
ionella logiker. 

I inducering av mönster kodas logiker fram genom så kallade spår eller 
uttryck av mönsterbildande enheter i fältmaterialet. Det sker genom en in-
duktiv process ofta inspirerad av grundad teori och etnografisk metod (Reay 
& Jones, 2015). Här följer exempel på studier som använder tekniken och i 
viss mån ställer fältmaterialet i relation till idealtypologierna: 

McPherson och Sauder36 formulerar det som fynd av mönster som sedan 
kan återkopplas till idealtypiska logiker – i studien benämns de empiriska 
mönstren som ”field-level manifestations” av institutionella logiker 
(2013:172). Kännetecken som sedan återkopplas till marknadslogiken är till 
exempel: principer om att maximera ekonomisk effektivitet och nyckelord 
som investering, pay-offs, ekonomiska och rationella rättfärdiganden. Blom-
gren och Waks (2015) formulerar sitt sökande efter uttryck av logiker som: 
”A closer study of the reports revealed four major embedded – yet con-
flicting – institutional logics” (2015:16) (min kursivering). I Reay and Hi-
nings (2005) studie av hälso-och sjukvårdssystemet i Alberta identifierades 
textdelar som visade värderingar och trossatser för alla nyckelaktörer på 
fältet (Reay & Jones, 2015). Ytterligare ett exempel är Voronov med flera 
(2013) som använder begreppet script och senare menar att de scriptade be-
teendena kunde vara vidhäftade/anslutna37 till en marknadslogik eller till en 
estetisk logik. De ovan nämnda studierna är exempel på hur institutionella 
                               
36 Även om Reay och Jones (2015) först klassificerar McPhersons och Sauders (2013) analys-
teknik som deducera mönster problematiserar författarna senare den kategoriseringen och 
visar på de delar i McPhersons och Sauders studie som mer kan liknas vid analystekniken 
induktivt mönsterskapande. 
37 Här använder författarna det engelska ordet adhered som: ”adhered to market logic”. 
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logiker induktivt byggs upp genom att närstudera fältmaterial. Därefter kan 
fynden ibland ställas i relation till de idealtypiskt definierade institutionella 
logikerna.  

Voronov med fleras (Voronov et al., 2013) studie visar också att ytterli-
gare en teknik är att använda ett ”länkande” begrepp mellan makronivåerna 
och praktiken. Voronov med flera använder script och scriptade beteenden. 
Andra begrepp som föreslagits vara en länk mellan logiker på en makronivå 
och praktiken är schemata och sensemaking (se till exempel Barley & 
Tolbert, 1997; Bévort, 2012; Voronov et al., 2013). Förutom det har även 
narrativ föreslagits som ett sätt att studera och förstå institutionella logiker. 
Att se narrativ eller berättelser som en länk mellan logiker och praktiken, 
eller det materiella och symboliska (Thornton et.al 2012). Berättelser ses 
som ett uttryck av institutionella logiker. Samtidigt är berättelser både en 
konstruktion av logiker och rekonstruerande av logiker. Zilber (2009) menar 
att berättande som en social handling kan hjälpa till att förstå hur institution-
ella logiker skapas och återskapas på en ”golvnivå”.   

Jag använde ett induktivt mönsterskapande som analysteknik, men istället 
för att låta logikerna växa fram genom en induktiv kodningsprocess har jag 
förhållit mig till fältmaterialet på ett mer holistiskt sätt. Det har jag gjort 
genom att använda narrativ som en analytisk inspiration och som ett län-
kande begrepp. Förutom att närstudera fältmaterialet för att ”koda” fram 
logiker har jag också holistiskt förstått materialet som presenterade utsagor 
om två olika ”världar” bestående av varsitt mönster av nyckelbegrepp och 
beteenden. En narrativ ansats har möjliggjort att förstå aktörernas egna utsa-
gor om ”världarnas” olikheter i arbetet med att kategorisera och induktivt 
bygga upp enheterna. Jag kommer nu närmare presentera den narrativa an-
satsen och hur den inspirerat tolkningsarbetet.  

En narrativ ansats som analytisk inspiration 
En narrativ ansats innehåller både metodologiska och teoretiska komponen-
ter. Jag använde ansatsen som metod och inspirationskälla för att kunna ut-
forska institutionella logiker, framförallt för att kunna förhålla mig till den 
metodologiska utmaning som jag skrev om efter observationsberättelserna, 
att personerna som arbetade med samarbeten redan hade en egen analys om 
samarbeten som en plats där två olika ”världar” möts.  

Vissa grundantaganden förenar det narrativa perspektivet och institution-
ell teori, så som det konstruktivistiska grundantagandet om den sociala verk-
ligheten. Narrativ är intressant för organisationsteoretiker eftersom narrativ 
och omskrivningen till ett verb, narrating (eller berättande) är processer som 
organiserar (Czarniawska, 2000).  
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Narrativ analys lyfter fram “hur protagonister tolkar saker”38 (Bruner, 
1990:51) och människors tankar om något (Riessman, 1993). En narrativ 
ansats lyfter fram hur människor i organisationer framställer och konstruerar 
sin vardag och det organisatoriska livet (Zald, 1996:254). Eller hur samar-
beten och arbete med samarbeten beskrivs, upplevs, levs och identifieras och 
därmed: hur det konstrueras och rekonstrueras. Genom berättelserna studerar 
jag föreställningen om praktiken. Men, berättelser är inte bara berättelser 
utan berättelser organiserar vårt varande (Czarniawska, 2004). Hydén (1997) 
skriver:  

Att studera berättelser blir sålunda ett sätt att studera hur vi gestaltar och upp-
lever vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra. Berättelsen i mel-
lanmänsklig kommunikation säger alltså något om både berättaren och den-
nes värld. (Hydén, 1997:16) 

Den narrativa ansatsen öppnade alltså upp för möjligheten att förhålla mig 
till fältmaterialet som utsagor om något. Jag kunde genom ansatsen ana hur 
aktörerna gestaltade och upplevde sin verklighet. Både intervjuerna och ob-
servationerna framstod som narrativa strukturer även om jag inte syftade till 
att framkalla sådana. Intervjusituationen öppnar också upp för individer att 
producera narrativ (Czarniawska, 2000; Mishler, 1991). En intervjus syfte är 
ju att någon berättar om något. Genom narrativ kan vi få insikter om anta-
ganden och förgivettagna saker (Robertson, 2005). Samtidigt är det viktigt 
att påpeka en narrativ analys inte automatiskt ger tillgång till aktörers “verk-
lighet” och personliga erfarenheter (Atkinson, 1997). Narrativ utgör inte en 
autentisk version av aktörernas erfarenheter och självbild (Atkinson, 1997). 
Det handlar om en tolkning av innehållet i fältmaterialet. Samtidigt skapar 
en narrativ ansats utrymme just för att förstå och komma nära aktörernas 
beskrivningar och resonemang. I narrativ som kunskapsform framhålls de 
undersöktas röster i återgivningen mer än vid en tematisering. Samtidigt är 
berättelser inte något ”färdigt” i fältmaterialet. Mishler (1997) påpekar just 
det analytiska arbetet i en narrativ ansats: 

Det är uppenbart att vi inte finner berättelser, vi skapar dem. Vi återberättar 
våra forskningsobjekts redogörelser genom analytiska omskrivningar. 
(Mishler, 1997:111) 

 
Det finns inte ett metodologiskt sätt för narrativ analys, utan det kan kombi-
neras med andra metoder eller behandlas som en form av textanalys 
(Czarniawska, 2000). Mängden modeller kräver ett förhållningssätt. Nedan 
kommer jag beskriva mitt analytiska förhållningssätt för att skapa ett narrativ 
ur redogörelserna från fältet men först kommer jag avhandla en grundläg-

                               
38 ”how protagonists interpret things” 
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gande fråga: Vad är ett narrativ? Eller mer specifikt, vad gör ett segment text 
till ett narrativ eller en berättelse? 

Att göra en precis definition är snårigt, och dessutom skiljer definitionerna 
mellan olika forskningsfält såsom litteraturvetenskap, psykologi och organi-
sationsteori. Riessman uttrycker det som: 

Narrative is an encompassing term of rhetoric, whereas “story” is a limited 
genre. (Riessman, 1993:41) 

Czarniawska menar också att berättelser är en viss typ av narrativ. En berät-
telse innehåller en plot, en slags övergång från en status till en annan status i 
en händelse, eller själva intrigen (Czarniawska, 2004; Polkinghorne, 1988). 
Gabriel (2004) gör en definition av narrativ genom att poängtera att den ska 
innehålla verb, tala om vad karaktärerna gjorde och vara kedja av händelser 
eller handlingar som bygger på varandra. 

Den formella berättelsen kan definieras utifrån sin struktur. Enligt Labov 
(1972) innehåller en berättelse sex strukturella element: en sammanfattning, 
en orientering om tid och plats, en beskrivning av händelseförloppet, en ut-
värdering och slutligen en upplösning och en coda. Vid en sådan analys är 
strukturen, eller hur något berättas, det centrala. Men inte alla berättelser kan 
sägas innehålla den strukturen av en intrig eller plot, som Labov och andra 
strukturalisters definitioner kräver. Riessman (1993) menar till exempel att 
berättelser också kan vara vanemässiga, om framtida föreställningar – hypo-
tetiska narrativ och ämnescentrerade narrativ. I mina intervjuer förekom 
hypotetiska narrativ, men också berättande som förklarade och beskrev om-
givningen i vilken arbetet med samarbeten skedde.  

Boje (1991) som introducerat antenarrative som ett förstadie till narrativ 
menar att delar till berättelser kan finnas utspridda. Detta gäller särskilt för 
studier av organisationer. I en sådan definition behöver inte berättelser inne-
hålla inledningar, mittpartier eller avslutningar, så som i de mer formella och 
strukturinriktade definitionerna (Boje, 1995). Whittle med flera (2009) gör 
också en distinktion mellan ett smalare och bredare synsätt på berättelser, 
där en bredare definition av en berättelse är: 

[…] instances of talk or sequences of interaction that attempt (with varying 
degrees of success) to place a particular order, emphasis and meaning upon 
events and actors (including the storytellers themselves). (Whittle, Mueller, 
& Mangan, 2009:427)  

Istället för att analysera själva strukturen som i Labovs analysmodell kan 
fokus riktas mot hur delar av en utsaga hänger samman och tillsammans 
skapar en meningsfull berättelse (Mishler, 1986a). Det går också att tala om 
kollektiva narrativ, ”ackumulerade och återkommande narrativa teman […] 
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om innebär förgivettagna antaganden om hur världen fungerar” (Robertson, 
2005:259-260).  

För organisationsforskare står ofta kollektiva narrativ i centrum, till ex-
empel narrativ som delas i och om en organisation. Jag kommer att använda 
begreppet kollektiva narrativ som ett mellansteg mellan lokala individuella 
narrativ och grand-narrative (Lyotard, 1984). Det är alltså inte en universell 
förklaring för alla samhälleliga fenomen, som ett grand-narrative (Lyotard, 
1984), men inte heller en individs upplevelse av en viss händelse. Ett kollek-
tivt narrativ kan bestå av flera narrativ och berättelser, och är ett narrativ 
som är återkommande och delas mellan flera personer. Halverson med flera 
(2011) använder begreppen berättelse (story), narrativ och masternarrativ 
som tre steg, där abstraktionsnivå ökar för varje steg. I deras bok är den in-
dividuella berättelsens ett bevis för ett narrativ. Ett narrativ kan alltså vara 
uppbyggt av individuella berättelser och andra narrativ. Varje narrativ eller 
tema existerar i sociala, kulturella och institutionella diskurser som måste 
uppmärksammas i en tolkningsprocess (Riessman, 1993). Sådana kollektiva 
narrativ hjälper organisationers medlemmar att skapa mening, göra deras 
omgivning begriplig och besvara existentiella frågor om vilka ”vi” är 
(Corvellec, 2012).  

Genom en tematisk narrativ analys (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 
1998; Riessman, 2008)39 har jag sorterat fältmaterialet och byggt upp ett 
kollektivt narrativ som användes för att förklara olika handlingar, argumen-
tera och motivera arbetssätt för samarbeten. Det tematiska tillvägagångsättet 
fokuserar på vad som sägs framför hur. Jag har mer intresserat mig för att 
svara på frågan: vad berättas om samarbeten och arbete med samarbeten än 
frågan vad hände? Narrativet handlar alltså inte om en specifik händelse. 
Frågan om vad som berättas om samarbeten och organisering av dessa ledde 
till frågan: hur definieras och förstås situationen? Ett tematiskt tillväga-
gångssätt passar väl vid studier innehållandes olika typer av material så som 
intervjutranskript, mötesanteckningar och skrivna dokument (Riessman, 
2008). Ett tematiskt tillvägagångssätt möjliggör alltså att analysera ett stort 
fältmaterial, betonar innehåll mer än struktur, och lägger vikt vid större 
mönster snarare än vid isolerade individuella händelser i till exempel en-

                               
39 Riessman framställer fyra analytiska tillvägagångssätt: tematisk, strukturell, dialogisk och 
visuell. Dessa fyra kan också jämföras med Lieblich med fleras (1998) typologi, varav kate-
gorisk innehållsanalys liknar den tematiska. Lieblich med flera visar på fyra typer, baserat på 
två dimensioner. Den första dimensionen rör ansatsen till själva intervjun som kan vara an-
tingen holistisk (intervjun läses och analyseras som en helhet) eller kategorisk (delar av inter-
vjun framhålls). Den andra dimensionen gör en distinktion mellan berättelsens innehåll eller 
dess form. En analys som betonar innehåll intresserar sig för innehållet i en intervju – vad 
som hände, vem som var inblandad och så vidare – medan en analys med formen i fokus 
intresserar sig för berättelsens struktur, det vill säga hur det sägs. Dimensionerna ger fyra 
typer av narrativ analys: holistisk innehållsanalys, holistisk formanalys, kategorisk innehålls-
analys och kategorisk formanalys. (Lieblich et al., 1998) 
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skilda intervjuer. En del av narrativ analys är även att lägga vikt vid själva 
processen av att berätta. Riessman (1993) skriver om det som: 

Narrativization tells not only about past actions but how individuals under-
stand those actions, that is, meaning. (Riessman, 1993:19) 

Sammanfattningsvis har jag ovan visat karaktärsdrag i en narrativ ansats och 
hur jag använt begreppet (kollektivt) narrativ som ett metodologiskt grepp. 
Innan jag går vidare till själva insamlingen berör jag ett viktigt tema i studien 
som handlade om känslor och känsliga saker.  

Känsliga saker som drivkraft och utmaning  
Känslor och känsliga saker har varit både en drivkraft och en utmaning. På 
sätt och vis ligger det också till grund för hela studien; att det finns motsätt-
ningar. 

Känslor och känsliga saker har framträtt på tre olika sätt, för det första 
som en utgångspunkt. Det faktum att det finns motsättningar och flera frågor 
som uppfattas som etiskt svåra frågor är en utgångspunkt. Den mest basala 
frågan är om samarbeten mellan företag och föreningar är bra eller dåligt, 
vilket i sin tur genererar flera frågor, som: Bör en förening ta emot pengar 
från ett företag? Är det grönmålning när företag ger pengar till föreningar? 
Den sista frågan leder också vidare till frågan om företag som onda eller 
goda organisationer, vilket ofta kopplas samman med ett politiskt ställnings-
tagande. Vid en intervju med en förening var intervjupersonen till att börja 
med mycket noga med att utreda om mitt syfte var att fastställa hur företag 
bör hantera ideella föreningar. Men, mitt syfte var aldrig att försöka utmejsla 
det bästa samarbetet eller ge råd om hur relationen bör hanteras. De här tan-
kegångarna var emellanåt svåra att förhålla sig till, särskilt när jag själv av-
krävts ställningstaganden, och samtidigt ligger alla de här motstridigheterna 
till grunden för hela avhandlingen: Det är tyckandena och åsikterna som 
skapar själva spänningen. Därför har jag istället försökt förklara att jag är 
intresserad av aktörernas hantering av spänningen och att jag inte har som 
mål att skapa råd till någon part.  

För det andra uppkom känslor och känsliga saker i mötet med fältet. Dels 
kommer det fram i kapitel 5 och 6, där jag visar hur aktörerna själva beskri-
ver ”att ha en känsla för” som viktigt, dels som något som började som en 
utmaning i mötet med fältet, men som jag utvecklade ett förhållningssätt till. 

Vid några intervjuer märktes en oro över uttalanden, att det fanns en vilja 
att ha kontroll över citat och en försäkran om att uttalanden inte ska spridas 
till media, bland annat genom uttalanden som ”det ska jag nog inte ventilera 
här”. Utmaningen för mig var en känsla av att inte få veta detaljer, fakta, och 
hur saker faktiskt gått till. Men, med den kontinuerliga designen och infö-
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randet av narrativ som en lins mellan mig och fältmaterialet framstod flera 
delar av fältmaterialet som just analyser och utsagor. Det gjorde att jag i 
utbyte kunde använda utsagorna och analyserna istället för att se det som ett 
misslyckande.  

För det tredje uppkom det känslor och känsliga avväganden i framställ-
ningen av fältmaterialet, vilket mer handlar om mina avvägningar. En grund-
läggande ansats är självfallet att vara ödmjuk och rättvis mot fältmaterialet, 
men att omsätta en sådan ansats i praktiska beslut är svårare. Många gånger 
på vägen har presenterade delar av fältmaterialet lästs av flera personer med 
en raljerande ton. Att föreningar skapar paket och talar om att ”sälja” eller 
inte sälja verkar trigga något, men jag har ingen vilja eller syfte att raljera, 
och studiens poäng är inte heller att föreningar påverkas av företagisering, 
eller att de kommersialiseras. Syftet är istället att visa hur aktörerna i studien 
hela tiden balanserar många svåra frågor, som till exempel vilka bilder som 
kan användas utan att det blir ”fel”. Dessutom återger jag en del hårdragna 
beskrivningar som görs av aktörerna, som att beskriva andra personer som 
”välgörenhetstomte”, ”hippie” eller ”ultra kommersiella”. Jag lyfter fram 
just spetsiga begrepp som exempel på hur en social värld beskrivs och för-
klaras. Samtidigt används begreppen just för att förklara för en utomstående 
(mig) och ska det göras snabbt kräver situationen att den intervjuade gör en 
arketypisk beskrivning. Därav är det viktigt att läsaren också riktar uppmärk-
samhet mot avsnittet Ett narrativ som berättas med distans i slutet av kapitel 
5. Där visar jag hur aktörerna också förhåller sig till och ibland distanserar 
sig ifrån den definitionen av situationen. Jag uppfattade det inte som om 
beskrivningarnas syfte var att tala nedlåtande om någon gruppering, även om 
vissa ord i sig skulle kunna tolkas så, utan att benämningar helt enkelt var 
arketypiska beskrivningar.  

Insamlingsmetoder som användes i fält  
Sammantaget finns det fyra olika grupper som arbetar med samarbeten. Det 
är företagsansvariga på föreningar, CSR-chefer på företag, CSR-konsulter 
inom konsultbyråer samt projektledare i förmedlande organisationer40. För 
att ta reda på något om dessa personer och deras arbete med att organisera 
samarbeten har jag lyssnat, läst och tittat. Jag har lyssnat på personerna, jag 
har tittat och lyssnat på seminarier och jag har läst presentationsmaterial och 
information om samarbeten. Det kan också kallas för att intervjua, observera 
och att textanalysera.  

                               
40 Med förmedlande organisationer avses två organisationer vars uppgift är att förmedla kon-
takter mellan företag och föreningar.  
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Genom intervjuerna har jag hört aktörernas uppfattningar och reflektioner 
kring organiserandet av samarbeten. Genom observationerna kunde jag se 
möten i realtid mellan grupperna och samtidigt ta del av samma kunskap 
som aktörerna. 

Observationerna är utförda på event som berör samarbeten mellan före-
ningar och företag eller behandlar gemensamma ämnesområden där aktörer 
från både företag och föreningar deltog. Eventen är viktiga för att de sprider 
information och idéer om vad samarbeten är och hur de bör organiseras. 
Aktörerna går dit för att lära sig saker, vilket gör eventen till en form av kol-
lektivt meningsskapande.  

Slutligen i presentationsmaterial om samarbeten har jag läst texter och 
sett bilder, och materialet har främst hämtats från webbsidor. I presentat-
ionsmaterialet görs definitioner, visas utvalda bilder och framförs åsikter. 

Tillsammans skapade de olika fältmaterialen bilden av upplevelser och 
föreställningar om samarbeten och arbete med samarbeten. Förutom inter-
vjutranskript, observationsanteckningar och presentationsmaterial från 
webbsidor som genererats ur insamlingsmetoderna har jag också fått bro-
schyrer, årsberättelser, årsredovisningar, CSR-rapporter och dylikt vid inter-
vjutillfällen och under observationerna. Dessa texter har också bidragit till en 
övergripande förståelse. I det fall som omnämns som en fallstudie41 har jag 
också haft tillgång till föreningens interna material för företagssamarbeten 
till exempel rapporter och utredningar på intranätet. En sammanfattning av 
studiens fältmaterial finns i tabellen nedan. Tabellen har kategoriserats uti-
från de fyra grupperna. För varje grupp beskrivs antal och insamlingsmetod, 
urval, vem som intervjuats och genererat material. Den sista kolumnen är 
inte en grupp som arbetar med att organisera samarbeten utan event. Efter 
tabellen presenteras insamlingsmetoderna var för sig: först intervjuerna se-
dan observationerna och sist insamlingen av presentationsmaterial.  

 

                               
41 På en av föreningarna i studien har också en mer omfattande studie genomförts. Den star-
tade med en praktikannons. I annonsen stod det ”målsättningen med praktiken är att du skall 
delta i det löpande arbetet i [föreningens namn] och vara med och utarbeta en strategi för 
företagssamarbeten tillsammans med [föreningens namn]” (Annons Studiepraktikant med 
inriktning på företagssamarbete sökes till lokalavdelning). Studien där var således av upp-
dragskaraktär även om inte någon traditionell praktik genomfördes. Det som urskiljer in-
samlingsmetoden är att flera intervjuer gjordes på samma förening, jag hade tillgång till in-
ternt material, sammanställde en intern rapport och presenterade den. Presentationen och den 
efterföljande diskussionen har använts som ett observationstillfälle.  
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Intervjuer  
Att fråga personer är ett sätt att studera ”understandings of understanding” 
(Geertz, 1983:5), eller helt enkelt representationer (Van Maanen, 1988), 
vilket är det som kan säga oss något om hur personerna reflekterar, resonerar 
och tänker om något. Czarniawska menar att det först kan framstå som en 
besvikelse att inte få reda på fakta under intervjuer: 

Men besvikelsen uppvägs mer än väl av att man kan se intervjun som en plats 
för produktion och distribution av berättelser, en möjlighet att få ett stickprov 
av den dominerande diskursen via intrycksstyrning och som observationen av 
en faktisk interaktion. (Czarniawska, 2014:57) 

 
Istället för att känna den besvikelsen har intervjuerna i efterhand behandlats 
som en plats för distribution av narrativ, och som ett tillfälle att få en inblick 
i någons meningsskapande.  

Jag har intervjuat personer från alla fyra grupper, sammanlagt 40 perso-
ner, och förutom detta har jag även samtalat med ett flertal personer under 
exempelvis observationerna. Jag har också samtalat och haft kontakt med 
branschorganisationer. Vid de flesta intervjuer träffade jag personerna på 
deras arbetsplats. Två intervjuer skedde via telefon. 

Jag intervjuade 14 personer som arbetade som företagsansvariga på ide-
ella föreningar. Dessa kommer från Sveriges största föreningar42 som också 
själva uttalar att de samarbetar med företag, vilket definieras som gemen-
samma projekt och att föreningen på något sätt mottar ekonomiska medel 
från företag. På föreningarna fanns mellan en och fem personer som arbetade 
med företagssamarbeten. Utöver dessa har också en person från Greenpeace 
och en från Amnesty43 intervjuats. Både Greenpeace och Amnesty är tongi-
vande organisationer som starkt framhåller att de inte samarbetar med före-
tag, där Amnesty tidigare haft ett stort samarbete med ett flertal företag i 
Sverige. Urvalet av företag och därmed vilka CSR-chefer som intervjuats har 
skett genom att identifiera de ”mest aktiva”44 inom området. Det resulterade i 

                               
42 Sett till insamlade medel år 2009 enligt Svensk insamlingskontroll. År 2016 när Svensk 
insamlingskontroll också redovisar en lista över mest insamlade medel från företag förekom-
mer åtta av dessa på plats 1-10.  
43 Amnesty har i Sverige tidigare haft Amnesty Business Group som var ett samarbete med 
flera olika stora svenska företag.  
44 Varje intervjuperson på föreningarna ombads tipsa om aktiva företag. Dessutom kartlades 
alla företag som föreningarna på sina webbsidor omnämner som huvudpartners. Tipsen och 
omnämningarna slogs samman och de tio företag som förekom två eller flera gånger kontak-
tades. Av dessa tio hade två en position som benämndes som intressentansvarig, i de andra 
fallen intervjuades CSR-chefen. Fördelen med tipsen var att det gav tillträde i stor utsträck-
ning. Genom att hänvisa till ett tips från en förening fanns en referens när CSR-cheferna 
tillfrågades. Nackdelen kan ha varit att det är samma nätverk, och därför representerar lik-



 79

tio företag, av vilka två hade en position som benämns som intressentansva-
rig. Hos de andra intervjuades någon som arbetade på CSR-avdelningen eller 
hållbarhetsavdelningen. Ett företag tackade nej, istället intervjuades 2 perso-
ner på ett av de andra företag, personerna arbetade med liknande frågor men 
i två helt olika dotterbolag.  

De två föremedlarorganisationerna är de två som finns i Sverige. Båda har 
tillfrågats om liknande organisationer, men menat att sådana inte finns. Ur-
valet till CSR-konsulter skedde genom kontakter och tips, så kallat snöbolls-
urval, där två representerar de största konsultbyråerna i Sverige och en är 
mindre och nischad mot CSR och hållbarhet.  

Under alla intervjuer har jag använt en intervjuguide, som bestått av tema-
tiska frågeområden och några specifika underfrågor. Den har omformats 
under studiens gång och anpassats till de olika personerna. När ny insikt 
skapats under en intervju har nästkommande intervjuer till viss del tagit en 
annan form baserat på de insikter som gjorts. Denna process är en del av vad 
jag tidigare benämnde som kontinuerlig design. 

Under intervjuerna var den övergripande och grundläggande frågan om 
personernas arbete med samarbete (till viss del kom intervjuerna med CSR-
cheferna att också handla generellt om CSR-arbete). Jag prioriterade en lyss-
nande roll under intervjuerna och därför varierade antalet frågor beroende på 
hur aktiv den intervjuade var. Men, varje intervju inleddes med öppna frågor 
som: kan du berätta om ditt jobb eller dig själv och din bakgrund? Därefter 
frågade jag oftast om arbetet, hur personen arbetar med samarbeten eller 
vilka arbetsuppgifter som en företagsansvarig har. Till CSR-chefer frågade 
jag: vad är dina arbetsuppgifter? Eller: kan du berätta lite mer om era samar-
beten? I de flesta intervjuer centrerades frågorna kring hur samarbeten skap-
as, hur nya partners hittas, utmaningar i deras arbete och exempel på aktiva 
samarbeten som är riktig bra eller mindre bra. Utifrån svaren tog också in-
tervjun form. Till exempel om någon nämnde olika ”världar” eller olika 
”språk” som en del av att möta företag respektive föreningar plockade jag i 
ett senare skede upp detta. Ett exempel följer nedan där jag frågar en CSR-
chef vilka tidigare erfarenheter han har användning för på sitt nuvarande 
jobb och arbetsplats. Han berättar om kunskaper kring många viktiga sakfrå-
gor så som palmolja, bomull och skogsbruk, sen säger han: 

 

Och förmågan att prata med NGO:er och FN på deras språk är viktigt, och att 
visa empati och en ödmjukhet för deras syfte, ibland. Det är också viktigt att 
de förstår företag, men ibland tycker jag företagsfolk kan vara för business-
fokuserade när de pratar med NGO:er, man måste ha lite softness, och jag 
tror jag har det. […] 

 

                                                                                                                             
nande uppfattningar om fenomenet, det vill säga de företagsansvariga hänvisar kanske till en 
person som ger samma bild som deras egen bild av fenomenet. 
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Emilia: Kan du inte berätta lite mer om vad du menar med att prata deras 
språk? 

CSR-chef: Ja, vad du måste förstå är att folk jobbar i NGOs för att de primärt 
drivs av sakfrågan, så de är ideologiska, de kan vara väldigt passionerade. Så 
klart är det här en generalisering, alla är olika, men anledningen till att jag 
jobbade för en NGO var för att jag var passionerad av skogs- och artbeva-
rande, så deras första mål är helt enkelt sakfrågan. Näringslivsmänniskor är 
väldigt pragmatiska, de är väldigt fokuserade på effektivitet och levererande. 
De kan vara väldigt smala i sitt fokus som bara är på affärer, företaget behö-
ver göra vinst, för att de behöver det. Så klart är alla olika men att samman-
föra två tankesätt kan ibland leda till sammanstötningar, beroende på vilka 
organisationer. (CSR-chef, företag, intervju) 

Intervjutillfället kan också ses som en ritual, ”ett symboliskt beteende i or-
ganisationer” (Berg, 1983), citerad i (Alvesson & Berg, 1988:50). Det fram-
stod tydligast vid några intervjuer med CSR-chefer. 

Alla företag som ingår i studien är stora företag. Vid varje möte har jag 
kommit till stora entréer där jag först fått anmäla mig i en reception. Där har 
jag sedan fått ett passerkort och efter detta har CSR-chefen kommit och 
hämtat mig och ibland har vi passerat genom säkerhetsspärrar för att komma 
in i byggnaden. Alla möten har skett i anonyma mötesrum, ofta i direkt an-
slutning till receptionen eller entrén. Mitt intryck är att flera av CSR-
cheferna är vana att ge intervjuer, och vid ett tillfälle tar en av dem över mitt 
inledningsprat och säger ”bla bla etik och…”. Hon säger sedan att vi kan 
skippa ”forskningsetikpratet” bara jag mailar alla citat och så kan vi börja på 
en gång. Personerna jag träffat ger också föreläsningar, förekommer i panel-
debatter och i det offentliga samtalet om CSR. Jag upplevde de flesta CSR-
cheferna som väldigt engagerade personer med en stark vilja att förändra. 
Någon beskrev det själv som att hon drevs av ”sakfrågorna” inte av vad före-
taget producerade. Eftersom CSR-cheferna är vana att berätta om sitt arbete 
och en del av deras arbetsuppgifter är att kommunicera företagets CSR-
arbete blir jag också en del i det arbetet, som lyssnare och bärare av historier. 
En del meningar inleds med färdiga introduktioner som ”Vår strategi är ju 
att...”. Att formulera och definiera företaget och dess aktiviteter är en del av 
CSR-chefernas arbete, men även att argumentera för CSR-arbete.  

Även andra intervjuer och observationerna går i hög grad ut på att för-
klara, argumentera och ge analyser av området. Jag har inte hanterat det här 
under själva intervjuerna genom att försöka komma runt analyserna utan 
istället i efterhand betonat och behandlat intervjuerna just som analyser.  

Förutom intervjun som prat har jag även sett själva intervjukontexten som 
en möjlighet för observationer. Även om det inte var huvudsyftet har jag 
också observerat omgivningen och själva situationen under intervjuerna. 
Varje intervju har förutom sin transkriberade text fått ett tillhörande stycke 
med ”intryck” där jag skrivit ned mitt direkta intryck och hur jag upplevde 
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intervjusituationen och även det som sades innan och efter inspelningen. Jag 
har inte gjort något strikt urval utan försökt skriva ned det som slagit mig 
under besöket: hur såg receptionen ut, vad möttes vi i för rum, var personen 
stressad, övertygande, nedlåtande, respektfull, trött? Var det öppet och vän-
ligt eller kändes någon del obehaglig?  

Vid alla utom två intervjuer har jag spelat in samtalet och senare transkri-
berat intervjuerna i sin helhet. Under de två undantagsintervjuerna anteck-
nade jag istället och transkriberingar skrevs utifrån anteckningarna. Vid 
dessa två tillfällen har också en kortare intervju per telefon eller mail genom-
förts i efterhand för att kontrollera eventuella oklarheter. Detta gjorde att 
transkriberingarna blev utförliga även om utskrifterna inte är ordagranna 
återgivelser. I alla transkriberingar har jag behållit en detaljrikedom där 
skratt, pauser och hummanden inkluderats. Även om den detaljnivån inte 
kommit att ha en avgörande betydelse för den tolkning som görs så fanns en 
öppen process som skulle kunnat tillåta att se mönster eller intressanta olik-
heter. Detaljrikedomen har hjälpt till och spelat roll för att ge en förnimmelse 
om karaktären på orden. Det har haft betydelse vid till exempel ironi som 
annars lätt försvinner i ett intervjutranskript, där tonläge inte framkommer.  

Observationer 
Förutom intervjuer har jag också observerat på seminarier och föreläsningar 
rörande samarbeten, i Sverige och i Storbritannien. Där har jag hört förma-
ningar, frågor, uppmaningar, exemplifieringar, varningar, råd och tips om 
samarbeten. Seminarierna och föreläsningarna är mötesplatser där aktörerna 
samlas. Seminarierna är ett sätt att förstå organiserandet av samarbeten. Där 
sprids idéer och best-practice. Alla förmaningar, frågor, och exempelfall som 
presenterades representerar idéer och synsätt på samarbeten. I en konferens-
broschyr beskrivs ett seminarium som:  
 

Speaking the same language: multi stakeholder alliances 

Forging a new approach with corporate partners – new trends are emerging in 
international development in the form of multi stakeholder alliances and the 
strategic involvement of businesses in addressing development challenges. 
Astra Zeneca and Plan UK will share how they achieved success with this 
new approach and how you can do it too.  

Senior Corporate Partnerships Executive, Plan UK. 

Global Community Support Manager, Astra Zeneca. 

(Seminariebeskrivning, konferensbroschyr, London 2012-07-02) 
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Som texten utdraget ovan visar fungerade en del seminarier som spridare av 
best-practice, här gällande samarbetet mellan Astra Zeneca som är ett stort 
internationellt företag och Plan UK som är en stor förening. På seminariet 
berättar representanterna om deras samarbete och hur de ”lyckats”. Exemplet 
visar alltså att seminariet spred idéer om hur organiseringen bör ske för att 
vara lyckad. Samtidigt säger det också något om vad ”lyckat” innebär. I ru-
briken nämns att tala samma språk som en viktig faktor för framgång. Föru-
tom lösningen så identifieras även problemen och utmaningarna. Seminariet 
var ett av flera under Storbritanniens största konferens för civilsamhället och 
professionella insamlingsledare45. Jag följde seminarieserien ”Corporate 
Fundraising”, där det varje dag gavs fyra seminarier à två timmar. Jag obser-
verade på åtta av dessa, samt vid luncherna och minglet mellan seminarierna. 
Det var både företag, föreningar och konsulter som höll i seminarierna. Varje 
seminarium besöktes av mellan 10 och 50 personer. Jag sparade också bro-
schyrer, foldrar, tidningar och annat tryckt material som delades ut under 
seminarierna.  

Eventen är platser för ett kollektivt meningsskapande, de framhåller vad 
som är viktigt och fungerar som idéspridare (för exempel på studier av 
konferenser se Windell, 2006; Zilber, 2007). Det lärdes ut om rätt och fel, 
hur samarbeten bör och inte bör organiseras. 

En form av event är konferenser, där idén är att sprida kunskap. Kunskap 
är också kodade idéer om varande, alltså fungerar konferenser som spridare 
av hur saker bör och inte bör fungera. Kunskapen tas sedan hem av deltagar-
na och omvandlas till aktiviteter. Nedan finns en översikt av de event jag 
deltagit vid. Det har varit seminarier, en bokrelease, en konferens och panel-
debatter. Eventen har varit mellan 2 timmar och 3 dagar. Totalt var det 7 
hela event innehållandes 14 delmoment. 
  

                               
45 Fundraisers 
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Tabell 4. Översikt av event  

Event Datum   Form 

Den framtida civilekonomen.  Oktober 2010 Konferens 

Socialt entreprenörskap – en del av lösningen.  April 2011 Konferens,  
presentationer  

National Convention 2012, London. Juli 2012 Konferens 
-Using national events to create sustainable 
corporate partnerships. 

Juli 2012 Seminarium 

-Introduction to corporate fundraising. Juli 2012 Seminarium 
-Truly strategic partnerships. Juli 2012 Seminarium 
-New Frontiers. Juli 2012 Seminarium 
-Working in synergy – getting corporate part-
nerships right. 

Juli 2012 Seminarium 

-Dragons nest evening event.  Juli 2012 Kvällsevent, 
panel, 
idépresentationer 

-Speaking the same language multi stakeholder 
alliances. 

Juli 2012 Seminarium 

-Sustainability whats’s next? The view from 
the leaders. 

Juli 2012 Seminarium 

Releasefest bok Filantropi. November 2012 Presentation,  
panelsamtal 

Att ge – givandet svenskarna älskar att hata. 
 

December 2012 
 

Presentation,  
panelsamtal 

Mänskliga rättigheter – företags ansvar? 
 

December 2012 
 
 

Presentation,  
panelsamtal 

Transparens i företagens rapportering. Februari 2013 Presentationer, 
panelsamtal 

Eventen varierar i form och längd, men den gemensamma faktorn har varit 
att de antingen behandlat områden som rört avhandlingens syfte eller inne-
hållit aktörer som rör avhandlingens syfte, i de flesta fall både och. Alla 
event handlar inte direkt om samarbeten, utan några innehåller också andra 
frågor som transparens i företag. Men även dessa event innebär ett möte 
mellan företag och ideella föreningar.   

På alla event jag deltagit på har jag mött minst en intervjuad person eller 
sett deras organisation representerad på deltagarlistorna. På en del event har 
jag mött flera personer jag tidigare intervjuat. Jag tolkar det som en bekräf-
telse på att det är event som aktörerna rör sig på. Storlek har varierat mellan 
cirka 30 till 1 000 deltagare.46 Jag har hört om eventen genom tips vid inter-
vjuer, nyhetsmail och i kontakter med branschorganisationer. Det största 
eventet var National Convention som pågick i tre dagar där jag följde en 
specifik seminarieserie om företagssamarbeten. Hela konferensen riktade sig 
mot ideella föreningar och deras medarbetare. Det är det största arrange-

                               
46 Siffrorna baseras på mina antaganden efter observationerna. År 2016 innehåll det största 
återkommande eventet, som jag deltog på, över 2500 deltagare enligt webbsidan.  
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manget för föreningar i Storbritannien. Det finns inget motsvarande i den 
storleken i Sverige. 

Förutom att lyssna på prat har jag också observerat det materiella, till ex-
empel bilder som visas, Power Point-presentationer, broschyrer, kläder, 
rummen och vad som skrevs på tavlan. Under presentationerna har jag an-
tecknat direkt på plats, och under mingel, småprat och samtal i omgivningen 
har jag antecknat i pauser. Jag skrev anteckningar med en attityd som brukar 
kallas ”utifrån ett öppet sinne”, vilket rent praktiskt innebär att jag försökte 
skriva ned skeenden utan en färdig preferens för vissa skeenden. Dessutom 
försökte jag undvika, eller åtminstone hantera, tendenser att dra tidiga slut-
satser. Ett sätt var att anteckna tvådelat: dels skeenden och dels korta reflekt-
ioner. Jag kunde därför skilja på vad som sades eller vad jag såg och vad jag 
tänkte kring det. Det var dock en utmaning att finna en balans mellan att 
anteckna vad som faktiskt hände och vad jag såg och att dra tidiga slutsatser. 
Det blir också en fråga om tid och smidighet (Becker, 1998). Vid konferen-
sen i London skrev jag ned intryck vid ingången: Det finns en stor röd matta, 
det är guldknoppar på trappan, det är rent, stora blomarrangemang, perso-
nalen är klädd i strikta kläder och en piccolo drar väskor upp till rummen 
för gästerna, istället för: Det är tjusigt i entrén. Ett annat sätt var också att 
fotografera miljön, för att lättare kunna minnas hur saker och ting tedde sig.   

Mitt sätt att observera och delta på eventen kan närmast beskrivas som 
deltagande observationer: en metod som innebär att befinna sig i fält och 
delta i aktiviteter och interaktioner (Fangen & Nordli, 2005). Jag har både 
deltagit och observerat. På eventen har jag deltagit i seminarier och till ex-
empel samtalat och minglat med andra deltagare under luncherna. Men jag 
har också stått vid sidan av och till exempel observerat vad andra deltagare 
gjorde under luncherna eller vilka frågor som ställdes under seminarierna. 
Jag har inte uppgett mig själv som observatör utan som deltagare, men jag 
har uppgett att jag är doktorand och att jag kommer från Uppsala universitet. 
När någon frågat har jag också pratat om min forskning och berättat att jag 
är där för att lära mig om området. Från eventen har jag förutom observat-
ionsanteckningar även broschyrer, seminarieinbjudningar, tidningar och 
dylikt material.  

Presentationsmaterial  
Utöver intervjuer och observationer har jag också samlat in texter och bilder 
från föreningars webbsidor om samarbeten med företag. Det kan ses som 
presentationsmaterial om samarbeten. För att utöka mitt material och min 
förståelse för personernas arbete har jag studerat hur föreningar presenterar 
samarbeten på sina webbsidor: Vad skriver de om, och vilka får komma till 
tals? Jag har samlat in material från de, i Sverige, femton största ideella för-
eningarnas webbsidor (samma organisationer som också intervjuats). På 
webbsidorna har jag laddat ned all text och bilder som berör företag och 
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företagssamarbeten. På webbsidorna berättar föreningarna om samarbetena 
och genom att studera den berättelsen kan jag addera till förståelsen av orga-
niseringen. I texterna och bilderna finns spår av hur föreningen organiserar 
kontakterna, varför de tycker att företag ska ingå samarbeten, vad det samar-
betas om och hur föreningen bygger upp nya samarbeten.  

På varje förenings webbsida har jag sparat ned första lagret och sedan alla 
lager som hör till underkategorin företagssamarbeten, eller liknande namn-
givning. Jag har också sparat ned bannrar som kan kopplas till företagssam-
arbeten på andra ställen av webbsidan när de dykt upp. Det som inte går att 
spara ned lika lätt är rörliga bilder och videor, vid något tillfälle har rörliga 
bannrar sparats som bilder, vilket är möjligt. Till exempel en banner som 
bestod av rörligt material sparades ned som tre separata stillbilder. Ofta 
fanns länkar till olika PDF-filer på webbsidorna, och i de fall som PDF-filen 
berör företagssamarbeten har dessa PDF-filer inkluderats i insamlingen. SOS 
Barnbyar producerar till exempel en tidning som riktar sig mot företagssam-
arbeten. Tidningen finns också som PDF-fil och på webbsidan fanns en länk 
till tidningen. Jag har valt webbsidorna framför årsberättelserna som organi-
sationernas uttryck om företagssamarbeten eftersom webbsidorna innehåller 
mer material och information om ämnet. Webbsidorna innehöll även flera 
bilder och visuellt material, dessa kom också att ingå i studien och ses som 
information och uttryck för åsikter och värderingar. Brinkmann (2012) visar 
på betydelsen av visuellt material: ”Visuellt material är uttryck för mänsk-
liga erfarenheter i specifika tider och på specifika platser och utgör en bety-
dande materialisering av människors normer och intressen” (Brinkmann, 
2012:131) (i svensk översättning Czarniawska, 2014:141). 

Bearbeta och tolka med en narrativ ansats  
Ofta beskrivs insamlingen av empiriskt fältmaterial mer ingående än tolk-
ningen och återgivningen av det. Tolkningen är inte heller lika självklar till 
sin natur i en kvalitativ ansats. Dock utförs den – något sker rent praktiskt – 
och en återgivning av fältmaterialet blir till. 

I det här avsnittet kommer jag beskriva den del av arbetsprocessen som 
bestod av att tolka, bearbeta och framställa fältmaterialet. Avsnittet besvarar 
frågan om hur fältmaterialet hanterats – vad jag har gjort med texterna, bil-
derna och anteckningar som genererats ur intervjuerna, observationerna och 
från webbsidorna. Först visar jag hur jag använt en narrativ ansats och däref-
ter några överväganden som gjorts i samband med själva framställningen.   

För det första är tolkningsprocessen något som pågår samtidigt som in-
samlingen av fältmaterial och mötet med fältet, även om merparten av tolk-
ningsarbetet ligger något senare i processen. Samtidigt fanns det ständigt 
funderingar om hur händelser, intervjusvar, texter och seminarier kunde 
förstås eller kopplas samman. Tolkningsarbetet är ett integrerat arbete till sin 
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natur, men åtskiljs till viss del i presentationen. Både den empiriska beskriv-
ningen och nästkommande kapitel kan förstås som tolkningar, eftersom be-
skrivningen är en utvald återgivning och av mig strukturerad i ett visst for-
mat. 

Så, vad skiljer i så fall en beskrivning (den första tolkningen) och en ana-
lys? Även om båda på sätt och vis är tolkningar så finns emellertid vissa 
skillnader: abstraktionsnivån ökar, eller som Forssell (1992) uttrycker det: 

Beskrivningar rör sig ofta nära empirin, och använder ofta empirins språk och 
uttryck medan den uttalade analysen ofta är ett försök att överföra/översätta 
de specifika empiriska iakttagelserna till mer generella kategorier. (Forssell, 
1992:52) 

En beskrivning är dessutom alltid en bearbetad återgivning av någons be-
skrivning av sin verklighet. Vissa utgångspunkter kan inte heller ignoreras 
när återgivningen görs, utan alla val görs på sätt och vis i ett kronologiskt 
förlopp under forskningsprocessen. Till exempel kommer ens omgivande 
forskningsmiljö kontinuerligt forma ens sätt att se på verkligheten och hur 
kunskap om den kan nås. Becker uttrycker det som “You cannot ”use” Marx 
if Durkheim’s ideas shaped your thinking” (Becker & Richards, 2007:17).  

Förutom återgivningens innehåll så har även formen betydelse. Hur be-
skrivningen framställs visar vad som ges vikt och vilket perspektiv som 
anammats. En narrativ form framhåller någons upplevelser och tolkningar, 
någons eget meningsskapande. Jag har låtit aktörernas röster stå i fokus för 
beskrivningen. Jag har försökt vara tydligt med när det finns skilda åsikter 
eller flera dimensioner av innehållet i narrativet. Samtidigt uppstår frågan: 
Vad vet jag som personerna inte vet själva? Becker (1998) besvarar frågan 
genom att referera till något som Everett Hughes sagt. 

‘I don’t know anything that someone in that group doesn’t know but, since I 
know what they all know, I know more than any one of them.’ (Becker, 
1998:99) 

 
Jag vet alltså vad flera personer vet, vilket gjorde det möjligt att forma ett 
kollektivt narrativ. Alla intervjuade personer har gett sina egna analyser och 
funderingar. Samtidigt innehåller intervjuerna vissa gemensamma drag och 
referenspunkter. Dessa återkommande referenspunkter sammankopplas för 
att representera aktörernas syn på sitt arbete. Eller, med ett lånat uttryck från 
Salzer-Mörlings avhandling: ”how they view and define themselves” 
(1994:52). Här fanns vissa gemensamheter vilket gjorde att det var möjligt 
att forma ett kollektivt narrativ.  

Med det teoretiska perspektivet som referensram framstod visst innehåll i 
fältmaterialet som mer intressant och centralt. Jag har följaktligen använt 
både fältmaterialet och teoretiska utgångspunkter för att mejsla fram vad 
som bör ges vikt. Jag har skapat narrativet, men det speglar aktörernas för-
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ståelse av omgivningen och sitt arbete med samarbeten. Fältmaterialet har 
hanterats parallellt i NVivo och manuellt. Vissa delar av fältmaterialet har 
legat till större grund för vissa bitar av narrativet. Jag har därför i återgiv-
ningen markerat om citaten kommer från intervjuer, observationer eller 
webbsidor. 

Det grundläggande narrativet har skrivits fram genom ett induktivt för-
hållningssätt. Först läste jag alla intervjutranskriberingar och observationsan-
teckningar som helheter. Intressanta och återkommande begrepp, ord och 
teman markerades och jag gjorde korta ostrukturerade anteckningar. Därefter 
bearbetade jag material från respektive grupp genom att söka likheter och 
skillnader inom gruppen. Utifrån detta har jag konstruerat ett narrativ. Narra-
tivet är en delvis en analytisk framställning, men beskriven i first-order con-
cepts. First-order-concepts är de ord och begrepp som används på fältet av 
olika personer och grupperingar när de diskuterar och beskriver fakta (Van 
Maanen, 1979). Till exempel är inte ordet ”organisationsvärlden” ett av mig 
påhittat ord utan ett begrepp som användes vid en intervju, och som sam-
manfattar flera liknande begrepp som användes på fältet. I kapitel 7 och 
framåt använder jag däremot second-order concept för att tolka och analy-
sera tidigare beskrivningar. Second-order concepts är begrepp som används 
för att förklara och diskutera mönster och teman i fältmaterialet (Van 
Maanen, 1979). Van Maanen förklara det också som tolkningar av tolkning-
ar (1979).47 

Min framställning  
Genom två frågor visar jag nedan hur återgivningen av fältmaterialet tagit 
form. Svaren kan också läsas som en introduktion till efterföljande kapitel. 

Vems röst är det som får höras?  
I representationen av det undersökta hörs aktörernas röster. Samtidigt är det 
jag som skapat formatet, satt citaten i sammanhang och återger på mitt sätt 
även om det kan påstås att en narrativ framställning eller förhållningssätt är 
ett sätt att stärka intervjupersonernas röst. Mishler (1986b) menar att narrativ 
analys är ett sätt att stärka individers egen förståelse, istället för att som fors-
kare inta ett ovanifrånperspektiv. Att utgå ifrån en narrativ ansats öppnar upp 
för möjligheten att lyfta fram individers egna kontextuella förståelse i deras 
egen terminologi (Mishler, 1986b).  

Jag har varit generös med antalet citat. Det finns ett egenvärde i citat, för-
utom att bara vara exemplifieringar för ett resonemang. Citat ger en livful-
lare inblick och en röst till materialet som gör att läsaren (förhoppningsvis) 
känner sig närmare det sociala samspel som jag försöker återge. Citaten är 
renskrivna, därför att ingen pratar för skrift. Till exempel är hummanden 

                               
47 För diskussion kring first-order och second-order concept, se Van Maanen, 1979 
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borttagna och uppenbara grammatiska misstag rättade. Hummanden, pauser 
och upprepningar har behållits där jag bedömt att det har betydelse för den 
övergripande meningen med citatet. Jag har anonymiserat enskilda citat men 
skriver ut organisationstyp och position, av två anledningar: dels som ett 
skydd för personerna som ingår i studien, eftersom att personernas öppenhet 
påpekades som besvärlig vid några intervjuer, och dels för att styra läsarens 
uppmärksamhet mot fenomenet, organisering av samarbeten, istället för en-
skilda personer eller organisationers uttalanden.  

Att skriva empiriska beskrivningar blir alltid ett utsnitt av det fältmaterial 
som samlats in, men jag har strävat efter att behålla många first-order con-
cepts, det vill säga sammanfattande begrepp som aktörerna själva använder 
framförallt i kapitel 3, 5 och 6 för att framhålla personerna på fältets egna 
röster. Benämningar på handlingar och begrepp kommer i hög utsträckning 
från fältmaterialet. Många sammanfattande begrepp kan uppfattas som ana-
lytiska, eftersom aktörernas tolkning och förhållande till sitt sammanhang är 
analytiskt. Dessutom arbetar aktörerna med modellerna och begreppen som 
skapats i partnerskapslitteraturen och dessa modeller och best-practice lärs 
även ut på seminarier.  

Vem berättar narrativet?  
Det finns ett grundläggande narrativ, som bygger på återkommande beskriv-
ningar, symboler och uppfattningar av omgivningen. Narrativet går alltså 
inte att återfinna i sin helhet i en intervju eller en observationsanteckning, 
utan spänner över de olika fältmaterialen. På så sätt är det alltså ingens nar-
rativ men allas narrativ. Det här narrativet framställs i kapitel 5 genom att 
ange några komponenter som det byggs upp kring. Narrativet kan förstås 
som en ramberättelse och en definition av omgivningen. Narrativet visar att 
det finns två olika sociala världar som aktörerna förhåller sig till, det är ”or-
ganisationsvärlden” och ”marknadsvärlden”. Dessa två olika sociala världar 
har olika kännetecken, representeras av olika människor, har varsitt språk 
och olika normer för hur människor bör bete sig. Narrativet är alltså upp-
byggt från både intervjuerna, observationerna och presentationsmaterialet 
om samarbeten. Fältmaterialen är också relaterade, till exempel pratade aktö-
rerna om paketering i intervjuerna och på webbsidorna fanns själva paketen. 
Det här narrativet är viktigt för att aktörerna som utformar samarbeten för-
håller sig till den uppfattningen av situationen. Det är också ett narrativ som 
används på seminarier för att motivera olika strategier för hur samarbeten 
bör byggas upp. Narrativet försvarar sätt att arbeta på och motiverar framtida 
möjligheter att utforma samarbeten. Sammantaget är det ett kollektivt narra-
tiv som både beskriver, förklarar och ger framtida vägledning. 

Efter kapitel 5 framställer jag några aktiviteter som aktörerna framhåller 
som viktiga i deras arbete i kapitel 6. Aktiviteterna representerar arbetet med 
att organisera samarbeten och är samtidigt saker som bygger upp narrativet. 
Aktiviteterna representerar organiserandet, hur aktörerna skapar utbyten, 
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bygger upp mening och nytta, principer som de förhåller sig till och olika 
dilemman som uppstår. På sätt och vis bygger aktiviteterna upp narrativet, 
samtidigt som narrativet om de två världarna också är förutsättningen för 
aktiviteterna.  

... 
Nu är det dags att lämna den metodologiska diskussionen och gå vidare mot 
beskrivningen av det kollektiva narrativet om ”två världar”. Jag har i det här 
kapitlet redogjort för utmaningar och mitt eget förhållningssätt, men även 
mitt eget arbete för att studera fältet. Jag har visat hur jag använt en kontinu-
erlig design och hämtat inspiration från narrativ analys för att utforska in-
stitutionella logiker. Härefter följer först ett kort bakgrundskapitel som inne-
håller en beskrivning av de olika grupperna som ingått i studien, det vill säga 
de personer som arbetar med att organisera samarbeten mellan företag och 
föreningar. Därefter följer kapitel 5 och 6 som tillsammans besvarar den 
första frågan om hur samarbeten organiseras.  
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Kapitel 4. De som arbetar med samarbeten 

Jag kommer nu presentera aktörerna mer ingående. Kapitlets syfte är att 
skapa en bakgrundsförståelse för vilka aktörerna är och i vilket sammanhang 
de arbetar. Aktörerna är alltså alla personer som är anställda för att organi-
sera och arbeta med samarbeten, och de är grupperade efter vilken typ av 
organisation de arbetar inom och bildar därmed fyra aktörsgrupper. För varje 
aktörsgrupp kommer jag först skildra vilka slags organisationer de arbetar på 
och vilken bakgrund personerna har. Här finns det en del skillnader inom 
varje grupp. Därefter kommer jag beskriva varje aktörsgrupps arbetsuppgif-
ter, vilket är det som förenar personerna inom respektive aktörsgrupp. Ge-
nom denna bakgrundsbeskrivning blir det enklare att senare förstå personer-
na inom varje aktörsgrupp mer som representanter för en yrkesgrupp än som 
enskilda individer.  

Företagsansvariga på föreningar 
På ideella föreningar arbetar det så kallade företagsteamet eller en företags-
ansvarig med samarbeten. Nedan kommer jag att berätta vilka det är som 
arbetar inom företagsteamen, deras bakgrund och vad de gör på jobbet. I 
gruppen företagsansvariga finns vissa skillnader, vilka jag beskriver inled-
ningsvis. Det som förenar gruppen är deras liknande arbetsuppgifter vilket 
jag beskriver därefter.  

Som tidigare nämnts i kapitel 3 har två av föreningarna i studien inte en 
företagsansvarig som arbetar med insamling utan bara med påverkan. Dessa 
två personer, en insamlingsansvarig och en handläggare för företag och 
mänskliga rättigheter, har således något annorlunda positioner. Men, båda 
förhåller sig till företag genom påverkansarbete, kampanjande och politiska 
påtryckningar. Greenpeace kallar detta för dialog mot företag och Amnesty 
har en intern grupp som heter Amnesty Business Group, vilken startades och 
under 2000-talet drevs som ett samarbete för och med företag. Amnesty Bu-
siness Group var en medlemsgrupp för företag som betalade en medlemsav-
gift. Enheten hade 15-16 medlemsföretag och för dessa ordnade Amnesty 
seminarier, utbildningar och förde enskilda dialoger. Företagsmedlemmarna 
var svenska företag som agerade globalt på marknader med risker för männi-
skorättskränkningar. Senare antog Amnesty en strikt internationell policy att 
inga monetära medel skulle mottas från företag. Därmed omvandlades Am-
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nesty Business Group till en aktivistgrupp, det vill säga formen med företag 
som medlemmar och utbildningar togs helt bort. Greenpeace är också noga 
med sin policy om monetära medel men bedriver dialog mot företag. Både 
Amnesty och Greenpeace framhåller oberoende, trovärdighet och möjlighet 
att granska företag som de främsta anledningarna till att inte motta ekono-
miska medel. Dock får både Amnesty och Greenpeace monetära medel från 
Svenska Postkodlotteriet. 

Inom företagsteamen finns det olika positioner som arbetar med företag. 
Av föreningarna i studien är det två som endast har en anställd. Den förening 
som har flest anställda i företagsteamet har sex, varav en är chef för teamet. 
En av föreningarna har ännu inte haft någon specifik person på positionen 
företagsansvarig utan arbetsuppgifterna ingår i insamlingsansvariges tjänst. 
Denna förening höll dock precis på att rekrytera en företagsansvarig vid 
intervjutillfället. En av personerna är också generalsekreterare då han även 
arbetade med företagssamarbeten vid studiens genomförande. Förutom det 
ingår en chef för teamet, en ansvarig för nya samarbeten, och en key account 
manager.  

Alla dessa personer arbetar med samarbeten mot företag och i företags-
teamet. Framöver i avhandlingen kommer alla benämnas som företagsansva-
riga. På föreningarna är företagsteamet ofta inordnat under insamlingsavdel-
ningen och/eller marknadsavdelningen. Insamlingsdelen brukar särskiljas 
från programsidan, och inom insamlingsdelen brukar föreningarna skilja på 
privata givare, företag och ibland finns också en avdelning som kallas stiftel-
ser eller statliga bidrag. Av de företagsansvariga som intervjuats är sju utbil-
dade ekonomer, två är antropologer, en är statsvetare. De andra har kombi-
nationer av utbildningar till exempel är en företagsansvarig naturvetare i 
grunden men har sedan läst en del marknadsföringskurser.  

Sammanfattningsvis finns det alltså en del skillnader i titlar, storlek på fö-
retagsteamen, samt vad gäller utbildningsbakgrund. Men det som förenar 
gruppen är att alla arbetar som företagsansvariga på icke vinstdrivande orga-
nisationer. Företagsansvarigas övergripande arbetsuppgift är att skapa pro-
jekt med företag och samtidigt att samla in pengar, förutom på Amnesty och 
Greenpeace där de arbetar med påverkan och inte med insamling eller ge-
mensamma projekt som syftar till att samla in monetära medel.  

Företagsansvarigas arbetsuppgifter kan delas in i två huvuddelar: starta 
upp nya samarbeten och administrera existerande samarbeten. Nästan alla i 
gruppen har arbetat i näringslivet tidigare, vilket också är en erfarenhet som 
framhålls som viktig för jobbet som företagsansvarig. En företagsansvarig 
som inte har näringslivserfarenhet påpekar att hon bara nyrekryterar personer 
med näringslivserfarenhet. Förutom näringslivserfarenhet söker föreningarna 
efter personer som är lyhörda, kreativa och kommunikativa. Kreativiteten 
anses vara viktig i att kunna skapa nya och innovativa samarbetsformer med 
företag. Till företagsteamet söks också personer som är bra på att kommuni-
cera, eller som det står under punkt sju i annonsen nedan, personer som har 
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”god kommunikativ förmåga”. I rekryteringsannonsen från WWF specifice-
ras önskvärda kvalifikationerna för ”Manager Corporate Partnerships”: 

 

 Önskvärda kvalifikationer: 
 Relevant akademisk examen  
 Mycket god förmåga att förstå hur företagens olika verksamheter funge-

rar, gärna med erfarenhet från näringslivet  
 Goda ledaregenskaper i matris- och nätverksorganisation  
 Intresse och sinne för ekonomi  
 Förhandlingsvana  
 Brett kontaktnät inom svenskt näringsliv  
 God kommunikativ förmåga  
 Strategisk och analytisk förmåga  
 God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska  
 Intresse för miljöfrågor med fokus på projektuppföljning  
 Erfarenhet av miljöfrågor är meriterande  

 
(Världsnaturfonden WWF, 2012) 

I annonsen påpekas också relevansen av näringslivserfarenhet och anled-
ningen är att personen bör ”förstå hur företagens olika verksamheter funge-
rar”. I en annan annons från Unicef specificeras önskemålen om personen till 
tjänsten ”Team Manager Key Account” på företagsteamet som: 

Som person är du affärsmässig, lösningsfokuserad, du har en analytisk för-
måga och är van att arbeta strukturerat i ditt sätt att skapa långsiktiga relat-
ioner. (Unicef, 2015) 

Även den här annonsen framhåller ”analytisk förmåga” och ”affärsmässig-
het” vilket kan liknas vid punkt två i WWFs annons. Unicefs annons fram-
håller också förmågan att skapa långvariga relationer. I annonsen från WWF 
för ”Manager Corporate Partnerships” beskrivs även arbetsuppgifterna. Ar-
betsuppgiften att starta upp samarbeten kan återfinnas i punkt ett och fem. 
Den andra arbetsuppgiften, att underhålla, finns beskriven i punkt två till 
fyra, sex, och sju.  

Arbetsuppgifter: 
1. Koordinera och utveckla företagspartnerskap i nära samarbete med part-

nerskapets styrgrupp och de olika projekten samt involverade medarbe-
tare. 

2. Ansvara för att projekt och aktiviteter genomförs enligt avtal. 
3. Säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet. Övervaka 

arbetsprocesser och föreslå nya lösningar för utveckling. 
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4. Utveckla, implementera och utvärdera KPI 48för företagssamarbeten. 
5. Ansvara för att utveckla samarbeten enligt WWFs intentioner. 
6. Kontinuerligt följa upp att företagssamarbeten, i sin helhet, följer plan 

och budget samt initiera eventuella korrigeringar i pågående projekt. 
7. Förbereda, ansvara och följa upp arbetet för styrgrupper och WWFs 

ledning – samt löpande rapportera om partnerskapens resultat och möj-
liga utvecklingsområden. 

8. Tillsammans med kommunikatörer ansvara för att beslutad kommunikat-
ionsplan genomförs och att nya kommunikationsaktiviteter initieras. 
 

(Världsnaturfonden WWF, 2012) 

Att starta upp samarbeten handlar som annonsen beskriver om att ”koordi-
nera och utveckla företagspartnerskap”. Och att, som punkt fem beskriver, 
göra det enligt föreningens ”intentioner”. Många företagsansvariga upplever 
att deras föreningar håller på att bygga upp rutiner för att hantera samarbeten 
med företag. Ett arbetssätt som flera använder och beskriver för att skapa 
rutiner och processer för företagssamarbeten är att skapa ”paketlösningar”. 
Dessa paketlösningar beskrivs som ett sätt att standardisera samarbeten och 
göra flera processer kring samarbeten automatiserade.  

Företagsansvariga arbetar också för skapa nya samarbeten. Helst ska före-
tagen ”ligga i linje” med föreningen. Ibland blir föreningarna uppringda och 
ombedda att delta i en pitch för ett företag eller en förmedlande organisation. 
Vid en pitch kan till exempel ett antal utvalda ideella föreningar bjudas in till 
ett företag för att presentera sin verksamhet och de samarbeten föreningen 
kan erbjuda. En företagsansvarig menar att förfarandet kan liknas vid en 
offentlig upphandling. Innan en sådan presentation försöker företagsansva-
riga arbeta med presentationen och välja interna projekt som ligger i ”linje 
med företaget”. Företagsansvariga menar att det är lättare att motivera sam-
arbeten som ”ligger i linje” med företagets identitet eller produktutbud. Före-
tagsansvariga försöker alltså presentera delar av föreningens verksamhet 
som kan intressera det specifika företaget.  

Ett annat sätt att bygga nya samarbeten är att kartlägga företag och skapa 
listor med potentiella företag. Efter det försöker företagsansvariga bygga upp 
kontakter med just dessa företag. Företagsansvariga framhåller att det är 
viktigt att projekten som presenteras är ”konkreta”, så antingen försöker 
företagsansvariga identifiera ”konkreta” projekt i föreningens verksamhet 
eller konkretisera projekt som föreningen redan driver.  

Företagsansvariga hittar nya samarbeten genom att göra undersökningar, 
kartlägga olika branscher och använda sina kontaktnät. Kontakter kan både 

                               
48 Key Performance Indicators, eller nyckeltal, är kvantifierbara mått som används för att 
utvärdera en verksamhets prestation. Det kan till exempel vara försäljningsintäkt, vinstmari-
ginal eller kundnöjdhet. 
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användas direkt och som dörröppnare. En person nämner till exempel hur en 
person på Investor kunde användas som dörröppnare till flera företag. Även i 
annonsen ovan skrev WWF att en önskvärd kvalifikation var ”Brett kontakt-
nät inom svenskt näringsliv”. En viktig arbetsuppgift vid nya samarbeten är 
att skriva avtal, då alla samarbeten med företag regleras i olika avtal. I avta-
len ingår till exempel vilka aktiviteter som ska genomföras och när, hur kon-
takterna ska skötas, hur samarbetet ska kommuniceras och hur föreningens 
logotyp får användas av företaget.  

Det andra huvudtemat i arbetet: att administrera och underhålla existe-
rande samarbeten handlar om att utföra de aktiviteter som avtalen reglerar. I 
punkt två i annonsen ovan står till exempel: ”Ansvara för att projekt och 
aktiviteter genomförs enligt avtal”. Företagsansvariga administrerar och 
projektleder pågående samarbeten. Det kan också handla om att omarbeta 
avtal eller förnya avtal på samarbeten. Ofta kallas den i gruppen som ansva-
rar för, administrerar och driver existerande stora företagssamarbeten för 
”key account manager”. Ofta är det samarbeten som varat över lång tid.  

Olika aktiviteter som ingår i samarbeten kan vara återrapportering, före-
läsningar, kampanjer och att skapa kommunikationsmaterial. Ibland har före-
taget öronmärkt pengar till ett specifikt projekt. Då brukar företagsansvariga 
kontinuerligt rapportera om just det projektet, annars rapporterar företagsan-
svariga generellt om föreningens verksamhet. Företagsansvariga kan också 
åka till företagen och presenterar projekten eller sin verksamhet på till ex-
empel personaldagar eller kundevent. På en sådan presentation föreläser 
företagsansvariga om det projekt som företaget varit med och stöttat eller 
generellt om verksamheten. Företagsansvariga försöker då specificera resul-
taten som just det företagets pengar skapat. Ibland tar också företagsansva-
riga med en kollega som arbetat i fält. Företagsföreläsningar framhålls som 
uppskattade delar av ett företagssamarbete. Ibland förekommer också fältre-
sor eller verksamhetsbesök, men endast i stora samarbetsprojekt. Till exem-
pel kan anställda från företaget besöka ett skolprojekt eller en barnby i ett 
annat land.  

En annan del i att underhålla samarbeten är rapportering. Precis som jag 
beskrev ovan handlar en del av arbetet om att beskriva verksamheten eller ett 
specifikt projekt för samarbetspartners. En viktig del av företagsansvarigas 
arbete är att skapa mätbarhet vid återrapporteringar. Mätbarheten skapas 
genom att i siffror mäta effekten av projekts finansiering. Det kan också 
hända att företagsansvariga ”bakar in” projekt som är mer diffusa i så kal-
lade konkreta projekt. Ett exempel som nämns är en ideell förening som 
arbetar med att bygga skolor på landsbygden i länder som saknar infrastruk-
tur och stabila utbildningssystem. Själva skolbyggnaden är en konkret del av 
projektet, men till exempel påverkansarbete mot föräldrar och andra vuxna 
för att övertyga dem om att barnen bör gå i skolan är svårare att mäta och 
visa i siffror. Arbetet med attitydförändringar kan då ”bakas in” som en post 
i själva skolbygget.   
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CSR-cheferna på företag 
På företagen är det CSR-chefen, hållbarhetschefen, miljöchefen eller intres-
sentansvariga som ansvarar för samarbeten och kontakter med ideella före-
ningar. Jag har intervjuat två företag som specifikt har en tjänst som be-
nämns som intressentansvarig. I båda fallen har tjänstens utformning och 
inriktning varit relativt ny vid intervjutillfället, även om arbetsuppgifterna 
förekom tidigare men var fördelade över ett antal olika personer. Jag kom-
mer nedan sammanfoga olika titlar och kalla den här aktören för CSR-chef. 

För många CSR-chefer är arbetet med ideella organisationer bara en av 
flera arbetsuppgifter. För de två personer som är intressentansvariga är det 
dock deras huvuduppgift. Jag kommer i avhandlingen i viss mån också att 
skriva om CSR-chefernas generella arbete då det under studien framkom 
som en viktig del för inriktningen på institutionella logiker. Därför finns det 
senare i avhandlingen inslag av beskrivningar av generellt CSR-arbete som 
inte direkt handlar om samarbeten.  

Företagen som ingår i studien är alla stora företag, 6 av 9 finns med bland 
de 100 största företagen i Veckan Affärers lista av Sveriges 500 största före-
tag (år 2015). Ett av företagen som ingår i studien är Svenska Postkodlotte-
riet, som också särskiljer sig något från de andra företagen då det kan anses 
vara både en stiftelse och ett företag.  

Postkodlotteriet har en välgörenhetsansvarig som arbetar med deras så 
kallade förmånstagare. Istället för samarbeten som en del av CSR-arbetet så 
är välgörenhet en del av grundkonceptet i Postkodlotteriet. Konceptet är 
uppbyggt kring att överskottet av verksamheten delas ut till förmånstagare, 
som är olika ideella föreningar. Själva licensen att driva lotteriverksamhet 
innehas av en förening bestående av flera olika ideella föreningar. Postkod-
lotteriets arbete handlar inte om hållbarhet eller om att förändra interna pro-
cesser, utan om att arbeta mot och tillsammans med förmånstagarna i en 
process som benämns som välgörenhet. Postkodlotteriets upplägg ser på sätt 
annorlunda ut.  

Å andra sidan innehåller deras dialog med förmånstagarna många element 
som andra företagssamarbeten består av. Deras välgörenhetsansvariga arbe-
tar alltså med föreningar precis som en del CSR-chefer. Det kan också näm-
nas att Postkodlotteriets summor är av betydande storlek, som jag nämnde i 
kapitel 1 har de sedan 2012 årligen delat ut över en 1 miljard svenska kronor 
till ideella organisationer. Om man räknar in deras verksamhet i Holland och 
Storbritannien så är Postkodlotteriet världens tredje största privata givare till 
välgörenhet. 

Ovan har jag pekat på några skillnader inom gruppen CSR-chefer – både 
skillnader mellan företagen och mellan personerna som är intervjuade – men 
det som förenar CSR-cheferna i studien är arbetet mot och med ideella före-
ningar. CSR–cheferna möter, interagerar och hanterar föreningar främst i tre 



 96 

arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter är: välja ut och skapa samarbeten, 
dialog med intressenter samt intern dialog. 

För det första så är CSR-chefen ansvarig för samarbeten. Hon eller han 
väljer ut en förening och är motpart i aktivitetsordnandet. CSR-chefen kan 
via en pitch till exempel välja organisation eller efterfråga förslag på samar-
beten hos olika föreningar. I den här arbetsuppgiften ingår det också att för-
handla fram avtal. Sedan ska CSR-chefen välja ut en organisation som ”lig-
ger i linje” med företaget. CSR-chefen kan också vara den som till exempel 
anordnar något internt event på företaget som kommer utse medarbetare som 
har möjlighet att delta på till exempel en fältresa. Det kan också vara samar-
beten som involverar flera parter till exempel andra företag, kommuner eller 
myndigheter. Ett sådant samarbete är till exempel Skandias initiativ mot 
transaktioner och köp av barnpornografi. Det samarbetet gjordes med poli-
sen och Ecpat49 . Vidare kan det också vara samarbeten som organiseras 
genom att skapa en egen organisation som till exempel Better Cotton Ini-
tative50. 

Den andra arbetsuppgiften handlar om dialog med föreningar utan samar-
beten. CSR-chefen kan träffa intressenter, läsa föreningars rapporter och 
möta föreningar i offentliga uppdrag, till exempel panelsamtal. Att träffa 
intressenter kan även vara en form av allmän omvärldsbevakning eller om-
världsdialog. Frågorna som en CSR-chef driver kan likna de frågor som en 
ideell förening arbetar med. En företagsansvarig på en förening beskriver det 
som att miljöcheferna ”älskar” att träffa henne. Hon säger: 

Miljöchefer älskar ju oss, skulle jag vilja säga, bara för att de känner samhö-
righet, naturligtvis, och vi har förståelse för deras problem. (Företagsansva-
rig, förening, intervju) 

Den tredje arbetsuppgiften är intern dialog. CSR-cheferna arbetar med att 
utbilda, motivera och argumentera för ansvar och hållbarhetsfrågor internt i 
sitt företag. En del av den interna dialogen kan vara att motivera ett samar-
bete med en förening, men även motivera hållbarhetsarbete generellt, genom 
att bland annat visa engagemang för arbetet generellt och för sakfrågor.  

En CSR-chef säger att hon tar hjälp av ideella föreningar för att driva sak-
frågorna om hållbarhet och ansvar inom företaget, men i dialogen med ide-
ella föreningar måste CSR-chefen på samma gång förklara hennes förutsätt-
ningar, att hon måste driva sakfrågor inom ramen för företagets verksamhet 
samt med hänsyn till att företaget är hennes arbetsgivare. En annan CSR-
chef illustrerar samma tanke genom att skjuta företaget som en flock framför 

                               
49 End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes 
50 Better Cotton Initiative är en NGO som arbetar för att definiera vad en bättre mer hållbar 
bomullsproduktion kan vara. Medlemmar är olika typer av organisationer så som detaljvaru-
kedjor, NGO:er och leverantörer. Sammantaget har Better Cotton Initiative 870 medlemmar.   
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sig med händerna. Sen beskriver hon det som en av utmaningarna på hennes 
arbete samtidigt som hon inleder med att säga att det inte är särskilt svårt. 

Det är inte särskilt svårt, men att förflytta och pusha med sig samtliga åt ett 
visst håll. [Hon visar med händerna hur hon trycker en skock framför sig med 
händerna som två skyfflar] (CSR-chef, företag, intervju) 

Som pådrivare väljer personerna också att arbeta för stora företag för att 
kunna göra en skillnad och ha möjlighet att påverka. CSR-cheferna vill 
skapa förändring. CSR-cheferna berättar ofta om hur lång eller kort deras 
väg är till företagets ledning. Det anses vara ett mått på företagets priorite-
ring av CSR-arbete. Några företag har skapat ett etiskt råd eller en hållbar-
hetsgrupp, där någon ur ledningen ingår. På så sätt kan CSR-chefen väcka 
frågor som förs till ledningen. Ett av företagen i studien har just tillsatt en ny 
VD, och CSR-chefen på företaget ifråga säger att hon känner förtröstan då 
VD:n har poängterat att hållbarhetsarbete är viktigt. Flera CSR-chefer berät-
tar just om hur viktigt det är att ledningen på deras företag prioriterar håll-
barhetsfrågorna. CSR-cheferna vill att företaget ska ta frågorna seriöst och 
påpekar att det inte finns något värre än att arbeta för ett företag som inte tar 
CSR-frågorna på allvar.   

CSR-konsulter på konsultföretag 
Inom konsultområdet finns både flera små CSR-konsulter som är nischade 
mot hållbarhet och hela CSR-avdelningar på de stora konsultbyråerna. Jag 
har intervjuat tre CSR-konsulter på två av de största konsultbyråerna i Sve-
rige och en konsult på en mindre, nischad konsultbyrå. Personerna kommer 
benämnas som CSR-konsulter. Tre av CSR-konsulterna är utbildade ekono-
mer varav en också har en journalistutbildning. Den fjärde CSR-konsulten 
har endast en journalistutbildning.  

Konsultens roll liknar en CSR-chefs roll. En liten del av CSR-
konsulternas arbete kan bestå av att förmedla kontakter mellan företag och 
ideella organisationer. Det kan också, liksom för en CSR-chef, bestå av att 
vara rådgivare för hur ett företag ska förhålla sig till intressenter, men också 
det omvända – att vara rådgivare för en ideell verksamhet om deras relation 
till företag. En konsultbyrå skriver på sin hemsida om välgörenhet som en 
del i deras CSR-erbjudande, vilket benämns som ”Välgörenhet som ett vär-
deskapande CSR-verktyg”. Texten som följer ser ut så här: 

För företag som vill skapa långsiktigt värde är det viktigt att ha förtroende 
och legitimitet i intressenternas ögon. Att engagera sig i lokalsamhället eller 
ge till välgörenhet är ett sätt för företag att vara en god samhällsmedborgare. 
(Halvarsson, 2016)  
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Alla konsultbyråerna har erbjudanden om tjänster och rådgivning inom CSR, 
vilket omväxlande benämns som CSR och som hållbarhet. Den ena konsult-
byrån har precis omarbetat sitt CSR-”erbjudande”. CSR-konsulten berättar 
om processen som handlat om att skapa ett ”språk” och att ”paketera” en 
tjänst. Det benämns som ”processen att definiera deras hållbarhetserbju-
dande”. Tidigare fanns deras CSR-tjänster mer utspridda och var otydligare, 
eller som hon själv säger bestod av ”mjuk materia”. Alla konsultbyråerna 
arbetar med att skapa redovisning i form av hållbarhetsredovisningar eller 
CSR-rapporter. Andra tjänster är att skapa utbildningar och workshoppar 
inom CSR. Ett sätt konsulterna definierar sina tjänster på är även att säga 
vad de inte gör. Ingen av konsulterna anser sig arbetar med ”ren” marknads-
kommunikation, produktreklam eller ”jippon”.  

Projektledare på förmedlarorganisationer 
I Sverige finns det två organisationer som arbetar med att förmedla kontakter 
mellan företag och ideella föreningar. Det är Volontärbyrån, som är inriktad 
på volontäruppdrag, och Social Initiative som arbetar på uppdrag av företag 
och privatpersoner för samarbeten med sociala entreprenörer. Både Volon-
tärbyrån och Social Initiative drivs som ideella föreningar. Jag benämner de 
två personer jag intervjuat på respektive organisation som projektledare. 
Nedan beskriver jag organisationerna var för sig.  

Volontärbyrån 
På Volontärbyrån har jag intervjuat grundaren och det var också hon som 
startade upp Volontärbyråns verksamhet mot företag. Volontärbyrån beskri-
ver själva sin verksamhet som: 

Volontärbyrån erbjuder skräddarsydda företagsvolontärprogram för dig som 
företagspartner. Vi hjälper till att hitta passande ideella uppdrag till era an-
ställda, ordnar gruppuppdrag och vägleder er genom processen att skapa ett 
framgångsrikt volontärprogram för ert företag. (Volontärbyrån, 2010) 

 
Organisationen bildades 2002 och förmedlar kontakter mellan volontärer och 
ideella föreningar. Volontärbyrån har en databas för att bedriva sin verksam-
het, där ideella föreningar kan lägga upp annonser när de söker volontärer. 
Alla annonser granskas av Volontärbyrån innan annonserna läggs upp och 
blir publika. Men, som citatet ovan visar arbetar Volontärbyrån även med 
företag som uppdragsgivare genom att arrangera och driva projekt för före-
tagsvolontärer. Volontärbyrån har sedan starten arbetat med att förmedla 
volontäruppdrag till både privatpersoner och företag. 
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 Ett företagsprogram består av flera delar och köps av företag. I korthet 
går företagsprogram ut på att ett företag genom Volontärbyrån skapar möj-
ligheter för sina anställda att vara volontär för en ideell verksamhet. Före-
tagsprogrammen kan vara individuella uppdrag eller gruppuppdrag. Indivi-
duella uppdrag görs genom att Volontärbyråns databas med volontäruppdrag 
görs tillgänglig för anställda på ett företag via intranätet, men det kan också 
handla om att Volontärbyrån eller personalavdelningen uppmuntrar till Vo-
lontärarbete. Volontäruppdragen kan också klassificeras på intranätet efter 
företagets önskemål om vilka föreningar som de anställda bör utföra uppdrag 
för. Klassificeringen innebär att volontäruppdrag inom ett visst område visas 
på företagets intranät, till exempel Barn och Ungdomar eller Hälsa. Ibland 
ingår det i företagsuppdraget att de anställda på företaget får utföra volontär-
uppdragen på betald arbetstid, exempelvis genom att företaget avsätter ett 
visst antal timmar per år av arbetstiden. Vid gruppuppdrag brukar flera an-
ställda tillsammans utföra volontäruppdrag under till exempel en heldag. Ett 
exempel är ett gruppuppdrag åt Coca-Cola, där alla anställda på Coca-Cola 
under en arbetsdag arbetade som volontärer för Myrorna.  

Social Initiative 
Social Inititative sätter upp samarbeten mellan företag och ideella förening-
ar, främst med vad de själva benämner som sociala entreprenörer.  

Organisationen startades upp 2002 av två ekonomer, som båda har sin 
ekonomutbildning från handelshögskolan i Stockholm. Idag drivs Social 
Inititative fortfarande av de två grundarna och 1–2 anställda. Grundarna 
startade organisationen efter karriärer i managementkonsultbranschen re-
spektive på Världsbanken. Social Inititative arbetar på uppdrag av företag 
och söker efter lämpliga sociala entreprenörer eller organisationer/projekt för 
företag att ”investera” i 51. Social Initiative startades i samarbete med Carne-
gie, vilket är en investmentbank som arbetar med finansiell rådgivning och 
förvaltning. Först arbetade Social Initiative endast med Carnegie, men vid 
intervjutillfället arbetar föreningen med ett tiotal företag.  

Social Initiative arbetar även på uppdrag av privatpersoner, eller så kal-
lade filantroper. Uppdragen består av att söka upp, utvärdera och föreslå 
lämpliga projekt eller sociala entreprenörer och sedan administrera och åter-
rapportera till uppdragsgivaren. Så här beskrivs verksamheten på hemsidan: 

Social Initiative är en oberoende, icke-vinstdrivande rådgivare som hjälper 
företag och privatpersoner att göra en väsentlig skillnad i världen. Vårt mål är 
att hjälpa utsatta människor att själva förbättra sina levnadsförhållanden och 

                               
51 Här använder jag ordet investera för att Social Initiative själva använder det för att beskriva 
sin verksamhet, bland annat på sin hemsida. Senare i avhandlingen kommer jag att diskutera 
och resonera kring betydelsen av olika etiketter för samma handling.  
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bidra till den glädje våra uppdragsgivare känner genom att engagera sig. 
(Social Initiative, 2016) 

Flera av arbetsuppgifterna för projektledaren kan liknas vid företagsansvari-
gas på de ideella föreningarna. Dock fungerar projektledaren och Social 
Initiative mer som en mellanhand eftersom Social Initiative inte bedriver 
någon egen verksamhet utan istället söker upp, utvärderar och administrerar 
kontakter mellan ett företag och en social entreprenör. Samtidigt poängterar 
projektledaren att deras organisation inte är en intermediär och inte heller en 
konsultverksamhet.  
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Kapitel 5. Ett narrativ om två olika ”världar”  

I det här kapitlet visar jag det kollektiva och övergripande narrativet om två 
skilda ”världar”, organisationsvärlden och marknadsvärlden. Det är ett nar-
rativ genom vilket aktörerna som arbetar med samarbeten beskriver och de-
finierar sin omgivning. Det är en tolkning och en definition som görs på 
fältet av aktörerna själva. Det innebär också att det här kapitlet innehåller en 
beskrivning som till stor del baseras på empirins språk, det vill säga koncept 
och benämningar bygger i hög utsträckning på det språk som används av 
aktörerna och i fältet. Men vad är då en organisationsvärld respektive en 
marknadsvärld? Och var finns ”världarna”? I kapitlet försöker jag besvara 
dessa frågor genom att först presentera begreppet världar, sedan visar jag på 
tre kategorier varvid det anses föreligga skillnader mellan marknadsvärlden 
och organisationsvärlden: personer, språk och regler och premisser. Sist 
påpekar jag att aktörerna även ifrågasätter och distanserar sig till definition-
en och uppdelningen i två olika världar.   

Hur verkligheten ter sig som två ”världar” 
Omgivningen i arbetet med samarbeten beskrivs som en verklighet bestå-
ende av två skilda världar. Utklippet nedanför är ifrån en branschrapport av 
Frii (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) och ger en viktig ledtråd till 
att förstå narrativet. Rapporten heter Finansiering av ideell verksamhet – 
förutsättningar, verklighet och framtid. I rapporten ägnas ett helt kapitel åt 
företagssamarbeten, under rubriken Företagen och Organisationerna. Ka-
pitlet är det längsta i rapporten och baseras på ett enkätutskick till ideella 
föreningar respektive företag för att undersöka synen på företagssamarbeten. 
I kapitlet kan man bland annat läsa om vilka ändamål företag prioriterar, 
vilka de vanligaste samarbetstyperna är och vilka faktorer som försvårar 
samarbeten. Kapitlet sammanfattas med rubriken Sammanfattning – när två 
världar möts. Det är också denna rubrik som syns i utklippet nedan och som 
är själva ledtråden. Utklippet visar att begreppet ”två världar” förekommer 
på fältet som ett sätt att beskriva och förklara omgivningen.   
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Figur 2. Utklipp från sidan 45 i branschrapporten ”Finansiering av ideell verksam-
het- förutsättningar, verklighet och framtid”, 2015. Producerad av Frii (frivilligor-
ganisationernas insamlingsråd) i samarbete med PWC. Punkten 8.18 sammanfattar 
kapitel 8, om företagen och organisationerna, i rapporten. Utdraget visar att företa-
gen definieras som en värld och organisationerna som en annan värld och därmed 
möts världarna i samarbeten mellan företag och frivilligorganisationer.  

I rapporten sammanfattas alltså företagssamarbeten som ett möte mellan 
olika världar, där en värld är företagen och en värld är organisationerna inom 
den ideella sektorn. För att ge ytterligare ett exempel från fältet där definit-
ionen används citerar jag förmedlarorganisationen Social Initiatives webb-
sida nedtill. Under rubriken Om oss – bakgrund skriver de:  

Pernilla Bard och Caroline Cederlöf grundade Social Initiative 2002. ”Vi 
lärde känna varandra när vi pluggade på Handelshögskolan i Stockholm. Ef-
ter examen valde vi helt olika karriärer, jag inom näringslivet och Caroline 
inom internationellt utvecklingsarbete”, säger Pernilla. 

”Efter många år inom våra respektive områden började vi leka med tanken på 
att sammanföra dessa två världar. Jag hade sett att det fanns otroligt effek-
tiva sociala entreprenörer som behövde resurser att skala upp sin verksamhet. 
Pernilla hade sett det ökade intresset bland företag i Sverige att bidra till 
samhället. Tillsammans med näringslivet och filantroper ville vi på ett effek-
tivt sätt bidra till att förbättra framtidsutsikterna för utsatta människor runt 
om i världen”, säger Caroline. (Social Initiative, 2015) (Min fetstil) 

Den första delen från webbsideutdraget handlar om att grundarna till Social 
Initiative har arbetat i näringslivet respektive med internationellt utveckl-
ingsarbete. I andra stycket som hänger samman leder den bakgrunden till 
tankegångar om att ”sammanföra dessa två världar”. Även här, på webbsi-
dan, syns alltså samma viktiga ledtråd som visar att definitionen om två olika 
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världar görs av aktörerna själva på fältet, och att begreppet, världar, används 
på fältet. På webbsidan representerar näringslivet den ena världen, och inter-
nationellt utvecklingsarbete den andra världen.  

En CSR-chef beskriver även hon den ideella sektorn som en annan värld. 
Hon berättar om sin karriär innan sitt nuvarande jobb i intervjuutsnittet ne-
dan, och för henne är humanitära sektorn en annan värld.  

Emilia: Vad kom du ifrån innan? Vad har du för bakgrund innan? 

CSR-chef: Ja det var ju lite intressant, med tanke på det du har, för jag kom-
mer ifrån humanitära sektorn, jag har jobbat med kommunikation och insam-
lingsstrategi för humanitära sektorn. Jag har varit anställd på Röda Korset 
och på Rädda Barnen och jag har jobbat som konsult i tre år för alltifrån Cari-
tas till Unicef till flera av handikapporganisationerna. Så att jag kommer ju 
ifrån den världen (CSR-chef, företag, intervju) 

I de tre nämnda exemplen definierar aktörerna företag som en värld och ide-
ella föreningar/internationellt utvecklingsarbete/humanitär sektor som en 
annan. Men, världarna kan också finnas inom ett företag eller inom en ideell 
förening. CSR-chefen på ett företag uttrycker det som: 

Jag trivs bra här, jag har ett ben i varje värld. 

[nu visar personen två cirklar med händerna, hon gör en cirkel på höger sida 
med höger arm och en cirkel på vänster sida med vänster arm] 

Det är en jättebra match att ha ett ben i varje och jag trivs här. 

(CSR-chef, företag, intervju) 

CSR-chefens citat visar att också hon använder begreppet två världar, men 
hon talar istället om båda världarna som samexisterande i hennes jobb på 
företaget. Samtidigt som hon säger så målar hon upp två cirklar med händer-
na, som en illustration av de två världarna. Hon själv står i mitten, ”med ett 
ben i varje”. Den här CSR-chefen har tidigare arbetat i en global ideell före-
ning och har förutom en civilekonomexamen läst mänskliga rättigheter på 
universitetet. I citatet från intervjun menar hon att hennes två intressen 
kommer samman på hennes nuvarande arbetsplats. Här finns således värl-
darna representerade inom företaget. Hon har ett ben i marknadsvärlden och 
ett i organisationsvärlden samtidigt, fast hon arbetar på ett företag. I CSR-
chefens sätt att uttrycka världarna framkommer en till intressant del: hon 
illustrerar även världarna genom att måla cirklar med händer. Illustrationen 
påvisar världarna som avgränsade avskilda enheter. CSR-chefen är dock inte 
den enda aktören som målar upp eller exemplifierar världarna på ett fysiskt 
på sätt. Här vill jag påminna läsaren om en litet utsnitt ur observationsbe-
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skrivningen i kapitel 2, nämligen utsnittet när den ärtiga konsulten pratar om 
att företagsrepresentanter kan ha olika ”hattar”. Även där visar konsulten 
avgränsningen mellan världarna på ett fysiskt sätt genom att ställa sig på 
olika sidor av scenen när hon pratar om kostymhatten respektive känslohat-
ten. Genom att fysiskt illustrera skillnaderna gör både CSR-chefen och kon-
sulten en poäng av att visa gränsdragningen och olikheten mellan världarna.  

CSR-cheferna på företagen menar ibland att deras arbete består av samma 
frågor som organisationsvärlden arbetar med, att CSR-chefens arbete består 
av sakfrågor så som miljö, hållbarhet och schyssta arbetsvillkor. CSR-
cheferna känner igen frågorna som organisationsvärlden arbetar med, och 
det är inte bara CSR-chefen ovan som är eller har varit aktiv inom förening-
ar. Flera CSR-chefer är, eller har varit, aktiva eller tidigare arbetat för före-
ningar.52 Ibland känner en CSR-chef igen sig mer i organisationsvärlden än i 
sitt eget företag. Samtidigt uttrycker flera CSR-chefer en tillhörighet med 
marknadsvärlden, ett gillande för snabba beslut, att sälja något och att ha 
möjligheter att påverka storskaligt.  

Vidare kan världarna också finnas inom ideella föreningar. Här får ett ut-
drag ur en intervju med en företagsansvarig på en förening illustrera att båda 
världarna finns inom hans förening: 

Emilia: Fanns det någon som var anställd för det här innan du kom in? 

Företagsansvarig: Nej inte exklusivt för företag. Vi hade en kommunikat-
ionsavdelning som jobbade med insamlingsfrågorna och där har företag varit 
en bit i allt möjligt, och tillsammans med mig anställdes det en tjej. […] Jag 
sitter på insamlingsavdelning som är mer marknadsorienterad typ och hon sit-
ter på vår programavdelning för att jobba mer med de globala samarbetena 
som kan dyka upp inom företagssektorn. Och det är ett sätt för oss att brygga 
över vissa hinder som kan finnas ibland … hinder som folk tror finns mellan 
typ programvärlden och marknadsvärlden och så där, då är det väldigt bra att 
vi har två ingångar på varje sida och de här hindren är ju egentligen inga hin-
der utan det är ju någonting som man bara behöver prata om för de flesta. 
Alltså det är ju inte det att företagen styr oss bara för att vi tar pengar ifrån 
dem. Utan det är snarare hur vi sätter upp ett samarbete och hur det ser ut i så 
fall. (Företagsansvarig, förening, intervju) 

Inom hans förening möts alltså programvärlden och marknadsvärlden (se 
mitten av intervjuutdraget). Företagsansvariga förklarar att insamlingsavdel-
ningen är mer marknadsorienterad än programavdelningen, som är den av-
delning hans kollega inom företagssamarbeten tillhör. Inom hans förening är 
alltså marknadsvärlden insamlingsavdelningen och organisationsvärlden är 
representerad i programavdelningen. Längre ned i utdraget förklarar före-

                               
52 En person är till exempel aktiv inom Amnesty Business Group, en har suttit i styrelsen på 
Svenska FN-förbundet, en har varit VD för en stiftelse, en person har arbetat inom Röda 
Korset. 
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tagsansvariga också syftet med att han och hans kollega tillhör olika avdel-
ningar som ett sätt att ”brygga över vissa hinder”. För den här företagsansva-
riga är hindren på sätt och vis imaginära men ändå har hindren påverkat 
strukturen på företagsteamet och teamets avdelningsplacering i organisat-
ionsmatrisen.  

Sammantaget beskrivs marknadsvärlden som fokuserat på ekonomiska 
vinster, effektivitet och hjärna. Som motsats beskrivs fokus i organisations-
världen vara frågorna, mänskliga vinster, hjärta och känslor. Världarna möts 
i samarbeten mellan företag i privata sektorn och föreningar i ideella sektorn. 
Inom företaget möter CSR-cheferna en annan värld när de möter ”affären”, 
marknadsavdelningen, säljavdelningen eller ledningen. Inom ideella före-
ningar möter företagsansvariga en annan värld i programavdelningen, pro-
jekten, verksamhetsansvariga och naturvårdarna. Förutom marknadsvärlden 
och organisationsvärlden möter aktörerna också andra världar, till exempel 
kommuner eller staten. Den här historien koncentreras dock kring organisat-
ionsvärlden och marknadsvärlden. Jag kommer nu beskriva vad som särskil-
jer världarna genom tre kategorier: personer, språk och premisser och regler.  

Personer – ”idealister” eller ”näringslivsmänniskor”? 
Ett sätt som världarna särskiljs på är genom att aktörerna talar om olika typer 
av personer. Människor som arbetar inom organisationsvärlden beskrivs som 
annorlunda jämfört med människor som arbetar inom marknadsvärlden. I 
organisationsvärlden finns ”idealister” och i marknadsvärlden finns ”nä-
ringslivsmänniskor”. En CSR-chef berättar för mig om olika människor i 
citatet nedan. Han arbetar på ett multinationellt företag men har tidigare ar-
betat på två olika ideella föreningar. I citatet berättar han om två olika typer 
av personer och tydliggör för mig om skillnaderna dem emellan. Han förkla-
rar det som: 

Ja, vad du måste förstå är att folk jobbar i NGOs för att de primärt drivs av 
sakfrågan, de är ideologiska, de kan vara väldigt passionerade. Så klart är det 
här en generalisering, alla är olika, men anledningen till att jag jobbade för en 
NGO var för att jag var passionerad av skogs- och artbevarande, så deras 
första mål är helt enkelt sakfrågan. (CSR-chef, företag, intervju) 

CSR-chefen fortsätter sedan, i citatet nedanför, och jämför med den andra 
typen, ”näringslivsmänniskor”. Dessa människor är annorlunda. Han säger:  

Näringslivsmänniskor är väldigt pragmatiska, de är väldigt fokuserade på ef-
fektivitet och levererande. De kan vara väldigt smala i sitt fokus som bara är 
på affärer, företaget behöver göra vinst, för att de behöver det. Så klart är alla 
olika men att sammanföra två tankesätt kan ibland leda till sammanstötning-
ar, beroende på vilka organisationer. (CSR-chef, företag, intervju)  
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I CSR-chefens förklaring är alltså ”näringslivsmänniskor” orienterade mot 
”effektivitet” och ”levererande” medan människor som arbetar på ideella 
föreningar är ”ideologiska” och ”passionerade”.  

Men det är inte bara sektorstillhörigheten eller själva arbetsgivarens till-
hörighet som avgör vilken typ av person någon är. Och aktörerna som arbe-
tar med samarbeten är ibland det ena eller andra, och sägs ibland vara lite av 
både ”idealist” och ”näringslivsmänniska”. Tillhörigheten kan även uttryck-
as som en identitet, att vara den ena eller andra typen av person. Att beskriva 
en identitet är mer fastlagt och oföränderligt, vilket betyder att en person kan 
arbeta i en förening men beskriva sig som en person tillhörande den andra 
världen. En företagsansvarig beskriver till exempel sig själv som ”närings-
livsmänniska”. Jag visar ett utdrag från starten på vår intervju. Jag inleder 
som vanligt intervjun med lite småprat och berättar om mitt avhandlingspro-
jekt. Personen säger efter min beskrivning av avhandlingsprojektet och dok-
torandprogrammet: 

Företagsansvarig: Då har du en viss uppgift framför dig [angående att dokto-
rera] det är ju helt klart. Lite kort om mig bara… Jag så att säga, jag är nä-
ringslivsmänniska själv och har den… 

Emilia: Ja jag har ju sett din profil på Linkedin. 

Företagsansvarig: Jaha ok, då har du ganska mycket. Så att jag var VD för 
[företagsnamn] nere i [land i Afrika] innan jag tog den här positionen så man 
kan väl säga att jag har haft mitt engagemang väldigt mycket i svenskt nä-
ringsliv, men gjorde en liten avstickare till [annat land i Afrika] mellan 1995 
och 1998 med viss fälterfarenhet under den tiden. (företagsansvarig, före-
ning, intervju) 

 
Utdraget visar att företagsansvariga säger att han är ”näringslivsmänniska”. I 
sista stycket i citatet säger han också att han mestadels haft sitt engagemang i 
svenskt näringsliv, vilket visar hur han kopplar samman ”näringslivsmänni-
skor” med företag. Andra sätt som ”näringslivsmänniskor” benämns på är 
”kommersiella människor” och ”ren marknadsföringsmänniska”.  

En annan företagsansvarig säger istället vem han är genom att säga vad 
han inte är. Han är inte någon ”välgörenhetstomte”. Här berättar han om när 
han rekryterades till sin tjänst: 

Och jag var väl ganska tydlig med att [föreningens namn] inte behövde nån 
sån här välgörenhetstomte som kanske har jobbat med volontärarbete i 14 år 
för att jag tror inte den personen pratar samma språk som företagen. Så jag 
tryckte mycket på min unika kompetens att jag kan sitta med alla företag från 
VD till HR-chef och kommunikationschefer och prata deras språk och knyta 
avtal och få det att bli… Ja lite mer affärsorienterat även om det finns en väl-
görenhetsaspekt i det. (Företagsansvarig, förening, intervju) 
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Han ville poängtera att han var något annat och hade andra kompetenser än 
en ”välgörenhetstomte”. Han nämner både språk och förmåga att vara ”af-
färsorienterad” som sina särdrag. Samtidigt betonar han att det också ska 
finnas en ”välgörenhetsaspekt”.  

I världarna finns alltså olika typer av personer, som benämns på olika sätt 
och har olika färdigheter och intressen. I citatet ovan säger företagsansvariga 
att han, förutom att inte vara en välgörenhetstomte, har ett speciellt kun-
nande i att prata med företag. Han kan prata med en VD eller en personal-
chef på deras språk. Det leder narrativet om världarna vidare mot ytterligare 
en viktig skillnad: språket.  

Språk – ”rädda skalbaggar” eller ”risker med 
klimatförändringar”? 
Förutom att världarna i sig har olika karaktärer och att folk som finns i re-
spektive värld är olika har de dessutom olika språk. I marknadsvärlden råder 
ett slags språk och i organisationsvärlden pratas ett annat slags språk. För att 
förstå en värld är språket en kulturell nyckel. Med språket kan kulturen och 
människorna förstås.  

Språkets betydelse för förståelse framkom tidigt vid en intervju med en 
CSR-chef i en bank. Vi sitter i loungen och väntar på att få tillgång till ett 
mötesrum. Vi pratar lite avslappnat om vilka vi är och vilken bakgrund vi 
har. Han är utbildad miljöingenjör från KTH, men i samband med att han 
började arbeta på banken läste han till en ekonomexamen. Jag frågar varför, 
och han svarade att han ”kände att jag behövde lära mig det språket för att 
kunna prata med dem också”. CSR-chefen menar att han förutom att kunna 
miljö och teknik också behövde kunna tala med ekonomerna på banken, på 
deras eget språk. På något sätt skiljer sig alltså språken. Det är viktigt för 
CSR-chefen att i sitt arbete att kunna tala både ett ingenjörs/miljöspråk och 
någon form av ekonomispråk. Språket gör att CSR-chefen kan förstå en an-
nan värld än sin egen, och kan prata med andra anställda inom företaget. För 
flera CSR-chefer, precis som för den som nämns ovan, handlar förståelsen 
för ett annat språk om utbildningsbakgrund.  

Andra situationer som innebär ett språkbyte är till exempel när en person 
byter arbetsgivare, kanske särskilt om det är till en ny sektor så som mellan 
offentlig sektor, ideell sektor eller privata sektorn. Men det kan också röra 
byten mellan avdelningar, olika typer av NGO:er och olika typer av företag. 
Det handlar både om att lära sig ett språk för att förstå och göra sig förstådd. 
I CSR-chefens fall, som jag citerade i föregående stycke, var utbildningen 
delvis en språkkurs och därmed koden till att förstå ekonomernas språk. En 
annan CSR-chef förklarar för mig hur man måste tänka som föreningsrepre-
sentant vid möten med företag. CSR-chefen arbetade tidigare på en ideell 



 108 

förening. Han förklarar nedan vad en ideell förening måste tänka på i mötet 
med företag: 

Du kan inte komma till ett företag och prata om skalbaggar och sovmöss och 
björnar, det går inte! Men du kan komma dit och prata om att säkra tillgången 
till en viktig råvara, du kan prata om risker av klimatförändringar. (CSR-chef, 
företag, intervju)  

Citatet visar att CSR-chefen menar att ord måste översättas från en före-
ningsmiljö till en företagsmiljö. Först då blir orden begripliga. En förening 
som arbetar med artbevarande översätter alltså ”bevarandet av björnar” till 
”säkra tillgången av en viktig råvara”.  

Ett annat ordbyte hör jag talas om på en konferens. På konferensen förkla-
rar en ideell förening sitt namnbyte. De bytte namn från utnyttjad.se till 
barnkraft.se. Den ideella föreningen startade som ett initiativ för att sprida 
information om sexuellt utnyttjande av barn. På konferensens största scen 
berättar föreningens två grundare om deras deltagande i ett socialt entrepre-
nörsprogram hos Playing for Change (numera Reach for Change) som star-
tats av bland annat Kinneviksgruppen. På scenen förklarar grundarna att 
programmet varit väldigt viktigt i deras uppbyggnad och utveckling av sin 
ideella förening. Deras mentor föreslog ett namnbyte för att föreningen 
skulle låta mer positiv och att namnet skulle poängtera att föreningen drevs 
med framåtanda. Programmet, grundarna deltagit i, inkluderar ekonomiskt 
stöd, en mentor på ett företaget och andra stöttande komponenter. Playing 
for Change (Reach for Change) är en ideell stiftelse. Programmets syfte är 
att stödja sociala entreprenörer för att kunna ”växa till hållbara organisation-
er”. En del av programmet är ”professionell rådgivning”, vilket beskrivs på 
webbsidan som:  

Detta medför professionell rådgivning, effektutvärdering och ledarskap. Ef-
tersom det är en stor utmaning för de flesta sociala initiativ att skapa en håll-
bar affärsmodell sätter vi stort fokus på att överföra färdigheter från närings-
livet till den sociala sektorn. Därför kopplar vi ihop sociala entreprenörer 
med personliga rådgivare från våra samarbetspartner som erbjuder företags-
expertis och strategisk rådgivning. (Rechforchange, 2016) 

Utöver små ordbyten och namnbyten kan hela rapporter skrivas om eller 
anpassas för mottagaren. En projektrapport eller en rapport om en förenings 
verksamhet som ska skickas till ett företag eller en samarbetspartner kan 
behöva skrivas om innan den skickas. Rapporten kan innehålla för mycket 
”Sida-språk” och därför kräva omskrivning för att bli förståelig och intres-
sant för företaget. Utöver ovan nämnda språk finns det många andra exem-
pel, till exempel FN-språk. 

Dock är det inte alltid sektorstillhörigheten som avgör, utan det kan även 
vara vilken typ av förening det gäller. En CSR-chef säger att det finns olika 



 109

typer av föreningar. Vissa är mer ”aktivistiska” och en dialog med dessa 
innebär mest att lyssna. Sedan finns det föreningar som CSR-chefen kan ha 
en dialog med. Slutligen finns det föreningar som CSR-chefen omöjligen 
kan prata med, för att sådana föreningar helt enkelt aldrig skulle samtala med 
ett företag. Fast CSR-chefen tycker det är helt förståeligt, kanske ”ska vissa 
föreningar inte prata med oss [företag]”. Samma CSR-chef ger också ett 
exempel på olika typer av föreningar genom att berätta om sin karriär, innan 
sitt nuvarande jobb på ett multinationellt företag, har han arbetat på två olika 
ideella föreningar. Jag frågar hur det var att byta från sitt förra jobb till före-
taget som arbetsgivare. Han svarar: 

Det var inte så farligt för [föreningens namn] var en ganska kommersiell 
NGO… På så sätt att de spenderade mycket tid, jag spenderade mycket tid 
med företag i alla fall. Den största flytten är förmodligen från den tidigare or-
ganisationen [föreningen], den var inte business facing överhuvudtaget… 
Och det var en stor kulturell chock måste jag säga… För det är två totalt 
olika. Du måste lära dig ett helt nytt språk, du måste lära dig hur man skapar 
ett business case, för om du inte pratar deras språk…[…] Du vet det finns 
olika sätt att frejma dina argument. På ett företag är det verkligen viktigt, och 
det lär man sig nödvändigtvis inte på en NGO. (CSR-chef, företag, intervju) 

CSR-chefen berättar just att olikheten mellan den första ideella föreningen 
och den andra var som en ”kulturell chock”. I den andra föreningen lärde 
han sig ett företagsspråk, att skapa business case. Förutom att ett byte av 
arbetsgivare eller sektor innebär ett språkbyte så kan det således krävas 
språkbyte mellan olika organisationer inom samma sektor, men även mellan 
olika avdelningar inom ett företag eller inom en förening. En företagsansva-
rig som tidigare arbetat inom näringslivet och med försäljning och mark-
nadsföring uttrycker det som att hans språk ibland uppfattas som ”kinesiska” 
inom föreningen. Jag frågar om bytet från näringslivet till hans nuvarande 
jobb och frågar hur det är annorlunda. Företagsansvariga svarar: 

Ja men absolut, nämen vi pratar ju olika språk när jag kom hit. Det var helt 
olika språk, jag ville ju mäta allting som inom försäljning. Jag är van vid ett 
antal parametrar som gör att jag triggas i en roll och de fanns inte riktigt här, 
så det har jag varit med och byggt upp. Alltifrån CRM-system till hur vi ska 
mäta och vad vi ska mäta i aktivitet för att nå mål… Men det är ju jättetufft, 
och det är en tröskel för organisationen. Ibland när jag pratar här internt på 
möten så tittar folk på mig och undrar i fall jag pratar kinesiska… När jag 
pratar försäljning, alltså sälja och paketera saker så kan jag också få så att 
folk tittar på en, ”vad pratar du nu om” liksom? Det är både kul och märk-
ligt… (Företagsansvarig, ideell förening, intervju) 

I slutet förklarar han ”kinesiska” som språk om ”försäljning”, ”sälj” och 
”paketering”.  
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Att det finns olika språk gör att flera av aktörerna som arbetar med part-
nerskap ser sig själva som ”översättare”. Ett annat sätt att förklara sin funkt-
ion är att beskriva den som ”ordbok”, det vill säga att vara en person som 
pratar två språk. En företagsansvarig som arbetar med miljöfrågor säger: 

Vad ska vi säga, pratar du med näringslivet så måste du kunna näringslivets 
vokabulär, tillika så att jag ser mig väl lite grann som en ordbok eller en 
translator mellan våra naturvårdare och näringslivet. (Företagsansvarig, ide-
ell förening, intervju) 

Förutom att lära sig andra språk genom utbildning används också konferen-
serna för att sprida själva idén om olika språk. Men även kunskap om det 
andra språket. Att lära sig ett annat språk är en del av konferenserna, och det 
kan förekomma både i mer informella diskussioner mellan olika sessioner, 
men också som teman för seminarier eller workshops. Titeln på ett seminari-
um var Speaking the same language: multi stakeholder alliances. Hela semi-
nariet handlade just om att företag och föreningar måste lära sig tala med 
varandra för att skapa samarbeten.  

Språkfunktionen blir också mycket påtaglig när aktörerna talar om rekry-
tering, både när aktörerna själva blev anställda men också när de varit invol-
verade i nya rekryteringar. I citatet nedan berättar en projektledare på en 
förmedlandeorganisation om hennes tankegångar inför en nyrekrytering. 
Personen hennes organisation sökte skulle arbeta med företagssamarbeten. 
Projektledaren förklarar vad som var viktigt för tjänsten:  

Det ska vara en person som både förstår och kan föra sig i båda världar, för 
man måste förstå företagens behov och tala deras språk men man måste också 
förstå frivilligorganisationernas behov och tala deras språk, och framförallt 
måste man vara tolk mellan de två så man måste förklara för företagen hur 
man beter sig när man är på en företagsvolontärdag, eller varför det är viktigt 
att man respekterar de gränssättningar som frivilligorganisationen har, varför 
det ibland tar längre tid att fatta beslut i ideella organisationer med tanke på 
deras ideella struktur. (Projektledare, förmedlarorganisation, intervju) 

I citatet nämner hon just att personen måste kunna tala både företagens och 
föreningarnas språk. Citatet visar också att nyttan med språkkunskaperna är 
att kunna förstå båda världarna och förklara för företag hur föreningarnas 
värld kan förstås. I citatet, på rad ett, syns en annan viktig del: personen för-
medlarorganisationen söker ska även kunna ”föra sig” i båda världarna.  

Sammantaget innehåller således världarna olika språk och aktörerna som 
arbetar med samarbeten pratar om sig själva som översättare. Men förutom 
att översätta ord behöver aktörerna också förstå och förklara kulturella ko-
der, det vill säga vilka spelregler som råder i den andra världen. I nästa av-
snitt kommer jag beskriva världarnas olika premisser och regler.  
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Premisser och regler – ”relation”- eller 
”transaktionsinriktad”? 
Ideella föreningar och idealister anses finnas till på andra premisser än före-
tag och näringslivsmänniskor. Dels har de olika grundförutsättningar för sin 
existens som organisationer, då företag drivs av att generera vinst och före-
ningar drivs av sakfrågor. Dels antas världarna ha olika regler, där föreningar 
regleras av integritet, långa beslutsvägar och är ganska långsamma medan 
företag istället har budgetar, nyckfulla ledare och ett vinstdriv. En CSR-
konsult förklara det som företagens ”praktiska verklighet”. Men det är inte 
bara organisationerna som har olika målsättning, utan även de olika typerna 
av personer som beskrevs tidigare i kapitlet. Näringslivsmänniskor vill göra 
transaktioner och idealister är relationsinriktade och vill lösa samhällspro-
blem.  

Aktörerna i samarbeten ser det som sin roll att förklara olikheten mellan 
föreningars verklighet och företagens verklighet. Det är en viktig arbetsupp-
gift, att kunna identifiera och förklara vilka förutsättningar, regler och be-
gränsningar som den andra partnern styrs av i ett samarbete. Det är till och 
med anledningen att det finns konsulter och förmedlande organisationer, 
personerna i dessa organisationer menar att det är hela meningen med deras 
existens.  

CSR-konsulten på ett konsultbolag får illustrera – hon kallar sig också för 
ett ”tolkande filter”. Hon menar själv att det på sätt och vis gör att hon kän-
ner att deras konsultbyrå har en roll och syfte, och att deras arbete är viktigt. 
CSR-konsulten talar om olika förväntningar, att föreningar/intressenter och 
företag behöver förstå varandras förväntningar, förväntningar om vad den 
andre organisationen bör och inte bör göra, eller vad deras syfte i samhället 
är. Hon säger: 

Man är det här tolkande filtret eller översättaren kan man väl säga. Ibland kan 
man tycka att vår roll är helt överflödig, onödig, men sen så inser man hur 
svårt det är för företag ibland att ta till sig vad… Vad de här olika intressen-
terna… Alltså förstå deras förväntningar och tvärtom. Och då känns det som 
att – jo men herregud vilken viktig roll vi spelar [skratt]. Så det är verkligen 
lite fram och tillbaka tycker jag. Att många organisationer har svårt att förstå 
företagens praktiska verklighet, och hur det går till på ett företag, hur deras 
prioriteringar ser ut. Och hur kan de kan passa in i företaget utan att ge avkall 
på sin egen integritet, kan man ha ett utbyte? Så att man hjälper dem helt en-
kelt bara att hitta kommunikationsformen så att de faktiskt når fram med rätt 
saker, att de vrider på rätt nycklar hos bolagen och att de når fram helt en-
kelt… (CSR-konsult, konsultbyrå, intervju) 

 
En annan premiss för föreningar som CSR-konsulten nämner som svår att 
förstå för ett företag är föreningarnas ”integritet”. En förenings integritet är 
något en förening inte kan ”ge avkall på”. Det behöver företag förstå i ett 
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samarbete och det är en premiss som styr föreningars förutsättningar att 
skapa samarbeten. Föreningars integritet kan också beskrivas som ”gräns-
sättningar”, till exempel gränser om hur företagsvolontärer bör agera vid 
volontärarbete. Föreningarnas premisser sätter gränser för hur individer kan 
bete sig inom deras verksamhet. 

Ett exempel på en gränssättning handlar om anonymitet för personerna 
som ingår i programmen eller verksamheten som föreningarna driver. Det 
handlar om både anonymiteten och bemötande, till exempel hur företagsre-
presentanter får fotografera om företaget besöker en verksamhet hos före-
ningen. Ibland innebär ett samarbete att ett företag får ett specifikt program 
eller projekt som deras pengar öronmärks till. Det kan till exempel vara en 
skola, ett visst barnhem eller dylikt. För ett företag som är partner kan ett 
fältbesök ingå. Kanske får företaget besöka barnhemmet eller skolan. Vid 
sådana besök är det viktigt för föreningarna att förklara förhållningsregler, 
och att det finns strikta regler kring hur företagsrepresentanterna får fotogra-
fera eller delta i verksamheterna. Föreningarna förklarar också varför vissa 
verksamheter kanske passar bättre att besöka än andra, eller varför barn inte 
bör fotograferas, eller varför människor som deltar i en verksamhet inte är på 
plats när verksamheten presenteras eller när företagspersonalen volontärar-
betar där, som till exempel på ett vårdboende för sexuellt utnyttjade. En pro-
jektledare förklarar sin syn angående projekt där företagssamarbeten innebär 
att anställda tillfälligt arbetar inom en förenings verksamhet som volontärer: 

Sen så finns det ju en… tror jag bara lite ogenomtänkt uppfattning om att 
man också är med dem som man hjälper. Men om vi rustar på ett hem för 
gömda kvinnor, så är inte kvinnorna där. Gör vi det på ett boende för sexuellt 
utnyttjade flickor så är inte flickorna där. Om vi hjälper till att göra aktiviteter 
för hemlösa så är man inte i ett team med en hemlös för det är ju… inte 
alls… Så, det är ju kränkande både för den hemlöse och… Svårare att… ha 
en konversation än man tror! Jag upplever att intentionen är god från före-
tagssidan och så fort jag förklarar varför det inte fungerar så förstår de [före-
taget] ju det också. (Projektledare, förmedlarorganisation, intervju) 

Samtidigt som aktörerna poängterar att det måste finnas en förståelse för 
olika sektorer för att inneha deras positioner och involvera sig i samarbeten 
eller dialoger finns det fortfarande en viss problematik, eller vibb, i relation-
en. För att undvika problem är det bra att ha en ”feeling”. Hur stort proble-
met är beror också på vem som är motpartens representant. Samtidigt säger 
CSR-chefen att det kan underlätta om en företagsansvarig har en säljutbild-
ning i grunden, eftersom en utbildad säljare på sätt och vis lättare kan förstå 
CSR-chefen och hennes företag. Vidare finns det ideella föreningar som är 
”väldigt ideella” och därmed svåra att prata och samarbeta med. ”Väldigt 
ideella” föreningar har en negativ inställning och tycker att företag är fien-
der. Därför kan det vara lättare för en CSR-chef att tala med ideella före-
ningar som har någon anställd för just företagssamarbeten. En CSR-chef 
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säger: ”De personerna förstår ju också att ofta hur företag fungerar”. En dia-
log eller ett samarbete underlättas om personerna förstår att premisserna 
skiljer för ett företag och en ideell förening.  

En annan faktor som skapar premisser är omgivningen, eller en tänkt 
publik. Det kan vara media, eller det kan vara en abstrakt allmänhet. Före-
ställningen om vad allmänheten kommer tycka om olika samarbeten och hur 
de organiseras påverkas vilka beslut som tas. En sådan medvetenhet uttryck-
tes till exempel genom att säga att företag är rädda ”för att få på fingrarna” 
om de gör fel. Vidare funderade aktörerna på vissa samarbeten och sa ”vad 
ska folk säga då”, om de samarbetade med ett visst företag. Aktörerna tar 
alltså hänsyn till och vad de tror allmänheten tycker är ok och inte när de 
organiserar samarbeten. På så sätt kan aktörerna också behöva förklara för 
en tänkt allmänhet varför ett visst samarbete är bra.  

Förutom de olika premisserna så finns det också vissa formella policyer 
som används av föreningarna gällande vilka företag som är möjliga att skapa 
samarbeten med. Reglerna rör oftast företag som arbetar med alkohol, por-
nografi, vapen eller tobak. Ibland sätts reglerna upp internt och ibland i hela 
den globala organisationen som föreningarna är del av. Företag i branscherna 
ovan anses exkluderade från start, men sedan finns det också policyer som 
inte är nedskrivna eller formellt beslutade, till exempel i fall där ett företag 
inte ”känns rätt”, eller en situation som kräver att föreningen verkligen 
”känner efter”. På sin webbsida under rubriken Vår företagspolicy skriver 
Läkare utan gränser: 

Läkare Utan Gränser samarbetar inte med företag vars affärsverksamhet står i 
konflikt med våra grundprinciper eller värderingar. I praktiken innebär detta 
att Läkare Utan Gränser inte kan ta mot bidrag från företag:  

- vars huvudsakliga affärsverksamhet är hälsovådlig eller orsakar humanitärt 
lidande. 

- som direkt eller indirekt bidrar till konflikter eller katastrofer vilka skapar 
mänskligt lidande och därmed motsätter sig målet med Läkare Utan Gränsers 
operativa verksamhet. 

- om detta förhindrar eller blockerar Läkare Utan Gränser att driva förhand-
lingar, genomföra kampanjer eller andra aktiviteter som syftar till rädda liv 
och lindra nöd.53 

 

 

                               
53 Läkare utan Gränser (härefter kommer jag ange referenser till webbsidor i fotnoter, för 
förteckning över webbadresser se ”Företeckning över webbsidor” under ”Referenser”) 
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Plan Sverige gör också ett tillägg där de reglerar sitt rykte. De skriver under 
rubriken Allmänna villkor för företagssamarbeten att: 

Företag som samarbetar med Plan åtar sig att inte, medvetet eller av oakt-
samhet, skada Plans rykte på något sätt.54  

Vidare skriver Plan Sverige också ut rätten att säga upp ett samarbetsavtal 
med en månads uppsägningstid från båda partnernas sida.  

Sammanfattningsvis har världarna olika regler och premisser för sin ex-
istens och aktörer som arbetar med samarbeten framhåller vikten av att förstå 
reglerna och premisserna. Detta är viktigt i arbetet med samarbeten också för 
att kunna förklara och berätta för andra hur den, för dem, okända världen 
fungerar.  

Ett narrativ som berättas med distans  
Det här narrativet om marknadsvärlden och organisationsvärlden definierar 
omgivningen för aktörerna som bestående av två olika världar, men det finns 
ett viktigt tillägg att göra: narrativet berättas emellanåt med en brasklapp. 
Både tidigare i det här kapitlet, i kapitel 2 och i nästkommande kapitel finns 
flera citat och intervjuutdrag som innehåller antydningar om en distans eller 
förhållningssätt till tolkningen om olika språk, olika människor och olika 
premisser. Brasklapparna är ofta bisatser som görs i samband med själva 
definitionerna, men dessa bisatser har betydelse och visar på något tänkvärt, 
nämligen det att aktörerna själva framställer narrativet just som en tolkning 
eller en förklaring. Samtidigt visar brasklapparna ändå att aktörerna måste 
förhålla sig till narrativet och att definitionen ligger utanför den enskilda 
personen. En företagsansvarig börjar en lång förklaring om hur vissa företag 
vill ”låna deras logotyp” utan att föreningen ”får något tillbaka”. Hon berät-
tar att det beror på en oförståelse för föreningar och inte ”dåliga avsikter”. 
Sen säger hon: 

Så det är ju lite från båda håll, sånt där som du säkert kan massor om, de sä-
ger ju att vi pratar olika språk, vår sektor och näringslivet [skratt], jag tycker 
väl inte riktigt det. Men det är ju mycket seminarier och så där om det. (Före-
tagsansvarig, förening, intervju) 

Samtidigt som hon inte riktigt håller med om att sektorerna pratar olika 
språk visar citatet att definitionen finns. Hon använder historien om olika 
språk som en motpol, och hänvisar till ”de”. Vilka de är framgår inte. I cita-
tet visar företagsansvariga också att seminarier är en plats som fungerar som 
spridare av definitionen om olika språk. Samma företagsansvarig talade ändå 

                               
54 Plan Sverige 
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tidigare i intervjun om olikheter i sättet att tänka. I samband med att hon 
berättar om att personerna i företagsteamet tidigare har arbetat i näringslivet 
frågar jag vad det innebär. Hon svarar: 

Ja alltså det beror på lite. Ska man jobba med att bearbeta företagsmarknaden 
för att få in samarbeten så är det självklart bra om man förstår hur de tänker, 
och förstår att ibland måste det gå jättefort och ibland så tar beslut jättelång 
tid för att organisationerna ser ut som de gör liksom, så det är klart att det är 
en fördel att fatta hur sin marknad funkar, eller hur vad ska säga [skratt], om 
man får vara helt hårddragen [tveksamt skratt], så det är väl klart att det har 
man väl nytta av. (Företagsansvarig, förening, intervju) 

Här i citatet förklarar alltså företagsansvariga att det är bra att förstå hur 
företagen tänker, men säger också att det är ett ”hårddraget” exempel. 

Andra sätt som distansen uttrycks på är att säga att definitionen om olika 
typer av människor är ”generaliseringar”, och att det ”gäller inte alla”. När 
en CSR-chef till exempel definierade och beskrev näringslivsmänniskor och 
folk som jobbar i NGO:er sa han också samtidigt mitt i förklaringen att be-
skrivningen inte ”gäller för alla”. Genom att göra det tillägget visar CSR-
chefen att beskrivningen är en tolkning och en förenkling för att förklara 
omgivningen för mig. Ytterligare någon säger att ett exempel som speglar 
världarna och hur personer byter kläder för att passa in bara är ett ”ytligt” 
exempel. Ett annat uttryck som används är att narrativet är en ”föreställ-
ningsvärld”, alltså något som byggs upp som en idé om olikhet, men att ak-
törerna kan arbeta runt uppdelningen i världar genom att ”översätta” och 
”förklara”. Olikheterna finns, men ändå inte.  

Den här distansen och de här brasklapparna i samband med definitionerna 
visar på en viktig sak: att tolkningen görs med distans eller en extra förkla-
ring visar just att det är en tolkning, en generalisering och en förenkling. 
Aktörernas reflektioner kring definitionen och distanseringen är också något 
som jag kommer att få anledning att återkomma till senare. Narrativet om två 
världar är alltså inte något som ”bara” jag sett, eller som en forskare bara kan 
nå, utan en tolkning som aktörerna själva framställer just som en förklaring, 
tolkning och förenkling. Narrativet används för att förklara och inviga mig i 
deras verklighet, och för att göra den institutionella omgivningen begriplig 
används tydliga och i vissa fall extrema beteckningar och symboler. 

... 
 
Samtidigt som narrativet om två världar är närvarande håller också vissa 
aktörer en distans till det. Narrativet är ”levande” för aktörerna men också en 
förenkling. Men narrativet används ändå av aktörerna för att förklara, ration-
alisera och motivera samarbeten och aktörernas egen funktion. Ett första 
konstaterande kan göras: det finns ett närvarande narrativ om en uppdelning 
i två världar. Ett andra konstaterande är att världarna är bundna till de olika 
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organisationstyperna, men ändå inte. När världarna kopplas samman med 
organisationstyperna benämns föreningarna och den ideella sektorn som 
organisationsvärlden, medan företagen och den privata sektorn benämns som 
marknadsvärlden. Dock är det inte givet att ett företag bara relateras till 
marknadsvärlden, och inte heller är det självklart att alla ideella organisat-
ioner fullt ut tillhör organisationsvärlden. Beskrivningen av narrativet visade 
istället att både marknadsvärlden och organisationsvärlden kan finnas samti-
digt inom ett företag eller inom en ideell förening. För det sista och tredje 
kan jag också konstatera att narrativet berättas med en viss distans, det vill 
säga att aktörerna själva på något sätt är medvetna om narrativet som en 
form av föreställning om olikheter. 
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Kapitel 6. Att organisera samarbeten mellan 
”organisationsvärlden” och 
”marknadsvärlden” 

 
Narrativet om två väsensskilda världar påverkar aktörernas arbete med att 
organisera samarbeten på flera grundläggande sätt. Narrativet formar aktö-
rernas arbete och samtidigt formar aktörernas arbete narrativet. Med definit-
ionen av omgivningen som bestående av två skilda världar kommer aktörs-
grupperna tillsammans bilda en grupp aktörer som står mellan ”organisat-
ionsvärlden” och ”marknadsvärlden”. För att illustrera vad aktörerna gör, har 
jag valt att dela upp kapitlet i åtta delavsnitt som alla handlar om saker som 
aktörerna gör. Det aktörerna gör, eller deras organiserande, har även som 
utgångspunkt att samarbeten ska organiseras mellan en marknadsvärld och 
en organisationsvärld.   

Jag kommer åskådliggöra hur aktörerna byter kläder, slår in samarbeten i 
paket, funderar kring vad som kan och inte kan säljas, lockar till samarbeten 
och är pedagoger som förklarar världarnas olikheter för utomstående. Ofta är 
aktörgruppernas arbete liknande; då beskrivs det som en grupp, vars uppgift 
är att organisera samarbeten. Ibland skiljer dock arbetet, åsikter och idéer; då 
benämns det specifikt vilken grupp som avses. 

Kapitlet bygger i huvudsak på begrepp från fältmaterialet, dessa har en 
analytisk karaktär eftersom aktörerna relaterar till och bygger samarbeten i 
förhållande till de råd, strategier och kategoriseringar som skapats inom 
partnerskapslitteraturen. 

Det första avsnittet visar hur aktörerna ser på sin roll, de följande fem 
handlar om arbetsuppgifter som uppstår, och de sista två handlar om dilem-
man som skapas.  

Översätta mellan världarna  
Jag möter upp en ung CSR-chef på ett stort företag. Hon har tidigare arbetat 
både inom reklambranschen och inom den ideella sektorn, och till denna 
position – en position hon trivs bra med – blev hon headhuntad av en gam-
mal chef. Hon gillar det kommersiella, även fast hon tyckte det blev lite väl 
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kommersiellt i reklambranschen. Hon är aktiv i det offentliga utrymmet, där 
hon bland annat deltar i panelsamtal och skriver debattinlägg inom hållbar-
hetsfrågor. Hon beskriver sig själv som en ”kameleont”. Jag frågar vad hon 
menar med att vara en ”kameleont”. Hon utvecklar resonemanget med vad 
hon själv kallar ett ”ytligt exempel”: 

 

Att kanske inte alltid vara den personen som folk tror att man … Hmm… Jag 
går gärna i träskor, privat, men jag väljer väldigt noga de sammanhang som 
jag går med träskor i… på jobbet [skratt], så att säga. Det blir ett ytligt exem-
pel, men hur man ser ut har ganska mycket med vilka signaler man skickar, 
och om jag kommer in och är ansvarig för hållbarhetsfrågorna och ska prata 
om samhällsansvar på en stor konferens med en massa försäkringsmäklare, 
som är de mest kommersiella människorna i världen, då tror [med betoning] 
de att jag ska komma i ryggsäck och Helly Hansen och om jag då kommer 
och ser ut som en finans-bitch så får det en positiv effekt. Medan om jag kom 
och såg ut så på en intressentdialog med Naturskyddsföreningen då skulle jag 
bara förstärka den bilden de har av mig. (CSR-chef, företag, intervju) 

 

Citatet visar att CSR-chefen både reflekterar kring vem hon möter och vilka 
signaler hon sänder ut. Just i det här exemplet kopplar hon samman kläder 
med signaler, och vidare kopplar hon också samman signaler med den in-
stitutionella omgivningen när hon berättar om att vissa signaler signalerar 
marknadsvärlden och vissa som kan förväntas signalera organisationsvärl-
den. På något sätt så visar också CSR-chefen att hon genom signalerna vill 
att publiken i den ena eller andra världen ska uppfatta henne som tillhörig. 
När hon ska prata om samhällsansvar för försäkringsmäklare vill hon för-
våna dem och förstärka bilden av att hon tillhör marknadsvärlden, genom att 
se ut som en ”finans-bitch”.  

I fältmaterialet beskriver sig flera aktörer som ”översättare” mellan mark-
nadsvärlden och organisationsvärlden. Deras arbete blir till och sker i mötet 
mellan världarna. I en sådan situation kommer omgivningen kräva att aktö-
rerna förstår båda språken och kan översätta dem emellan. På det sättet som 
aktörerna talar om översättningar kan det beskrivas som både att byta ord, 
anpassa sig själva och förklara världarnas innehåll och spelregler för perso-
ner som inte förstår olikheterna. Genom att aktörerna kan läsa av olika situ-
ationer kan de också förklara och göra omgivningen begriplig för andra. 
Projektledarna och CSR-konsulterna menar att en av deras huvudsysslor är 
att skapa förståelse för olikheterna. En CSR-konsult säger att arrangera sam-
arbeten kräver att hon läser på innan och kan framhålla ”de gemensamma 
målen”, samtidigt måste hon tydliggöra och påtala att organisationerna inte 
ska blir en gemensam enhet. Det löser konsulterna genom ”internkommuni-
kation”. På samma gång som hon pratar om vem som behöver förklaring 
gestaltar hon hela förloppet med händerna genom att måla upp cirklar. Hon 
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målar upp en cirkel som är företaget och en cirkel som är den påtänkta ide-
ella föreningen. Sen målar hon en tredje cirkel däremellan som är själva 
projektet, som i sin tur är ett samarbete. Under tiden förklarar hon och pekar 
på två områden utanför projektcirkeln men fortfarande inom företagscirkeln 
respektive föreningscirkeln och definierar det området som bestående av 
”fansen eller anhängarna”. På något sätt motsvarar det personer som befinner 
sig inom företagets gränser respektive inom föreningens gränser men som 
ändå inte är involverade eller arbetar inom själva samarbetet.  

Det finns en ökande trend att företag som ingår samarbeten med ideella 
föreningar vill att en komponent i samarbetet ska vara att de anställda får 
volontärarbeta eller utföra arbete i verksamheten hos den ideella föreningen. 
Trenden gör att företagsansvariga känner sig nödgade att förklara sin verk-
samhet och spelreglerna som råder i organisationsvärlden. Men förklaringen 
behöver bara göras om företagsansvariga möter personer som inte förstår 
villkoren och verksamheten, ofta finns det även CSR-chefer som mycket väl 
förstår och redan är insatta i de ideella föreningarnas villkor. 

Förfrågan att involvera anställda och behovet att förklara spelreglerna blir 
tydligt i en intervju med en företagsansvarig. Under intervjun imiterar han 
hur ett telefonsamtal kan låta som kommer från ett företag. Det hela börjar 
med att han talar om ett seminarium som hans förening arrangerat med sina 
företagspartners. Själva diskussionen under seminariet berörde just volontär-
arbete. Sen börjar han imitera hur ett telefonsamtal kan låta, han återger hur 
ett företag kan ringa och säga: 

  

- Vi vill involvera våra anställda. 

Och här menar han att det är så svårt eftersom varken hans eller andra ideella 
föreningar är ”rustade för att ta emot en massa folk”. Jag lyssnar på hans 
förklaring: 

Många lever i en tro att de som sitter och jobbar på [föreningen] är sådana här 
välgörenhetstomtar som inte är professionellt duktiga, att vi behöver all hjälp 
vi kan få. Men vi har jätteduktiga ekonomer som sitter med våra ekonomigre-
jor, vi har jätteduktiga IT-personer som sitter med vår IT. Alltså det är när 
folk tror att vi är så här lite… Nä jag vet inte… Volontärer i myskläder lik-
som… Det är jätteroligt… Och vi får förfrågningar från företag som: 

Sen fortsätter han förklaringen och imitationen och låter det påhittade före-
taget säga: 

- Ja, men vi kan skicka ner folk till katastrofområden. 

Här menar företagsansvariga att det blir komplicerat eftersom påståendet 
verkligen visar att företaget inte förstår villkoren eller föreningens verksam-
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het. Ibland vet han inte om personen som säger så ”menar det på allvar”. 
Han imiterar sina egna tankar och säger: 

Är ni tränade för att möta döda människor och den mest hemska situationen 
ni någonsin skulle kunna föreställa er? Menar du allvar liksom…? Så att [en 
liten suck]… Det är svårt. Det finns jättebra exempel på när vi kan involvera 
anställda men det kommer aldrig bli volymer. För vi har inte en organisation 
som kan ta hand om det. Det får ju inte kosta mer än det smakar, vi vägrar att 
skapa behov som inte finns. 

Efter det frågar jag hur han brukar göra då, och vad svarar man? Kan han 
förklara situationen så som han berättade den ovan? Han säger: 

Först blir de alltid lite sura, för att de [företaget] har kommit på en bra ide och 
sen så får man ta… Jag får ta den här bad guy-rollen och säga att det inte går 
och förklara väldigt artigt varför det inte gå Och då säger de, ”Nä då får vi gå 
till någon annan”, och då brukar jag alltid säga, ”Det är ingen annan som 
kommer göra det här heller”. Sen kommer de tillbaka efter två månader och 
säger så här, ”Nä du hade rätt det var ingen annan som kunde göra det”. Det 
är bisarrt, de jag ska träffa på fredag och hålla en föreläsning för, det började 
precis så, de la mig i papperskorgen i maj. 

Emilia: Men då fick ni ändå ett samarbete sen? 

Ja men det fick jag för att de tyckte jag var trovärdig. De gillade inte alls vad 
jag sa först sen märkte de att jag hade helt rätt och sa att det är ingen [före-
ning] som kan göra det vi [företaget] vill göra. 

Emilia: Vad fick de istället då? 

Nä vi fick ju bara ta ner det på en rimlig nivå och nu gör de en heldag på fre-
dag med sina anställda som har lite med det här att göra, vilket är skitkul och 
jag ska dit och köra en föreläsning och de ska göra olika aktiviteter men 
ingenting som blir så superinvolverat med oss. För vi kan inte ta emot en 
massa folk liksom. Så att det är lite paradox. 

 

Det väldigt långa citatet visar både hur företagsansvariga arbetar med att 
förklara sitt arbete och en imitation av en tänkt diskussion. Sådana imitation-
er skedde även i andra intervjuer. Men det finns också tillfällen när aktörerna 
förstår varandra och inga förklaringar behövs. Företagsansvariga menar att 
företagen som kräver mest förklaring är de mindre och de ”omogna företa-
gen”, medan företag som är stora och ”mogna” oftast mycket väl förstår och 
är insatta i de ideella föreningarnas villkor och verksamhet. 

En företagsansvarig berättar om hur skönt det kan vara att ingå samarbete 
med ett företag och en CSR-chef som förstår. På seminariet Speaking the 
same language multi stakeholder alliances med Astra Zeneca och Plan UK 
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berättar båda representanterna hur deras samarbete byggts upp. Astra Ze-
necas representant betonar att för hennes företag är samarbetet inte något 
kommunikationsverktyg eller något de vill marknadsföra. Istället framhåller 
hon vikten av att skapa ett samarbete som berör företagets interna kultur och 
som överensstämmer med företagets interna frågor. Samarbetet handlar om 
förebyggande hälsoarbete hos unga vuxna. Astra Zenecas representant säger 
också att flera anställda var intresserade av att åka till Zambia för att volon-
tärarbeta. Hon berättar: 

Men det är inte alls logiskt att vi ska skicka en massa folk till Zambia. 
 
Direkt flikar Plan UKs representant in: 

Det är så skönt att prata med ett företag som förstår att volontärarbete inte är 
logiskt. Det är fantastiskt att prata med någon som verkligen förstår.  

(Konversation, seminarium Speaking the same language multi stakeholder 
alliances, observation, min översättning) 

Konversationen visar att det finns ögonblick då representanterna från företag 
och ideella föreningar kan förstå varandra. Det är följaktligen inte alltid som 
en översättning behövs, utan det beror på. Men hur vet aktörerna? Och hur 
lär de sig att översätta, förklara och anpassa sig? 

Flera av aktörerna ser översättning som en arbetsuppgift, att det ingår i 
deras arbete att sammanföra två olika världar. Aktörerna vet genom att läsa 
av andra, genom arbetslivserfarenheter i den andra världen, utbildning och 
”feeling”. Flera aktörer pratar om en känsla för vad som är rätt och för vad 
som är fel. En sådan känsla och erfarenheter skapar också trovärdighet. En 
av projektledarna på en förmedlarorganisation säger att hon tidigare har ar-
betat i näringslivet och därför lärt sig företagens ”vokabulär”. Kännedomen 
om ideella föreningar fick hon istället genom att bygga upp ett nätverk av 
personer som besatt den kunskapen.  

I förhållande till företagen så upplever jag att de har förtroende för mig som 
person och därför så kan jag också ta frivilligorganisationens parti… Och 
förklara för företaget hur frivilligorganisationen fungerar eller är uppbyggd 
eller hur vi måste lägga upp ett samarbete för att det ska passa frivilligorgani-
sationerna, och så. Så jag har liksom inte känt att jag någonsin behöver sälja 
ut frivilligorganisationerna för att komma åt ett samarbete utan jag har alltid 
värnat frivilligorganisationerna väldigt starkt. (Projektledare, förmedlaror-
ganisation, intervju) 

 
En CSR-chef uttrycker att hon får förtroendet genom hennes ”feeling”. Jag 
frågar vad man behöver för erfarenheter för hennes jobb och i mötet med 
föreningar. Hon säger bland annat: 
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Det är bra om man har en feeling för jag vet inte om det har varit en styrka 
men jag brinner så enormt mycket för sakfrågorna och jag inbillar mig att de 
[föreningarna] känner det. (CSR-chef, företag, intervju) 

Därefter resonerar hon kring att det nog blir en större krock med en CSR-
chef som är en ”ren marknadsföringsmänniska”. En företagsansvarig på en 
av föreningarna som ofta anses vara lite mer aktivistisk till sin natur utveck-
lar temat ”feeling” ytterligare. Hon berättar först att när hon började arbeta 
med företagssamarbete var det lite ”uppförsbacke”. Jag frågar vad hon me-
nar, och hon svarar: 

Vår organisation har byggt mycket på aktivism och att man är volontär. Det 
är en speciell anda på nåt sätt som har gjort att man inte tycker att det är för-
enligt med att jobba för nära med företag och så där. Så det menar jag med 
lite uppförsbacke, och någonstans så är jag faktiskt ganska tacksam för att det 
började så, för det gjorde att jag lärde känna organisationen otroligt väl, så nu 
vet jag någonstans i kroppen när jag ser någonting att – det där kommer inte 
bli bra för.., det strider inte mot vår policy eller någonting sånt där, men det 
är inte ett samarbete som är [föreningens namn] (Företagsansvarig, förening, 
intervju) 

Företagsansvariga kan alltså behöva ”feeling” även internt på sin egen ar-
betsplats.  

Som de tre exemplen ovan visar handlar ”feeling” om att förstå hur någon 
annan tänker. Att förstå hur någon tänker är viktigt för att kunna påverka 
handlingar. En annan företagsansvarig uttrycker deras arbete med att försöka 
påverka företag så här: 

Vi måste tänka det tänket, vi måste sätta oss i deras sits, för att om vi ska be-
gära att Shell ska sluta borra i Arktis så måste vi förstå hur de tänker… Om 
jag ska förklara hur vi tänker då måste jag fatta hur de tänker först. (Före-
tagsansvarig, förening, intervju)  

Aktörerna i studien ser alltså sig själva och deras roll som ”översättare”. 
Men det är inte bara ord som de översätter, utan också spelregler i de olika 
världarna. Jag har visat hur företagsansvariga till exempel förklarar varför 
föreningar inte kan ta emot volontärer från företag. För att kunna översätta 
behöver alla personer som arbetar med samarbeten kunna sätta sig in i någon 
annans värld, vilket är en erfarenhet som aktörerna anser sig fått genom ar-
betslivserfarenhet, utbildning och ”feeling”. 
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Matcha företag och föreningar 
En viktig arbetsuppgift för att organisera samarbeten är att ”matcha” ideella 
föreningar och företag. Här visar jag hur aktörernas arbete för att skapa 
”matchning” tar form.  

En företagsansvarig förklarar att han fortfarande grämer sig lite över en 
brilliant idé som en annan förening hann före med. Han berättar under vår 
intervju om vilka egenskaper som är viktiga att ha på hans arbete. Han pratar 
om att vara aktiv och söka upp företag och formulera förslag på samarbeten, 
genom att göra det kan han vara med och formulera själva villkoren för till 
exempel en ”upphandling” som ett stort företag kommer göra för ett samar-
bete. Det grämer honom fortfarande lite att en annan förening hann före med 
en brilliant projektidé för Ramlösa. Han hade tänkt på att vilken bra koppling 
det finns mellan flaskvatten och olika vattenprojekt som föreningen arbetar 
med, men tyvärr var det en annan förening som hann före, och nu kommuni-
cerar den föreningen samarbetet på varenda flaska. Det produktsamarbetet är 
redan gjort mellan Röda Korset och Ramlösa, och för varje såld liter vatten 
skänker Ramlösa en liter rent vatten till olika vattenprojekt i Afrika via Röda 
Korset och Ramlösa Vattenfond. Samtidigt säger han att det är charmen i 
hans arbete, att vara kreativ och hitta ”kopplingar”.  

Ett bra samarbete ska innehålla en ”koppling” mellan företaget och före-
ningen, säger personer från de olika aktörsgrupperna. En projektledare på en 
förmedlarorganisation beskriver syftet med deras verksamhet, och hur orga-
nisationen kan hjälpa företag att välja vilken förening som passar ihop med 
företaget: 

[…] det var ju det vi ville liksom att det inte skulle va så där VD… VDs fru 
har ett litet projekt i Kenya liksom därför stödjer vi det, fast det finns ingen 
annan koppling. (Projektledare, förmedlarorganisation, Intervju) 

Samma projektledare berättar också att hennes vilja att skapa samarbeten 
med ”kopplingar” var en av huvudanledningarna till att de startade för-
medlarorganisationen. Men det är inte bara förmedlarorganisationerna som 
arbetar med att matcha. Alla aktörsgrupper i studien arbetar med skapa sam-
arbeten med ”match”.  

Det är framförallt företagen och inte föreningarna som väljer eller ber om 
projektförslag. Ibland liknas en sådan process vid en ”upphandling”. Även 
om företagsansvariga på föreningarna hela tiden arbetar med att försöka 
sortera, kontakta, paketera och ”matcha”. När CSR-cheferna väljer bland 
föreningarna är det viktigt att den utvalda föreningen ”ligger i linje” med 
företaget. Det finns olika sätt som den här kopplingen kan skapas på. Ofta 
görs också kopplingen i samband med olika typer av samarbeten. Den kate-
gorisering som beskrevs i inledningen till avhandlingen är också en indel-
ning av samarbetstyper som används på fältet. Ju djupare eller sammanlänkat 
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samarbete ju starkare ”koppling” vill aktörerna ha, det vill säga om ett före-
tag ger en gåva till en förening behöver matchningen inte finnas, men 
matchningen är väldigt viktig med en huvudpartner. Kopplingar kan göras på 
olika sätt och genom olika delar i både företagets och föreningens verksam-
het. Några sätt är genom produkter, galor, paketen, sakfråga, klubbar, geo-
grafisk närhet, historisk bakgrund, identitet, kundgrupp och typ av anställda.  

 En sådan koppling kan till exempel göras genom olika omröstningar eller 
projekt med kunder eller anställda. Ett företag kan låta personalen rösta fram 
vilken förening som ska få motta en gåva, eller vilken förening som företaget 
ska skänka pengar till istället för att ge julklappar till personalen. Andra ex-
empel på produktsamarbeten är när detaljhandelsföretag till exempel säljer 
mjukisdjur för barn i ett produktsamarbete med en barnrättsorganisation, och 
en summa pengar skänks till föreningen per såld produkt. Ytterligare ett sätt 
är att skapa en koppling mellan organisationerna är att låta företagets an-
ställda eller kunderna vara aktiva i valet av samarbetspartner. 

Jag nämnde också geografisk närhet och kundgrupp. CSR-chefen nedan 
som arbetar på ett företag som delvis har produktion i Asien och har många 
kunder som är kvinnor berättar om hennes sökande efter en samarbetspart-
ner.  

Vi ska se om vi kan knyta ännu ett samarbete med exempelvis en stor NGO 
som har fokus på kvinnor har vi bestämt, för utsatta kvinnor i Sverige och i 
de länder vi verkar. Och tanken är att vi ska jobba med att samla in pengar till 
dem med hjälp av våra kunder, men också våra medarbetare, och sen kanske 
vi kommer göra aktiviteter tillsammans med dem på olika sätt. Därför kom-
mer vi intervjua fyra organisationer för att se om vi kan hitta ett bra samar-
bete. (CSR-chef, företag, intervju) 

Dels vill CSR-chefen att föreningen ska arbeta med kvinnor och dels att 
föreningen ska ha verksamhet i företagets produktionsländer. Hon anser att 
båda delarna leder till en koppling mellan företaget och föreningen hon sö-
ker. Citatet ovan pekar på en till viktig komponent i att matcha. CSR-chefen 
säger sist i citatet att hon kommer intervjua fyra föreningar inför valet av 
samarbetspartner. En förening som blir kontaktad att delta i en pitch eller 
intervjurunda kommer också anpassa sin presentation för att skapa en kopp-
ling till företaget. Vid sådana intervjuer kommer de utvalda föreningarna 
välja hur de presenterar sig och vara medskapare till att ”passas in”. En före-
ning kan välja att framhålla en viss del av deras verksamhet eller poängtera 
föreningens mätsystem, om föreningen tror att företaget prioriterar mätbar-
het. Själva matchningen och kopplingen är alltså en process och aktivitet 
som är ständigt pågående och skapas av aktörerna. 

Vanligt förekommande är produktsamarbeten, som innebär att ett företag 
skänker en del av en produkts pris till välgörande ändamål. Ett sådant sam-
arbete har till exempel Pampers med Unicef. Samarbetet innebär att Pampers 
per såld Pampers-produkt skänker en dos vaccin mot stelkramp, eftersom 
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stelkramp är en vanlig dödsorsak för mödrar och nyfödda. Pampers själva 
motiverar samarbetets form med att företaget hjälper till genom att göra det 
möjligt för vanligt folk att på ett enkelt sätt göra något gott för världen.  

Med den här kampanjen har alla en möjlighet att i sitt vardagsliv hjälpa till 
bara genom att köpa sina vanliga varor, säger Catharina Jevrell på Pampers.55  

Att samarbeta kring en sakfråga anses ofta vara en djupare form av samar-
bete, och då benämns samarbetspartnern ofta som en huvudpartner eller 
klubbmedlem. Sådana samarbeten startas i en övertygelse att olika typer av 
organisationer måste samarbeta för att tillsammans lösa svåra samhällspro-
blem. En CSR-chef talar om det som att lösa samhällsproblem och att sam-
arbetsprojekten måste ”ligga på vår bakgård”. Hon berättar nedan och visar 
tydligt hur sakfrågan kan finnas på företagets bakgård eller inte.  

Så helt plötsligt såg vi att det här samhällsproblemet eller frågan är ju nåt 
som ligger på vår bakgård [visar med händerna mot bordet genom att bestämt 
göra en fyrkant med rakahandflator som fyra husväggar som ramar in en 
bakgård] och då blir vi mer intresserade, för om det är ett samhällsproblem 
som ligger utanför vår bakgård då är det så här: det där är någonting som 
borde lösas men vi har inte riktigt de erfarenheterna eller kanske kunskapen 
om hur man bäst gör det, inte bättre än någon annan. Men när vi kan se något 
som är på vår bakgård då blir det väldigt mycket mer relevant att agera för 
vår del. (CSR-chef, företag, intervju)  

Förutom samarbeten kring sakfrågor kan nya egna organisationer bildas. År 
2009 startades till exempel Better Cotton Initiative, som en NGO, för att 
påverka och utveckla bomullsproduktionen globalt. Initiativet startades av 
både företag och ideella föreningar, bland andra H&M, Ikea, Oxfam och 
WWF. Better Cotton Initiative stödjs också av svenska Sida.  

Motsatsen till kopplade samarbeten är dåliga samarbeten som inte har nå-
gon koppling. Framförallt gäller det samarbeten som är för mycket ”event 
och marknadsstyrt” eller bara handlar om att ”sätta på en logotyp”. I obser-
vationen som beskrevs i kapitel 2 tog även konsulten på seminariet upp ett 
misslyckat samarbete utan matchning mellan en pizzeria och en antidrog-
förening som hjälper personer med missbruk. Konsulten betonade avsakna-
den av matchning och sa: 

Alltså pizzerior säljer ju till familjer. Jag skulle aldrig föreslagit det [ett sam-
arbete mellan en pizzeria och en antidrogförening] som ett bra samarbete. Jag 
tror att det skedde av en slump, det var bara någon på föreningen som kände 
någon på företaget. Det fanns ingen [med eftertryck] tanke bakom själva 
samarbetet. 

 

                               
55 Unicef 
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Men föreningar kan inte heller samarbeta med företag som är för ”skruttiga”. 
Företaget får inte vara för mycket del i och skapare av ett samhällsproblem. 
Ett sådant samarbete blir problematiskt för föreningen. För aktörerna är 
kopplingen en viktig komponent i samarbeten för det skapar anledningar att 
bygga upp samarbeten. Dessa anledningar kan bli argument för olika beslut 
som ska tas.   

Bygga upp ”strategiska” samarbeten och undvika 
”jippon” 
Förutom att matcha arbetar aktörerna också med målsättningen att skapa 
samarbeten som är ”strategiska”. I ett sådant samarbete finns inte en vinnare 
och en förlorare utan samarbetet skapar snarare vinning för båda parterna.  
Ett sådant samarbete är också det som framhålls som det bästa, som en form 
av målsättning eller något att sträva emot. Ett annat sätt att benämna ömsesi-
dig vinning är som ”shared value”. En företagsansvarig förklarar för mig vid 
intervjun om olika typer av samarbeten:  

Du har säkert sett den här trappan med välgörenhet i botten eller filantropi 
och sen har du riskminimering i mitten och så har du shared value längst upp 
[samtidigt som han säger detta så målar han upp en trappa på ett papper som 
ligger på bordet]. Så shared value är den dit man vill [nu ringar han in det 
högsta trappsteget med pennan, han drar flera cirklar runt så det högsta trapp-
steget verkligen blir markerat]. Det är bara det att ja… Det är inte jättemånga 
som har kommit dit än där man verkligen ser att det blir ett delat värde. Och i 
en perfekt värld, där är vi inte heller, det är inte jättelätt att mäta och, och… 
När man tittar på alla investeringskostnader. I en perfekt värld så gör man en 
produktkampanj med företag och så säljer de massor med fler produkter på 
grund av att den blir brandad med oss och då har du shared value för då får de 
kanske nya kunder och ökad försäljning… men det är inte buslätt, det. (Före-
tagsansvarig, förening, intervju) 

Citatet visar att den företagsansvariga använder de typifieringar som jag 
visade att litteratur om samarbetstyper ofta modellerar. Han arbetar efter 
modellen om distanserade till integrerade samarbeten. Citatet illustrerar 
också att det anses svårt att uppnå det strategiska samarbetet som skapar 
”shared value”. Andra ord som beskriver det strategiska samarbetet är att det 
är långsiktigt och ”på riktigt”. Det ska inte heller finnas en obalans i makt 
utan samarbetet ska bygga på en jämbördig relation där båda partnerna är 
betydelsefulla för varandra. I grunden bygger det strategiska samarbetet på 
att parterna förstår varandras behov och att de inblandade personerna och 
organisationerna visar förståelse för varandras olikheter. Tillit är en av bygg-
stenarna och relationen är mycket djupare än bara en donation eller en påse 
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med pengar som byter ägare. I ett strategiskt partnerskap finns en plan och 
ett utbyte.  

Företaget antas ha ett engagemang för sakfrågorna som är genuint. Samti-
digt ska ett bra samarbete också ge företaget något, det ska finnas ett mer-
värde för dem. Det här mervärdet skapas av företagsteamen och lärs ut på 
seminarier. Det handlar om att positionera företaget på samhällskartan och 
visa vilken roll företaget kan spela i att lösa samhällsproblem. Det är avgö-
rande för vilka företaget bör samarbeta med. En CSR-konsult frågar sig vid 
ett sådant samarbete eller intressentdialog: 

Vart kan man göra skillnad och dessutom gynna affären? Samarbetet ska se-
dan ha ett värde både för företaget och för samhället. Ansatsen i ett samarbete 
ska vara win-win och då kan det bli bra. (CSR-konsult, konsultbyrå, intervju) 

Motsatsen till det strategiska samarbetet som alla aktörer försöker undvika är 
det jippoliknande samarbetet. En projektledare på en mellanorganisation 
berättar om vilka samarbeten de inte vill vara med och skapa: 

Om man upplever att det är ett, nu upplever jag inte att det är så ofta, men om 
det är mer av ett PR-jippo-karaktär så är det inte… För oss är det viktigt att 
känna att det är genuint och att det är för de anställdas skull som man vill 
göra det och för att man vill göra någonting som är bra för frivilligvärlden. Vi 
är mer angelägna att jobba med de [företag] som verkar ha ett långsiktigt in-
tresse och det här kan vara den initiala aktiviteten för ett långsiktigt ideellt 
engagemang. (Projektledare, förmedlarorganisation, intervju) 

Ibland kan Postkodlotteriets stora galor upplevas som något av ett jippo, men 
samtidigt ger just samarbeten eller att vara förmånstagare hos Postkodlotte-
riet otroligt stora summor pengar. De flesta jag pratat med uttrycker en tack-
samhet för de stora summorna pengar, men också en kluvenhet till den makt 
som Postkodlotteriets storlek innebär. Dessutom är det en svår fråga för de 
föreningar som i sina policyer bestämt att de inte samarbetar eller mottar 
monetära medel från företag men samtidigt är förmånstagare till Postkodlot-
teriet. Oftast används argumentet att Postkodlotteriet då betraktas som en 
stiftelse.  

Inte heller CSR-cheferna vill att samarbeten ska framstå som jippon. 
Bland annat berättade en CSR-chef för mig om ett samarbete som hennes 
företag just fasat ut eftersom det blivit för ”ytligt” och ”glättigt”. CSR-
chefen beskriver det som att hela samarbetet blev väldigt medialt och i 
slutändan handlade det inte om sakfrågan. Hon säger vidare att företaget i 
framtiden vill arbete mer ”ansvarsfullt” i sina samarbeten och mer ”nära” 
den riktiga verksamheten som den ideella förening de ingår samarbete med 
bedriver.  

Det strävas således mot strategiska samarbeten och bort ifrån jippolik-
nande samarbeten. För att beskriva den här dikotomin används ofta de typi-
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fieringar som finns i partnerskapslitteratur som delar upp samarbetsformer 
efter hur nära eller distanserad relationen är.  

Argumentera  
En del av aktörernas arbete är att argumentera för varför samarbeten ska 
skapas. Först visar jag hur de ideella föreningarnas webbsidor används för 
att argumentera för samarbeten, därefter hur CSR-cheferna och CSR-
konsulterna argumenterar för samarbeten och generellt för sin verksamhet 
inom företagen de arbetar på.  

På föreningarnas webbsidor skapar företagsansvariga fyra huvudargument 
till varför företagen ska ingå samarbeten med just deras ideella förening. 
Webbsidorna riktar sig direkt till företagen och de flesta webbsidor har en 
egen flik som heter Företagssamarbete eller Företag. Argumenten svarar 
tillsammans på frågan varför företag ska samarbeta med föreningar. Alla 
argument handlar i slutändan om varför samarbeten är bra och gör nytta.  

Det första argumentet är att samarbeten är lönsamt för företag och att den 
ideella föreningen förstår det. Om ett företag väljer ett samarbete med den 
här föreningen kommer det att ge ekonomisk utdelning. Unicef skriver att 
det handlar om att ”gå från riskminimering till vinstmaximering.” De skriver 
också att det ger ett ”ökat värde” på varumärket och ett gott rykte.  

Förena affärsnytta med socialt ansvar 

Att arbeta aktivt med sitt sociala ansvar är att gå från riskminimering till 
vinstmaximering. Det finns flera fördelar med att vara transparent och öppet 
informera om hur man arbetar för att minimera skadligt barnarbete. Att arbeta 
med Corporate Social Responsibility, CSR ger inte bara ett ökat värde på va-
rumärket utan även ett gott rykte och lojalare konsumenter. Det ger också ett 
ökat värde för de anställda samt en bättre kvalitet på produktionen. Dessutom 
minimeras risken för skador om drevet skulle gå.56  

Röda Korset skriver om hur samarbeten kan leda till fler affärer med argu-
mentet att fler andra företag kommer vilja göra affärer med ett företag som 
samarbetar med Röda Korset.  

Ett företag som tar ett samhällsansvar är ett företag som många vill göra affä-
rer med.57   

Hos Cancerfonden uttalar man tydligt i FAQ-sektionen (frequently asked 
questions, vanliga frågor och svar) att samarbeten leder till ”långsiktiga af-

                               
56 Unicef 
57 Röda Korset 
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färsmässiga fördelar”. Så här svarar Cancerfonden på frågan om vilken po-
licy de har för företagssamarbeten: 

Vårt syfte med samarbeten är att nå fler människor och bygga relationer med 
företag. Cancerfonden engagerar sig därför i långsiktiga samarbeten som dels 
ger Cancerfonden en stabilitet i insamling av ekonomiska medel, dels ger ditt 
företag långsiktiga affärsmässiga fördelar. Värdet på respektive samarbete 
styr samarbetsformerna och de rättigheter som är kopplade till de planerade 
aktiviteterna.58 

Det framhålls att just denna ideella organisation förstår ”affärsnytta” och 
arbetar ”effektivt”. Det skälet betonar föreningens förståelse för ”af-
färsnytta” som något som urskiljer sig från andra ideella organisationer. 
Rädda Barnen framhåller till exempel att deras förening är experter på barn-
rätt och har ett väldigt starkt varumärke. 

Vi skräddarsyr samarbetet tillsammans, tittar på förutsättningar, drivkrafter 
och identifierar gemensamma nämnare. Ni får tillgång till kunskap och exper-
tis hos en av världens ledande barnrättsorganisationer och ett av Sveriges ab-
solut starkaste varumärken.59  

Det andra argumentet som används är att samarbeten kan ge stolta och 
glada medarbetare, dels för nuvarande medarbetare men även att samarbeten 
kan vara attraktivt för personer som eventuellt ska rekryteras. Barncancer-
fonden skriver på sin webbsida att ”det skapas engagemang” hos företagets 
anställda.  

Genom att köpa något av kommunikationspaketen sänder ditt företag en stark 
signal mot marknaden att man vill väl och visar omtanke mot de som har det 
svårt. Samtidigt skapas ofta också ett engagemang hos de anställda, som kän-
ner sig stolta över att företaget tar ställning för ett livsviktigt ändamål.60  

Unicef konstaterar att det ger ett ökat värde för företagets anställda att sam-
arbeta med Unicef.  

Det ger också ett ökat värde för de anställda samt en bättre kvalitet på pro-
duktionen.61  

Det tredje skälet handlar om att ”göra CSR” och vara ett ”gott företag”. 
Ibland används begreppet CSR explicit medan i andra fall förekommer det 
mer implicit. Exempelvis med begrepp som att vara ett ”empatiskt” och ett 
”bra” företag. Barncancerfonden skriver om CSR och menar att deras kom-
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munikationspaket kan göra CSR. De här paketen kan också visa företaget 
som gott och hur företaget har goda avsikter. 

Via Föreningsstödet erbjuds ditt företag olika kommunikationspaket med en 
aktiv CSR-profil (corporate social responsibility) som kan användas för att 
öka kännedomen om ditt företags goda avsikter till förmån för Barncancer-
fonden.62  

SOS Barnbyar skriver om deras möjlighet att vara en del i CSR-arbetet. SOS 
Barnbyar kopplar CSR till begreppet anseende och hur samarbetet kan an-
vändas för att visas upp för en tredje part så som anställa, kunder och leve-
rantörer.  

SOS Barnbyar kan bidra med en viktig del i ditt företags CSR-policy. Genom 
att samarbeta med SOS Barnbyar visar ditt företag att ni tar ett socialt ansvar 
och att ni vill visa det för era anställda, kunder och leverantörer.63  

Hos Rädda Barnen förekommer en mer subtil argumentation om ett gott 
företag och stolthet: 

 
Som Företagsvän kan ni känna er stolta över att ni årsvis stödjer Rädda Bar-
nens verksamhet och förändrar utsikten för miljontals barn.64  

Det fjärde är synlighet, att samarbetena kan användas för att skapa synlighet 
och för att visas upp. Det skrivs om starka varumärken och mätbara och 
konkreta resultat. Ett sätt att motivera synligheten är genom att visa upp 
redan existerande samarbeten och företag som är partners. Det finns flera 
sätt att berätta om företagen som ingått samarbeten: genom att samla logoty-
per, genom att låta företaget skriva kort om varför de ingått ett samarbete, 
genom att länka till artiklar eller dagböcker från anställda som har fått följa 
med ideella föreningar på fältresor. Där har anställda till exempel fått besöka 
barnhem, skolor eller liknande i olika länder. Flera av föreningarna låter 
deras samarbetspartners ge sin syn i citat. Ett företag säger: 

Vi har sedan några år tillbaka satsat allt mer på socialt och miljömässigt an-
svar och kände att vi ville göra en direkt och konkret insats, gärna för utsatta 
barn. Vi gjorde en del efterforskningar och tog beslutet att sponsra SOS 
Barnbyar, då vi kände ett stort förtroende för organisationen.65  

Företaget kopplar ihop sitt samarbete med ett allmänt socialt och miljömäss-
igt ansvar, och säger att det helst ska vara konkret och direkt och gärna ha att 
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göra med utsatta barn. De valde SOS Barnbyar på grund av en känsla av 
förtroende just för SOS Barnbyar. Santa Maria har också ett citat men på 
Rädda Barnens webbsida. Att få bli godkänd som samarbetspartners ser 
Santa Maria som en kvalitetsstämpel på företagets hållbarhetsarbete. Här kan 
således också godkännandet av en partner i sig vara ett motiv.  

Samarbetet med Rädda Barnen innebär ett stort kliv framåt i Santa  
Marias sociala ansvarstagande och är ett viktigt bidrag till Rädda  
Barnens arbete med barn i utsatta situationer runt om i världen. Att bli en av 
Rädda Barnens huvudsamarbetspartners ser Santa Maria som en  
kvalitetsstämpel och en kvittens på hållbarheten i företagets etiska policy. 
 
− Vi har länge diskuterat hur vi på bästa sätt kan göra en långsiktig samhälls-
insats med barn i fokus. Vi har tagit god tid på oss i valet av samarbetspart-
ner, och vi vet att de har granskat oss med lika kritiska ögon, säger Sandra 
Flodström, kvalitetschef på Santa Maria.66 

Det förekommer också berättelser eller länkar till artiklar som skrivits om 
anställda eller företagsrepresentanter som rest och besökt barnhem, skolor 
eller andra liknande verksamheter. Dessa kan ses som illustrationer av syn-
liggörandet av samarbeten. Vanliga medarbetare kan till exempel delta i 
interna tävlingar där priset är ett besök hos den barnby som företaget samar-
betar med. Här beskriver tre av Gekås medarbetare om ett besök på en av 
SOS Barnbyars barnby: 

Besöket i Bangladesh, har gett oss minnen för livet. 

Gekås Ullared har ett samarbete med SOS-Barnbyar där vi sponsrar en 
barnby och ett socialt center i Bogra, Bangladesh. Som en del av Gekås en-
gagemang åkte tre ambassadörer från Ullared till Bogra. Under en intensiv 
vecka fick Ulrika Persson, Regina Andersson och Birgitta Johansson med 
egna ögon se vilken nytta Gekås pengar gör på plats.67 

Sammantaget använder alltså företagsansvariga webbsidorna för att locka till 
samarbeten genom att bygga upp argument och framställa existerande sam-
arbeten. 

På företagen argumenterar CSR-cheferna för samarbeten med föreningar 
och generellt för sin verksamhet. CSR-chefen bygger upp argument för var-
för samarbeten kan ingås och generellt för varför företaget ska syssla med 
hållbarhetsarbete. En CSR-chef berättade under vår intervju att hennes före-
tag just var i startgroparna för ett samarbete med en ideell förening kring en 
sommarskola för barn. Hon visar under intervjun hur ett samtal kan gå till 
med affärsansvarige: 
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Nu har vi pratat om att vi ska stötta föreningen i ett annat projekt som de har 
på gång och då kommer frågan upp, den är högaktuell den här veckan, jag har 
haft en diskussion med våra affärsansvariga och de tycker [CSR-chefen imi-
terar rösten från en affärsansvarig] ja men är det tillräckligt kopplat till vår af-
fär? Alltså hur kan vi säkerställa att vi kommer vinna på, kommer vi vinna de 
här kunderna om vi gör det här? Och då har jag sagt att kanske inte här och 
nu, den här veckan, men kanske inom tio år därför att de ser att vi engagerar 
oss […] för att det är ett viktigt komplement, det här projektet som förening-
en har på gång nu som de har presenterat för oss. Så att där är vi just nu. 
(CSR-chef, företag, intervju) 

Vidare berättar CSR-chefen att hon skulle kunna genomföra samarbetet utan 
att affärsansvarige gillar idén eftersom det är inom CSR-budgetens ramar. 
Men CSR-chefen vill inte göra det, utan hon vill att projektet ska vara inte-
grerat i affären. Hon reflekterar också kring de olika anledningarna att göra 
ett samarbete med just den här ideella föreningen, där hennes eget snarare är 
samhällsnytta men det gör också att dialogen uppkommer och det är ”kruxet 
när man sitter i en sån här roll i ett kommersiellt bolag”. Samma dilemma 
benämns av en annan CSR-chef som att samarbeten måste innehålla både 
mänskliga och ekonomiska vinster.  

CSR-cheferna visar engagemang för sitt arbete och sakfrågorna som ingår 
i arbetet påminner om sakfrågorna som flera av de ideella föreningarna i 
studien driver. CSR-chefen beskriver sitt engagemang för arbetet och sak-
frågorna vilket också ibland innebär att hålla tillbaka sitt engagemang lite 
grann. En CSR-chef tar hjälp av ideella föreningar för att driva frågorna men 
måste också förklara förutsättningarna som en CSR-chef har för att driva 
dessa frågor inom ramen för företaget som arbetsgivare. En CSR-chef be-
skriver i citatet nedan hur hon i en dialog med en ideell förening ibland 
måste åtskilja mellan sig själv som privatperson och företaget som helhet. 
Hon säger:  

Jag försöker att tänka på hur man är och att tillåta sig själv, och det har jag 
väl kanske nu i och med att jag blivit tryggare och tryggare att tillåta sig själv 
att… Ibland säga att, ja jag tycker så här och jag drar företaget [illustrerar ge-
nom att dra någon/något bakom sig med händerna] så snabbt jag kan, men det 
går inte snabbare än så här, att på nåt sätt ge uttryck för att jag kanske skulle 
vilja lite mer än vad företaget faktiskt får till i dialog med intressenter och 
framförallt en del av NGO:erna i Norge. Till exempel så är det ju mycket 
kring olja och där önskar de att vi går längre och jag säger att till viss del 
kanske jag också önskar det men det går inte liksom. Eller så här, vi går så 
snabbt vi kan! Vi tar de här stegen. Alltså att inte hela tiden bara försvara bo-
laget och göra sig synonym med bolaget utan att säga att det är mitt jobb att 
dra bolaget framåt och jag gör det så snabbt jag kan! Du hjälper mig mer om 
du hjälper mig att dra än om du skjuter ut mig. (CSR-chef, företag, intervju) 
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Inom företaget behöver CSR-chefen bygga upp en argumentation för CSR-
arbete gentemot ledningen och ”affären”. ”Affären” refererar till säljavdel-
ningen/inköp eller marknadsavdelningen, eller förklaras som den delen som 
drar in pengarna eller säljer produkterna. En CSR-chef beskriver hur företa-
gets strategi kan gå emot en CSR-avdelnings, och hur det är hennes roll att 
påtala det för ledningen.    

Ibland kan man känna att det här rimmar inte riktigt rätt, hur man har formu-
lerat sig kanske i bolagets strategi. Då måste man ta den diskussionen med 
ledningen om att här blir det lite konstigt, å ena sidan är det att vårt viktigaste 
mål är alltid att sälja mest av alla, om vi bara hittar på något. För så kan det ju 
vara, då måste man som hållbarhet ändå säga till ledningen, ja ok, vi har det 
här målet men bara så att ni vet så blir det lite konstigt ur ett långsiktigt håll-
barhetsperspektiv för att sälja mer alltid kräver mer resurser och det kommer 
inte funka i förlängningen för det är inte hållbart. Så den skyldigheten tycker 
jag man har också att göra ledningen uppmärksam på om det lite går åt fel… 
(CSR-chef, företag, intervju) 

Som pådrivare väljer CSR-cheferna att arbeta för stora företag. De vill göra 
en skillnad och ha möjlighet att påverka och förändra. På ett av företagen har 
de en ny VD, och CSR-chefen säger att hon känner förtröstan över hans sen-
aste uttalande där VD:n framhöll vikten av hållbarhetsarbete. CSR-cheferna 
vill att företaget ska ta sakfrågorna seriöst. Det handlar om att CSR-cheferna 
lyfter svåra frågor och det kan ”slå tillbaka” ibland. En annan CSR-chef 
beskriver det som ”Man får inte bli för aktivistisk”.  

Även CSR-konsulterna argumenterar för CSR-arbete hos de företag som 
är deras kunder. CSR-konsulterna pratar emellanåt om möjligheter och viljan 
att förändra, att pusha företag till förändring, eller mot en hållbarare värld. 
Det kan handla om att argumentera för mer förändring än företaget initialt 
hade tänkt sig. En CSR-konsult förklarar: 

[…] jo dels att man översätter och dels så tror jag att i vår bransch när man 
jobbar med de här frågorna så är det, mer än hälften är idealister. Att man 
vill… Ja att man har lite rädda-världen-patos vilket gör att man också ser som 
sin roll att hjälpa företagen att förändras. Det är en jätteviktig sak, sen kan vi 
bara gå så långt i hur mycket vi försöker pusha ett företag att göra för de är ju 
sin egen creature. Men självklart är det den andra stora viktiga rollen som 
man upplever att man har, att man är den som kan hjälpa företagen att föränd-
ras i en positiv riktning mot en mer hållbar värld… (CSR-konsult, konsult-
byrå, Intervju) 

Både CSR-cheferna och CSR-konsulterna motiverar CSR-arbete och samar-
beten med hjälp argument om att CSR-handlingar och samarbeten ska skapa 
lönsamhet. Att CSR är lönsamt är en självklarhet hos konsultbyråerna, där 
CSR-rådgivning motiveras utifrån ett lönsamhetsperspektiv: det talas om 
varumärkesbyggnad, undvikande av kris och medarbetarstolthet. Ett exempel 
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på hur CSR kan vara lönsamt är energibesparingar, en CSR-handling som 
också innebära sänkta kostnader. En av konsulterna besvarar frågan om 
kopplingen mellan deras CSR-tjänst och lönsamhet: 

All vår rådgivning syftar till att ge kunden ökat handlingsutrymme för att få 
bättre utfall i sin affär. (CSR-konsult, konsultbyrå, intervju) 

En annan konsult uttrycker sambandet genom en metafor. Hon säger om 
lönsamhet: ”Its the holy grail”. Lönsamhetsargumentet är grundläggande och 
absolut nödvändigt i arbetet. Det kan också handla om att använda motiv av 
ren existens, det vill säga företagens möjligt att fortsätta existera. Även ar-
gument om att det är viktigt för medarbetarna och ur ett rekryteringsperspek-
tiv förekommer. Till exempel menas det att om ett företag är aktivt i hållbar-
hetsfrågor är det lättare att rekrytera unga nya medarbetare som anses mer 
intresserade och medvetna om miljöfrågor och CSR.   

CSR-aktiviteter kopplas således till olika områden och hur det kan öka 
lönsamheten. Samtidigt föreligger ett visst tvivel om de mer specifika sam-
banden. En CSR-konsult säger först att hållbarhetsarbete kan vara grundläg-
gande för en långvarig existens, men säger sedan med tvivel i rösten att 
marknaden inte alltid straffar de som inte arbetar med hållbarhet.  

Det finns ytterligare en sak som CSR-cheferna argumenterar för, och det 
är att CSR-arbetet inte bara ska handla om kommunikation. Ofta beskrivs 
CSR-arbete som något som sker mellan två ytterligheter: CSR kan vara an-
tingen bara kommunikation, eller så kan det vara CSR på riktigt. CSR-chefen 
tar avstånd från att vara en ren kommunikationsfunktion, samtidigt som det 
är en stor arbetsuppgift. CSR-chefen måste förhålla sig till hur mycket som 
är drivet av kommunikationsavdelningens målsättningar. En CSR-chef ut-
trycker det som ”Jag tycker att det är lite för mycket event och marknads-
styrt”. Motsatsen till det här citatet tolkar jag som målet om samhällsnytta. 
Dåliga samarbeten och dåligt CSR-arbete är bara kommunikation, ”glättigt” 
och ”yta”. Hur stor del av deras arbetsuppgifter som kommer vara kommu-
nikation förhandlar CSR-cheferna med företaget. En CSR-chef ville bara ha 
tjänsten om hon inte skulle tillhöra kommunikationsavdelningen. Hon menar 
att det blir alldeles för ”ytligt”, för henne är hållbarhet något mycket djupare 
än så. Samtidigt jobbar hon väldigt nära och i samarbete med en av de PR-
ansvariga på kommunikationsavdelningen. När hon beskriver sin framgång 
med hållbarhetsarbetet så är ökningen av antalet pressreleaser inom CSR ett 
av måtten hon återger. Hon nämner även att tala och synas externt. I den 
rollen som extern förespråkare handlar det både om att positionera företaget 
men också sin egen roll som expert. CSR-chefen kan bli pådrivare och före-
språkare för vissa frågor. En annan CSR-chef målar upp två ytterligheter, där 
den ena är CSR och den andra ren, kommersiell marknadsföring. Hon säger: 
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Jag tycker att gränsdragningen mellan vad som egentligen är CSR och vad 
som är ren kommersiell marknadsföring här [med tryck] är väldigt svår, det 
ligger väldigt nära. Jag upplever att vi jobbar lite för lite med sakfrågan och 
lite för mycket kampanjbaserat. (CSR-chef, företag, intervju) 

Avsnittet kan sammanfattas med att CSR-chefer argumenterar för samar-
beten internt inom sin organisation mot ledningen eller ”affären”. CSR-
chefen argumenterar också generellt för sitt arbete och för att CSR är något 
mer än kommunikation.  

 

Paketera 
Jag inleder den här arbetsuppgiften med en bild från en förenings webbsida.   
 
 

 
68 
 

Figur 3. Bild på paket från webbsida (bilden är något beskuren, en övre rad med 
menyval är borttaget). Bilden visar en översikt av pakten på en webbsida. Varje 
startpaket är klickbart och leder till nästa lager som visar själva innehållet i paketet. 
Bilden visar hur paketen tar form, vad de kostar och hur paketen kan öppnas för att 
blotta deras innehåll.  

 
Bilden är en skärmdump från en ideell förenings webbsida. Bilden är den 
mest grafiskt tydliga i fältmaterialet, men inte den enda som illustrerar pake-
ten. Varje paket är en klickbar länk som leder till nästa lager som visar inne-
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hållet i paketen. Hos den här föreningen kallas paketen för ”startpaket” och 
finns i storlekarna Small, Medium och Large. Skillnaderna mellan startpake-
ten är innehållet och priset, vilket också blir tydligt med paketens storleks-
skillnad. Förutom startpaketen finns det tre länkar nedanför, illustrerade med 
en 5:a, ett tidur och en dator. Under tiduret kan ett företag få ett snabbtest i 
socialt ansvarstagande. Paketen och lagret som helhet presenteras med me-
ningarna till vänster i bilden: ”Tillsammans kan vi förbättra världen och ditt 
företag”, och därefter kommer en mening som uppmanar till handling från 
företagets sida: ”Välj bara något av våra paket”.  

Det är inte bara den här föreningen som på sin webbsida presenterar paket 
eller olika nivåer av samarbetstyper. De flesta webbsidor innehåller prisupp-
gifter och preciserade paketinnehåll som ofta är beskrivna i punktform. Ge-
nom fältmaterialet framkommer också paketering som en viktig arbetsupp-
gift för företagsansvariga och delvis för projektledarna, dock inte på före-
medlarorganisationernas webbsidor. Både själva paketeringen och paketen, 
som är ett resultat av processen, är intressanta. När jag frågar en företagsan-
svarig vad det betyder att paketera något berättar han att det handlar om: 

[…] att ta ett befintligt innehåll och liksom skruva ihop det och paketera det 
så att företagen som sitter i andra ändan ser, här är problematiken och bak-
grunden och jättekortfattat det här får vi ut av att vara partner till [föreningen] 
inom det här, det här får vi i exponering, eller det här kan vi bidra med och 
här är lite kostnadsexempel och här är förväntade resultat. Pang bom, inte 
mer, gärna paketering på en och en halv sida. (Företagsansvarig, förening, 
intervju) 

Flera andra företagsansvariga betonar också vikten av att kunna paketera. I 
en paketeringsprocess skapas innehåll, förenklingar och motiv för företag att 
ingå samarbeten. Anledningarna till att paketera är både för att ”effektivisera 
samarbetena” men också för att skapa ”nivåskillnader”. När samarbeten är 
paketerade och förutbestämda behöver inte nya samarbeten hela tiden utfor-
mas. Företagen som tar kontakt kan istället hänvisas till förutbestämda vari-
anter av samarbetstyper. Om man ska jobba som företagsansvarig ska man 
vara kreativ och bra på att paketera ihop saker. Ett fiktivt exempel som 
nämns är att hitta gemensamma nämnare mellan fotbollsförbundet och en 
dammsugarförsäljare. En företagsansvarig ska också känna till marknads-
världen, hur ska de annars veta vad företagen vill ha i paketen? Verbet pake-
tera definieras som ett sätt att göra samarbeten konkreta och definierbara. 
Genom att paketera skapar aktörerna innehåll och utbyten, som i sin tur blir 
själva samarbetet. För att kunna paketera beskrivs det som viktigt att förstå 
marknadsvärlden.  

Att paketera och skapa färdiga, anpassade lösningar beskrivs som ett nytt 
arbetssätt för föreningarna. Flera företagsansvariga arbetar med att utveckla 
sina paket. Ibland härmar föreningarna varandra och skapar sina paket efter 
hur andra föreningarnas paket ser ut, ibland diskuterar företagsansvariga 
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med grafiska formgivare eller kommunikationskonsulter. Paketen anses vara 
smidiga och tidsbesparande eftersom de inte kräver så mycket engagemang 
och kan inkorporeras i de interna administrationssystemen. På det sättet kan 
samarbeten fortlöpa automatiserat. Många anser att SOS Barnbyar ligger i 
framkanten inom området och har ett ”lättpaketerat” innehåll. Samtidigt kan 
vissa företagsansvariga vara skeptiska mot ”lättpaketerat” eftersom viktigt 
långsiktigt arbete som påtryckningar för policyförändringar eller lagändring-
ar inte går att paketera. Även andra projekt som handlar om djupare föränd-
ringsarbeten av samhällsstruktur och inrotade vanor anses vara svårpakete-
rade. Många avvägningar görs, och paketens bestämda innehåll på webbsi-
dorna har föregåtts av flera avvägningar. Processen att skapa paket beskrivs 
som besvärlig men samtidigt viktig. När en företagsansvarig berättar om 
processen att skapa paket använder han händerna på bordet för att måla upp 
tydliga fyrkanter. Han använder hela handen med kanten på handflatan nedåt 
och visar hur viktigt det är att skapa paket. Det ska också finnas skillnad 
mellan paketen och ju större paket desto djupare samarbete och desto mer 
pengar från företagets sida. 

Genom en paketering skapas ett utbyte i samarbetet. En företagsansvarig 
benämner innehållet som föreningen ger till företaget som lite olika ”kom-
munikationsverktyg”. Mycket av innehållet handlar också om att säga tack, 
att föreningen vill tacka för pengarna. Oftast innehåller de mindre paketen 
bara ett tack och större paket fler utbyten och gemensamma aktiviteter. En 
företagsansvarig beskriver innehållen i paketen i citatet nedan:  

Sen har vi [föreningens] vänner, det är en möjlighet för företag att vara med i. 
Från 5 000 kr och uppåt, du har säkert sett det på webbsidan, så får man ett 
diplom man får lite olika, vad ska man säga, du får en digital banner om du 
vill ha till din webbsida, alltså lite olika verktyg för att också synas, att före-
taget är med och gör skillnad. Att de tar ansvar så de kan visa för sin personal 
och sina kunder och leverantörerna och så där. Det försöker vi utveckla, vi 
håller på att göra en stor översyn över hur vi ska fortsätta med företagssamar-
beten, hur [föreningens] vännerna kommer se ut, vad vi ska erbjuda, vad vi 
ska göra, så det kommer att förändras. (Företagsansvarig, förening, intervju) 

I samband med paketen talas det ofta om ”erbjudanden”. Många av paketen 
följs också av små ”knappar” med texten ”KÖP” på, precis som på olika 
internetbutiker. På SOS Barnbyars webbsida kan ett företag köpa en förskola 
för 5 000 kronor (tre förskoleplatser). Köp-knappen är placerad nedanför ett 
fotografi och priset under knappen. Företaget kan också köpa medicin eller 
ett starta-eget bidrag, alla tre alternativen har ett fotografi, ett pris och en 
köpknapp. Medicin kostar 10 000 kronor som ger 24 barn vård på en medi-
cinklinik. Ett starta eget bidrag ger 15 personer möjlighet till försörjning och 
kostar 20 000 kr. 
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Förskola 
5 000 kr  

Ger tre barn plats i förskolan i Chimoio, Moçambique, under ett helt år. 69 

 

Figur 4. Bild och text från webbsida som illustrerar paketeringen och olika projekt 
som kan ”köpas”. På bilden syns ett barn som representerar en förskola och möj-
lighet att köpa en förskola.  

Förutom att skapa själva paketen ska företagsteamen också administrera 
paketen som sålts. Till exempel ge föreläsningar på personaldagar på företa-
gen eller utvärdera företagen som vill ingå huvudpartnerskap. Dessa utvärde-
ringar kan bestå av en egen screening, eller så kan screeningen ske på den 
globala organisationens huvudkontor. Men huvudpartner-paketen automati-
seras inte, utan där anses det exklusiva vara det icke-automatiserade. I såd-
ana samarbeten skapas inte paket med ett bestämt innehåll utan snarare 
handlar det om specialanpassade projekt eller kampanjer.  

Förutom att placeras på webbsidorna skapas paketen för att användas av 
telemarketingfirmor som anlitas av föreningarna för att kontakta företag. 
Ofta används telemarketingföretag inför julen, som anses vara en bra period 
för gåvogivande. Företagsteamen tycker också det är skönt att kunna hänvisa 
till paketen på webbsidan när det ringer in företag som vill göra något till-
sammans men inte har de stora ekonomiska resurserna att gå in ett skräddar-
sytt samarbete. Då finns det färdiga val som företagen kan välja mellan, vil-
ket skapar en säkerhet och tydlighet i kommunikationen till företag och före-
tagsteamet kan hänvisa direkt till webbsidan. 

                               
69 SOS Barnbyar. På grund av upphovsrättsliga skäl är detta ej originalbilden, men ersätt-
ningsbilden är snarlik. Originalbilden har dock inte ett suddat ansikte. Originalet innehåller 
även en berättelse under priset som innehåller barnets förnamn, en kort livshistoria, fakta om 
SOS Barnbyars arbete och fakta om Moçambique. 
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Men det är inte alltid lätt för företagsteamen att paketera; det finns delar 
av organisationerna och deras projekt som inte är så ”lättpaketerade”. Det är 
till exempel komplicerat att paketera så kallade svåra projekt. Sådana kan 
vara projekt som inte har något fint slut, eller som handlar om de mest ut-
satta människorna. Det kan också vara projekt som är svåra att mäta ett före 
och efter på, en förändring eller en ”social impact”. Den här svårigheten 
berör hela ideella sektorn och är inte specifikt för samarbeten med företag. 
Men svårigheten att mäta resultat och känsliga projekt kommer till uttryck 
just i paketen och i processen av paketerande. Projekt som är svåra att mäta 
är projekt som inte skapar något konkret resultat, sådana som inte går att se. 
Här står företagsteamen inför dilemmat att försöka hitta konkreta delar i 
vissa projekt eller göra det okonkreta konkret. En företagsansvarig berättar 
också hur han kan försöka baka in det okonkreta i något konkret för att skapa 
ett helhetskoncept. Han berättar om hur han till exempel kan ”baka in” ar-
bete med rättighetsprinciperna i ett ”bygga-skola-projekt”, som tillsammans 
kan bli ett paket eller ett projekt. Det kan till exempel röra projekt som hand-
lar om barnrättsperspektivet, om att säkerställa vägar till skolan som byggs 
eller påverka attityder. Men det är lättare att paketera ett skolbygge, där det 
väldigt konkreta är en byggnad som tillkommer. Däremot är det svårare att 
paketera projekt som behövs för att påverka attityder, till exempel föräldrar 
för att skicka sina barn till skolan. Den här företagsansvarigas förening arbe-
tar både med mer långsiktiga normförändringar och med konkreta projekt 
som att borra brunnar, bygga skolor och dela ut läxböcker.  

Ett annat exempel som framstår som komplext och ”svårpaketerat” är 
forskning. De organisationer som arbetar med insamling för stöd till forskare 
menar att forskning kan vara svårt att paketera eftersom det är så okonkret. 
Dessutom är det långa processer att forska fram nya diagnosmetoder eller 
mediciner. Det är därför viktigt för föreningen att personerna i företagstea-
met förstår hur näringslivet fungerar och vad företag vill ha i paketen.   

För en CSR-chef kan paket vara både hjälpsamma och tröttsamma. En 
CSR-chef säger: 

Det behöver vara en organisation som är van att samarbeta med företag. De 
får gärna ha färdiga paket, om man säger så, om hur man samarbetar. Så ska 
föreningen finnas i många länder, de kan finnas i de länder där vi finns… 
Alltså att vi till exempel kan ha samarbeten i Bangladesh och hjälpa kvinnor. 
Gärna i den sektorn som vi är i och i de länderna, så vi håller på att titta på 
det. (CSR-chef, företag, intervju) 

En CSR-chef berättar om sitt möte med en förening år 2003 och hur före-
ningen då inte kunde anpassa sig efter företagets förväntningar och önske-
mål. Föreningen förstod inte att företaget ville ha ett paketerat och anpassat 
innehåll i samarbetet. När CSR-chefen berättar om tillfället använder hon det 
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som exempel och kontrast till dagens arbete. Hon tycker föreningarna blivit 
mycket bättre på att paketera och anpassa projekten idag.  

Jag vet att när jag träffade Rädda Barnen 2003 då hade de en pärm med sig 
och så var de så här, ”Ja det här är de projekten vi har [samtidigt som hon sä-
ger det bläddrar hon i luften som i en osynlig pärm], var god och välj”. Och 
då blev vi så här, ”Ja men vänta det är inget av de här projekten som passar 
oss, men vi har de här pengarna och vi har fått ett ok på att använda pengarna 
i er verksamhet. Men ingen av de här projekten ni presenterar funkar jättebra, 
finns det inget annat?” Och vi kunde aldrig mötas. Därför att de inte kunde 
presentera någonting som var tillräckligt nära verksamheten [företagets verk-
samhet] så det föll faktiskt den gången, så det finns tillfällen då det här inte 
alls har funkat heller. (CSR-chef, företag, intervju) 

De flesta sidor innehåller också olika formulär där ett företag kan anmäla sig 
till samarbeten eller donera pengar. Man fyller i organisation, summa, hur 
många tack-vykort företaget vill ha och så vidare. Förförandet liknar ett an-
mälningsformulär eller ett köp som görs i online-butiker.  

Paketen – från det lilla till det stora 
Pakten får form och blir synliga på föreningarnas webbsidor. Nivåindelning-
en som används är från det lilla till det stora. Ett annat sätt att beskriva nivå-
indelningen är från lite kontakt till mycket kontakt mellan organisationerna. 
När utformningen sker är det efter den målsättning och indelning som ofta 
används som den ideala i partnerskapslitteraturen. Paketen kallas för saker 
som Small, Medium, Large eller Brons, Silver och Guld. Eller i ett annat fall, 
Start, Vän och Partner. Genom namnvalen kan föreningarna signalera skill-
nader i storlek och graden av exklusivitet. Alla paket innebär en ekonomisk 
transaktion från företaget och oftast olika möjligheter för företaget att an-
vända märken och symboler från föreningen. De större samarbetena kan 
också innehålla föreläsningar eller fältbesök. Antingen kan företagsansvariga 
bjuda in företagen eller själva föreläsa hos företaget på till exempel en kick-
off. Det mest exklusiva som erbjuds är fältresor, vilket är ett besök på före-
ningens verksamheter. Det kan vara ett besök i en barnby i Centralafrikanska 
republiken, men det kan också vara ett besök på en verksamhet i Stockholm 
som till exempel en nattjour som arbetar med uppsökande verksamhet bland 
utsatta människor. En fältresa kontrolleras och planeras grundligt, både vem 
som får åka och hur själva resorna genomförs. Andra ting som paketen inne-
håller är till exempel: förtryckta julkort, certifikat, diplom, e-postsignaturer, 
symboler för vänskapen, informationsmaterial, tidningsprenumeration, tack-
plats på webbsidan, företagets namn i föreningens årsberättelse, annons i 
föreningens egen tidning, och länk på föreningens webbsida med företagets 
logotyp bredvid. Ibland är det specialutformade logotyper som används vid 
företagssamarbeten och i paketen. Stadsmissionen har till exempel utformat 
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en specifik logotyp som de kallar ”vänföretagssymbol” som ingår i paketet. 
Jag kommer använda deras bilder för att visa på typiska innehåll per nivå.  

Lilla paketet 
Det typiska lilla paketet har ett pris mellan 5 000 och 10 000 kronor. En bild 
från Stockholms Stadsmissions vänföretag på nivå 1 får exemplifiera inne-
hållet. 

Bilden är en rund symbol med ett hjärta i mitten och tre nivåer av olika 
vänföretagspaket. På bilden finns listat vad nivå 1 innehåller, vilket är ett 
väncertifikat, e-postsignaturer, informationsmaterial, insamlingsbössa och en 
tackannons i Dagens Industri. Andra typiska saker för det lilla paketet är en 
prenumeration på föreningens egen tidning, en plats för företagets logotyp 
och/eller namn på föreningens webbsida, diplom, digitalt nyhetsbrev, och 
fakturasignatur.  
 

 
 

Figur 5. Utklipp från Stockholms Stadsmissions webbsida. I bilden visas en annan 
version av en paketskapande. Här kallas nivåerna för Vänföretag 1 till 3. I mitten 
finns ordet partner som är illustrerat med ett hjärta. Bilden och Vänföretag 1är ett 
exempel på ett typiskt litet paket.  
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Mellanpaketet  
Nästa steg är ett mellanpaket. Prisnivåerna på ett mellanpaket ligger mellan 
10 000 och 30 000 kronor. Här läggs några fler saker till. Cancerfonden skri-
ver om tilläggen och jämför med det lilla paketet, där de lägger till ”ökad 
exponering” och ”större möjlighet att kommunicera ert engagemang”. De 
kallar paketet för ”marknadspaket”.  
 

Mellan marknadspaketet 20 000 kr 

Detta paket innehåller, förutom allt som finns i lilla marknadspaketet, även en 
Cancerfonden-profilerad mejlsignatur som ger er större möjlighet att kom-
municera ert engagemang. Ni får en annons i Cancerfondens tidning Rädda 
Livet och en ökad exponering av ert företagsnamn på Cancerfondens webb-
plats.70  

Vissa föreningar har sparat tackannonsen till denna nivå, och även prenume-
ration på tidning. Lilla paketet och mellanpaketet flyter ofta ihop och inne-
hållen liknar varandra.  

 

Stora paketet  
För 50 000 till 100 000 kronor kan ett företag få det typiska stora paketet. 
Det här paketet innehåller mer och kostar mer. Ofta innehåller det någon mer 
del av presentation eller inbjudan till något event på föreningen tillsammans 
med andra företag. I det stora paketet nedan, ”Vänföretag 3” från Stadsmiss-
ionen, tillkommer en inbjudan till afternoon tea i Grillska huset, vilket är 
Stadsmissionens kontorshus i Gamla stan. Företaget får också tack på fler 
ställen och ett utrymme på Stadsmissionens webbsida för att göra en presen-
tation om samarbetet.  
 
 

                               
70 Cancerfonden 
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        71 
 

Figur 6. Utklipp från Stockholms Stadsmissions webbsida. I bilden visas vad företa-
get får av föreningen i paketet Vänföretag 3, ett typiskt stort paket.  

Huvudpartner  
Huvudpartner är den högsta nivån och kallas ofta för partner eller guldnivå. 
Ibland prissätts det och ibland är det en obestämd prisnivå. På Barncancer-
fondens webbsida kallas det ”Guldnivå – Large” och kostar från 150 000 
kronor och har rubriken ”Paket med bl.a. Barncancerfondens logotyp”. På de 
två bilderna ovan (figur 5 och 6), illustreras det dyraste paketet med ett 
hjärta och texten ”Partner” inuti. Under rubriken om partner är det mer ovan-
ligt att det finns ett pris, ofta benämns det istället som möjligheter att skräd-
darsy ett samarbete. SOS Barnbyar skriver på sin webbsida att ett skräddar-
sytt samarbete kostar från 1 000 000 kronor. På Stadsmissionen sätts sum-
man till 300 000 kronor. På något sätt innebär skräddarsytts mer kontakt och 
gemensamma aktiviteter, och ibland anges på webbsidorna några idéer om 
hur partnerskapet kan ta form eller förslag på aktiviteter som kan genomfö-
ras. Så här beskriver Hjärt- och Lungfonden sitt partner-paket: 

När ni bestämmer er för att bli företagspartner, skräddarsyr vi samarbetet till-
sammans – tittar på förutsättningar, drivkrafter och identifierar gemensamma 

                               
71 Stockholm Stadsmission 
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nämnare. För oss är det viktigt att samarbetet genererar ett mervärde för båda 
parter, stärker våra varumärken och bygger lojalitet hos såväl kunder som 
medarbetare. Vi vet hur man omsätter CSR-arbete i praktisk handling och är 
vana att arbeta med företag på ett affärsmässigt sätt. Som företagspartner till 
oss stödjer ni verksamheten genom ett samarbete som är värt minst 1 miljon 
kronor per år. Avtalet löper i tre år eller längre. 

Och så här beskrivs IKEA Foundation och Unicefs samarbete: 

 Långsiktigt samarbete ger barn förutsättningar 

IKEA Foundation är Unicefs största företagspartner. Mellan 2000 och 2015 
investeras 1,6 miljarder kronor i arbetet för barns rättigheter. Samarbetet mel-
lan Unicef och IKEA Foundation har under det senaste årtiondet utvecklats 
till att bli ett långsiktigt partnerskap som förbättrar möjligheten till hälsovård, 
utbildning och skydd för miljontals barn och kvinnor världen över. 

Man har valt att koncentrera sitt långsiktiga engagemang i södra Asien där 
behoven är stora och där IKEA har erfarenhet från att ha arbetat under en 
lång tid men man har även projekt i andra länder i Asien samt i Afrika och 
centrala och östra Europa. 

- IKEA Foundation visar ett stort företagsengagemang för att förbättra lev-
nadsvillkoren i de länder de verkar, säger Saad Houry, Unicefs biträdande 
chef.72 

Att vara huvudpartner kan också innebära att få se en verksamhet som före-
ningen driver eller där företaget får åka med på en fältresa. Det kan också 
innebära att företaget får ett eget projekt, där deras pengar öronmärks för en 
viss verksamhet eller ett specifikt projekt. Ett annat innehåll som kan före-
komma i huvudpartnerskapet är möjligheten för anställda vid företaget att 
volontärarbeta för en förening. Det är en stark trend och stor efterfrågan 
bland företagen att få möjlighet för deras anställda till volontärarbete. Av 
aktörerna anses det dels vara en amerikansk trend som kommer med många 
stora multinationella företag, men det ses också som ett uttryck för viljan till 
mer interaktion och samarbeten som ska vara ”strategiska” och inte bara 
donationer. 

Vårda och skydda en logotyp 
Att vårda och skydda en logotyp är den fjärde aktiviteten som är del i att 
organisera samarbeten. Det är främst företagsansvariga som sysslar med 
detta vårdande och skyddande, men även till viss del projektledarna på de 
förmedlande organisationerna och CSR-konsulterna.  

                               
72 Unicef 
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Jag inleder med ett citat från en företagsansvarig som tycker att den ide-
ella förening som han arbetar på kunde vara modigare och jobba med företag 
som faktiskt behöver hjälp med sitt CSR-arbete, och inte bara med företag 
som redan anses vara duktiga på samhällsansvar.  

Det är mycket lättare och tryggare att jobba med de som är ganska duktiga… 
Och det här är en paradox tror jag för hela branschen, ingen vill jobba med 
Lundin Oil och Nestle och alla de som har varit med i stora katastrofer och 
stora skandaler, men det är kanske de som verkligen [med tryck] behöver 
hjälp och det är verkligen där som effekten kan bli mycket större än att jobba 
med det här fina företaget som har allt på plats. Det är intressant, det är ex-
tremt intressant, och där är vi restriktiva för vi är rädda för att hamna i skrive-
rier, vi är rädda för att associeras med någonting när det går snett och då blir 
man lite försiktig och jag personligen tycker att vi skulle va mer modiga… 
(Företagsansvarig, ideell förening, intervju) 

Sen fortsätter han och konstaterat att ”det här är komplext”. En viktig kom-
ponent i paketen, paketering och skapandet av samarbeten är just föreningar-
nas egna logotyper. Logotyperna används på olika sätt i paketen, och deras 
användande graderas i paketstegen. Men det är inte alltid en självklarhet, de 
företagsansvariga funderar mycket kring logotypens värde och om, och i så 
fall hur, logotyperna ska användas i samarbeten med företag.   

Företagsansvariga balanserar sin förenings varumärke i sina kontakter 
med företagen. Företagsteamet vårdar och skyddar varumärket, det anses 
vara den enda tillgången föreningen har och det anses vara laddat med posi-
tiva värderingar. De flesta företagsansvariga anser att just deras ideella före-
ning har ett starkt varumärke. Det är viktigt att inte associeras med vem som 
helst, och företag kan vara problematiska även om företagets verksamhet 
inte utesluts av föreningens policyer. Företagsansvariga påpekar vikten av att 
inte sammankopplas med företag som anses ha dåliga varumärken. Förutom 
att utvärdera företag utifrån policyer används också en känsla för vad som är 
rätt och fel. Företagsteamen har utarbetat en känsla för vilka företag som 
känns rätt att samarbeta med, och alla passar inte in. En företagsansvarig 
berättar att hennes förenings policyer inte utesluter oljeföretag eller företag i 
råvarubranschen, men hon är skeptisk till att utvärdera till exempel Lundin 
Oil för ett eventuellt samarbete. Hon förklarar: 

Men jag tror att, det är inte bra för vårt varumärke, så jag skulle inte ens scre-
ena Lundin utan jag skulle redan här på det här kontoret säga att, nä. Och det 
beror på att Lundin har en Sverigekoppling vilket gör att allt de gör syns här 
hemma också. Vi har ju sådana här diskussioner varje dag, vilka företag vi 
kan och inte kan samarbeta med utifrån de kriterierna vi har, men också uti-
från starka varumärken här hemma, vad vill vi synas med? För när vi går in i 
ett samarbete så är det till hundra procent, vi kan ju inte säga ”vi vill göra 
lite”, det går inte. (Företagsansvarig, ideell förening, intervju) 
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Citatet är även ett exempel på att företagsansvariga har många och pågående 
diskussioner kring vilka företag man kan och vill samarbeta med, eller vilka 
varumärken som är lämpliga. Här kan det tilläggas att Lundin Oil är ett före-
tag som senaste åren diskuterats flitigt i Sverige i samband med brott mot 
mänskliga rättigheter. Vidare visar även citatet att företagsansvariga vill 
arbeta med motsatsen till dåliga varumärken, som benämns som starka va-
rumärken. Även företag som bara ”vill tvätta sitt eget varumärke”, samar-
beten som upplevs som icke-genuina och samarbeten som bara handlar om 
att väga upp företagets dåliga varumärke väljs bort. En företagsansvarig 
uttrycker det som: 

Det kan ju vara flera parametrar i det som gör att, det kanske är så att de [fö-
retaget] behöver hjälp med att förbättra sin situation i Nigerdeltat till exempel 
och vi kan vara en speaking partner till dem. Och bidra med kompetens så att 
de kan bli bättre, och då är det ett ok samarbete, men om det bara är för att 
det ska tvätta sitt eget varumärke genom att sätta vårt ovanpå då är det inte 
intressant. Man måste utvärdera varje samarbete i de lägena faktiskt. (Före-
tagsansvarig, ideell förening, intervju)  

Förutom att uttryckas som ”tvätt” används uttrycket ”sätta ovanpå”, det vill 
säga att föreningens logotyp ”sätts ovanpå” företagets och på så sätt ska 
skicka signaler eller positiva konnotationer som föreningens varumärke in-
nehar.   

Jag visade tidigare att företagsansvariga arbetade med paketering av sam-
arbeten där varje paket har prissättningar, och att sätta ett pris är ett sätt att 
skydda logotypen. Speciellt små och ”omogna” företag sägs ha svårt att för-
stå värdet i föreningarnas varumärke. Under en intervju med en företagsan-
svarig berättar hon om ett telefonsamtal från ett företag som exemplifierar. 
Hon berättar exemplet genom att imitera sig själv och företagsrepresentanten 
som ringde in. 

Vi har ju ganska många som ringer hit och säger ”Ja tjena tjena, jag ska ta 
fram en blomkruka här och det är jättebra jag sätter [föreningens logotyp] på 
och så skriver jag [organisationens namn] så får ni tre kronor per kruka, det 
går väl bra, det är väl jättebra för er? Jag hade en sån förra veckan… Och så 
jobbar vi inte [med eftertryck]… De får inte använda vår logotyp och de kan 
inte sätta vårt märke och skänka oss tre kronor per kruka utan att vi har skrift-
ligt avtal. (Företagsansvarig, ideell förening, intervju) 

 
Ibland kan företagsansvariga tycka att företagen inte förstår att föreningarna 
också är stora organisationer med många anställda som är professionella och 
experter på sina respektive områden, och att företagen inte heller förstår att 
föreningarnas logotyper har ett värde och det är viktigt för föreningarna hur 
deras logotyper används. Detta kan upplevas som problematiskt av företags-
teamet, men det händer inte hela tiden. Företagsteamet försöker vid sådana 
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tillfällen ta sig tid och förklara för företaget att de inte ”bara kan ta en logo-
typ”.  

Ett sätt att skydda och reglera användandet av logotypen är således genom 
prissättning. Ett annat är att skapa speciallogotyper. Dessa är logotyper som 
liknar föreningens riktiga logotyp, men ändå är lite annorlunda. Speciallogo-
typerna skapas för att användas just i företagssamarbeten. Speciallogotyper-
na delas ut i paketen och anses vara mindre värdefulla än den riktiga logoty-
pen. För att särskilja speciallogotyperna används ofta någon markering eller 
text som visar på samarbete, till exempel texten ”Företagsvän” eller ”Part-
ner”. Syftet med speciallogotyperna beskrivs vara att skydda värdet i den 
riktiga logotypen och för att kontrollera var och hur föreningens riktiga logo-
typ används. När en sådan logotyp finns kan företagsteamet vara mer restrik-
tiva med den riktiga logotypen. Det som avgör om originalet används eller 
inte är summan pengar eller om det är ett stort projekt som involverar flera 
föreningar.  

En företagsansvarig förklarar vikten av att bevara värdet i originallogoty-
pen. Hon berättar att deras förening arbetar i konfliktområden och att logo-
typen är en dörröppnare och ett skydd för deras egen personal. Genom logo-
typen kan personalen bevisa sin neutralitet, att personalen inte är part i kon-
flikten utan endast verkar för humanitär hjälp. Den andra risken som samma 
företagsansvariga berättar om är att företaget som de ingått samarbete med är 
part i eller blir involverade i en konflikt. Det skulle vara problematiskt för 
hennes förening som vill agera som politiskt obunden om deras logotyp kan 
sammankopplas med en part i en konflikt.  

Det finns en tvetydig inställning till logotyperna, samtidigt som de stop-
pas i paketen vill föreningarna vara försiktiga med var och tillsammans med 
vem som föreningens namn och logotyp syns. Men även om företagsansva-
riga vårdar och skyddar sägs det att logotypen säljs och har en prislapp. Re-
sonemanget syns i citatet nedan:  

Ja alltså vi har ju ganska strikta linjer eller regler för hur man får använda sig 
av vårt varumärke och vad som krävs och hur mycket pengar man måste fak-
tiskt generera, det är ju faktiskt en prislapp i slutändan att det kostar en mil-
jon att få använda vårt varumärke externt även om det ju regleras i avtal på 
olika sätt. (Företagsansvarig, förening, intervju)  

Men varumärket kan som tidigare påtalats inte säljas till vem som helst. I 
paketen regleras också både omfattning samt var logotypen får placeras, 
vilket kan vara webbsidor, e-mails, pins och så vidare. Ofta framhålls också 
samarbetsavtalen som skrivs mellan företagen och föreningarna som oerhört 
viktiga för att reglera användningen av logotypen.  

En annan aspekt av att skydda och vårda varumärket är att välja företag 
som också ger föreningen fördelar, det vill säga om föreningens varumärke 
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syns tillsammans med andra varumärken som anses bra och starka så ger det 
också föreningen fördelar.  

Vem skulle inte vilja sitta med ett fett Ikea-avtal! 

(Företagsansvarig, förening, intervju)          

Det skapar möjligheter för företagsansvariga att föra ut föreningens budskap. 
Exempelvis kan företagets egna kommunikationskanaler användas. Som till 
exempel nämns vilket stort genomslag en artikel i Icas kundtidning kan ge-
nerera. Att få omnämnas i en kundtidning kan vara en stor fördel för en före-
ning som arbetar med insamling. Företagsansvariga arbetar följaktligen med 
att skydda och vårda logotypen, men de försöker också få logotypen sam-
manlänkad med starka företagsvarumärken.  

 

Att använda CSR eller inte? 
Det första dilemmat visar att aktörerna både använder och inte använder 
CSR som ett begrepp att organisera samarbeten kring. Jag låter även detta 
tema illustreras och inledas med två bilder från två ideella föreningars webb-
sidor. Det är två bannrar som använder begreppet CSR och som båda är 
klickbara.  
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Figur 7. Ovan syns två olika bannrar som använder begreppet CSR, den översta 
kommer från Röda Korsets webbsida och den nedre från Barncancerfondens webb-
sida. Båda bilderna går att klicka på och länkar vidare mot olika paket som finns på 
webbsidan. Bilderna visa båda hur begreppet CSR används som innehåll i samar-
beten eller i ett paket.  

Röda Korsets banner (den vänstra) finns på deras första sida och leder webb-
sidebesökaren vidare till sidan om företagssamarbeten. I bannern ska företag 
lockas till att ”förändra världen”, läsaren får också veta att ”CSR har aldrig 
varit enklare”. Bannern indikerar att ett företag kan göra CSR genom att 
välja ett företagspaket via Röda Korsets webbsida. Den högra bannern 
kommer från Barncancerfondens webbsida den visar ett ”extra CSR-
engagemang” förutom de ordinarie paket Barncancerfonden har. Bannern 
säger att ett företag kan göra lite ”extra CSR” och hjälpa till att bygga ett 
nytt Ronald McDonald Hus.  

CSR förekommer också på webbsidorna som en egen flik eller som ett 
begrepp som diskuteras under fliken företag eller företagssamarbete. Ofta 
länkas samarbeten på något sätt till CSR och till föreningens verksamhet och 
målsättningar. Till exempel skriver en förening som arbetar med barn och 
ungdomar under fliken CSR bland annat följande: 

Att företag tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar, det vill säga 
Corporate Social Responsibility (CSR) är inget nytt. Dagens investerare, 
konsumenter och medarbetare förväntar sig att företag tar ansvar, samt har 
kunskap och beredskap i de fall verksamheten visar sig ha negativ påverkan 
på människor och miljö. 

Barn och ungdomar påverkas av företag, både positivt och negativt. Plan an-
ser att även företag har ett visst ansvar att se till att barnkonventionen efter-
levs och att barns rättigheter blir tillgodosedda. Tillsammans driver företag, 
och organisationer, stora som små, som Plan utvecklingen framåt mot en mer 
hållbar värld.  

För att arbeta med barns rättigheter i sitt hållbarhetsarbete krävs kunskap. 
Plans närvaro i 70 länder och långa kunskap om barns situation ligger till 
grund i alla våra näringslivssamarbeten. Att samarbeta med Plan innebär att 
vi tillsammans utarbetar samarbetsplaner och mål. Vi ser gärna innovativa 
och dynamiska partnerskap där resultat är viktigt.75 

Ytterligare ett sätt som CSR syns på webbsidor är genom två föreningar som 
länkar till egna tidningar. Hos SOS Barnbyar har en ny tidning publicerats. I 
vanliga fall har de tidningen SOS-barn som skickas till alla faddrar och må-
nadsgivare, men sedan år 2011 ger föreningen även ut tidningen SOS Busi-
ness Magazine. Eftersom SOS-barn riktar sig mot föreningens faddrar har 
SOS Barnbyar startat upp tidningen SOS Business Magazine som riktar sig 

                               
75 Plan 
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mot företag och näringslivet. SOS Business Magazine beskrivs på webbsidan 
som en tidning om CSR som ska inspirera fler företag att satsa på CSR. 
Även andra föreningar har särskilda tidningar eller nyhetsbrev för företag, 
Barncancerfonden har till exempel Magazine of Hope, ”en tidning om hur 
näringslivet kan göra skillnad”.   

SOS Barnbyar gör själva ett pressmeddelande (figur 8) på sin webbsida 
om uppstarten av SOS Business Magazine och första numret. Texten poäng-
terar att CSR ökar lönsamheten och att deras förening är den organisationen 
som kan göra skillnad.  

 

Nytt magasin om CSR som ökar lön-
samhet och som gör skillnad   
Allt fler företag inser vikten av ett aktivt CSR-arbete, både för att 
stärka varumärket och för att vara med och göra skillnad för ut-
satta människor. Nu ger SOS Barnbyar ut ett magasin för att in-
spirera än fler företag att satsa på socialt ansvarstagande.  
”Det svenska näringslivet är fullt av kraft och vilja att göra skillnad. Tillsam-
mans kan vi förhindra att 22 000 barn under fem års ålder dör varje dag. Låt 
oss berätta om en av de mest lönsamma investeringar ett företag kan göra”, 
säger generalsekreterare Anna Ryott i det upprop som inleder till SOS Busi-
ness Mag. Magasinet innehåller goda exempel, fakta och tips om verknings-
fullt CSR-arbete. Men också berättelser om barnen bakom statistiken; de 1,2 
miljoner barn som varje år utsätts för trafficking, 159 miljoner som tvingas till 
barnarbete, 17, 5 miljoner som förlorat sina föräldrar i aids. 76 

Figur 8. Text från ett pressmeddelande som berättar om SOS Barnbyars nya tidning, 
SOS Business Magazine. Här används också begreppet CSR med tillägget verk-
ningsfullt framför och pressmeddelandet framhåller att det finns fakta och tips för 
att uppnå verkningsfullt CSR-arbete. Texten poängterar både ökad lönsamhet och 
att ”göra skillnad” som motiv för ett ökat arbete med CSR.  

I tidningen förekommer bland annat reportage om samarbeten, intervjuer och 
en krönika. Tidningen inleds med en ledare av generalsekreteraren Ann 
Ryott med rubriken Upprop. Där berättar hon om ”en av de mest lönsamma 
investeringar ett företag kan göra”77. Hon skriver om CSR och menar att det 
för företag inte längre fungerar att göra en ”reklamfilm som berättar om vil-
ket härligt företag man är”. Hon menar att det istället måste finnas ett aktivt 
engagemang idag. ”Det är living the brand på riktigt nu”. Hon skriver också 
om problemet att bara ta avstånd från barnarbete för företag eftersom det kan 
göra så att barnen och familjen skadas än värre. ”Återigen är nyckelordet 
samarbete och vi har kunskapen att hjälpa företag att göra rätt”. SOS Barn-

                               
76 SOS Barnbyar 
77 SOS Business Magazine s.5 
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byar trycker på att de är den rätta organisationen att samarbeta med och me-
nar att de kan omvandla tanke till handling.  

Ibland kan webbsidorna uppfattas som säljsidor eller reklamsidor, med 
snärtiga budskap i olika former. Två av de mest kortfattade där CSR används 
som en kraftig term är de två bannrarna ovan, där paketen explicit sägs inne-
hålla CSR. Men historien är inte så ensidig att slutsatsen ”föreningar försö-
ker sälja CSR” kan dras. Orden sälja och köpa och CSR benämns också som 
det aktörerna inte vill göra. Flera av aktörerna använder begreppet som refe-
renspunkt för resonemang. Ibland finns CSR som en del i paketen, ibland 
benämns samarbeten som något som skapar eller är CSR-arbete, ibland är 
paketen absolut inte CSR, ibland är samarbeten en del av att påverka för mer 
CSR-arbete hos företagen. På samma gång som CSR används påpekar också 
flera aktörer att paket och samarbeten inte är CSR på riktigt, eller i alla fall 
inte är lika med CSR. För CSR anses vara något mer eller något större, fast 
paketen kan vara en del av CSR-arbetet men inte hela. Jag frågar en före-
tagsansvarig om CSR och deras webbsida. Hon säger: 

Jag tänker att vi försöker undvika det [ordet CSR] lite grann, att prata för 
mycket CSR även om vi har gjort det på vår webbsida lite grann, och det är 
mer sökmotorsoptimerings-tänk att ska man söka CSR så vill vi att man 
också ska kunna hitta hit [till webbsidan]. Men jag tänker egentligen det lilla 
jag kan om CSR så är ju ett samarbete med en ideell organisation bara en li-
ten del om man nu tänker att det handlar om ekonomisk hållbarhet och miljö 
som hållbarheten och så. Jag tänker att många har en bild så där, ”Jaha, man 
köper sig fri genom att ge 20 000 till [föreningen]” och sätta ut så här ”Vi 
stödjer [föreningen]”, så var det vårt CSR-arbete samtidigt som man kan ha 
dåliga arbetsförhållanden både här och i något annat land eller leverantörer 
som man köper ifrån och så. Så därför tänker jag att vi inte vill riktigt säga 
”Jo men det här är CSR”, vill ni samarbeta med oss så blir det ert CSR-
samarbete. Jag tänker att det kan vara ett [med betoning] sätt att visa att man 
tar ett socialt ansvar. Så ser jag nog på det, det här är ett sätt att ta ett socialt 
ansvar på. Det är också ett sätt som man kan visa upp ganska tydligt. (Före-
tagsansvarig, förening, intervju)  

I mitten på utdraget från intervjun framkommer något centralt. Företagsan-
svariga imiterar en tänkt publik som skulle se CSR nämnas på deras webb-
sida ihop med företagssamarbeten. CSR-chefen säger ”många har en bild” 
och så fortsätter hon berätta om föreställningen att ett företag bara ”köper sig 
fri” genom paketen eller sätter ut en logga. Sen resonerar hon vidare och 
menar ändå att det kan vara ett slags CSR-arbete, eller en del av CSR-arbete. 
Utdraget exemplifierar att företagsansvariga funderar kring CSR, företagens 
användning av föreningarnas logotyper och normen om att det är fel att 
”köpa sig fri”. CSR som begrepp anses alltså knepigt men ändå används det. 

 Ett sätt att använda det är också som en måttstock för när ett samarbete är 
strategiskt och riktigt bra, då kan det bli CSR. En företagsansvarig berättar 
nedan att det inte är lätt, han menar att det finns en utveckling från klassisk 
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välgörenhet mot företag som vill göra ”smartare” och mer ”kopplade” sam-
arbeten. Samtidigt säger han sedan att det ibland kan vara ”lite kosmetika” 
och att det egentligen är mer som sponsring som ”du får att låta som ett 
CSR-samarbete liksom”. Han fortsätter resonemanget och menar att det ändå 
finns några partners som hans förening har riktigt ”strategiska” samarbeten 
med, men att det gäller främst huvudpartners. En annan företagsansvarig 
förklarar skillnaden med att beskriva det som ”giltigt” CSR-projekt: 

Där jobbar vi också nu, det är en grej som vi måste [med tryck] börja med. 
Att tänka att vi ska jobba mer med segment, att vi kanske går på fastighets-
branschen, vi kanske går på bankerna, vi går på olika segment så att vi… vet 
vad vi kan hitta för synergier. Och du vet, vad ska jag säga, giltiga CSR pro-
jekt, sånt som verkligen är CSR-projekt och att man inte bara får en gåva och 
sen berättar vi vad vi har gjort för de pengarna och de [företagsrepresentan-
ter] får titta lite på [ett namn på ett projekt/verksamhet]. (Företagsansvarig, 
förening, intervju)  

Ytterligare en företagsansvarig förklarar skillnaden mellan CSR och välgö-
renhet. Hon menar att det är konstigt att prata CSR men kontakta en insam-
lingsorganisation. Hon säger: ”CSR är ju mer ett committment.” Sen ger hon 
ett exempel hur fel det blev när en ideell förening för cirka 4–5 år sedan 
skickade ett julutskick med texten ”nu kan du lätt göra ditt CSR”. Det be-
skriver företagsansvariga som väldigt konstigt. Samtidigt syns liknande me-
ningar på andra föreningars webbsidor.  

Ett samarbete som är djupt kopplat och inte ”event och marknadsstyrt” 
anses ibland vara en del i företagets CSR-arbete. Då krävs det att CSR-
arbetet är integrerat, moget och ”på riktigt”. Det ska helst vara integrerat i 
”affären” och inte en sidoverksamhet. En CSR-chef förklarar bra CSR-
arbete:  

Att för mig har vi lyckats när det här är en integrerad del i affären och affären 
också kan se fördelarna med att vi jobbar med det här samhällsstrategiskt, det 
är då vi har nått fram. Att vi har en volontärvecka och klädinsamling två da-
gar per år, det är superbra men det är inte CSR! Det kan alla företag göra sen 
kan man köra sin dirty business all year around resten av året och det föränd-
rar ingenting. (CSR-chef, företag, intervju) 

Citatet framhåller vikten av kopplingen och samarbeten som kopplas till 
CSR måste i sin tur kopplas till ”affären”. Förutom att fundera kring använ-
dandet av CSR som begrepp kommer jag nu till en annan fråga, nämligen 
den om att köpa och sälja.  
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Att sälja eller icke? 
Något som aktörerna säger att de gör, men samtidigt säger att de inte gör, är 
att sälja och köpa samarbeten. Föreningar kan inte sälja sig och företag kan 
inte köpa sig fria. Aktörerna måste hela tiden balansera samarbeten som 
något som köps och säljs mot något som är genuint och äkta. Föreningarna 
kan inte ”sälja ut sig” och sin förening vilket samtidigt innebär att företagen 
inte ska kunna köpa någon slags ansvarsfrihet. För föreningarna verkar det 
handla om ett grundläggande kriterium av oberoende, om föreningen säljer 
sig betyder det att någon annan har påverkan och tar över bestämmandet. En 
CSR-konsult drar slutsatsen: 

Det sista de [ideella föreningar] vill hamna i är ju en beroendeställning, där 
man sålt sig. (Projektledare, förmedlarorganisation, intervju) 

Samarbeten ska vara på riktigt och genuina, och det är viktigt att företag inte 
köper sig fria, samtidigt som den argumentation som byggs upp kring varför 
företag ska ingå partnerskap bygger på att det är lönsamt. Det finns en para-
dox i att CSR-cheferna ska skapa argument för att samarbeten är lönsamma 
men samtidigt får företagen inte köpa sig fria. Anledningen ska vara genuint 
och för att företaget vill göra gott.  

När jag intervjuar en företagsansvarig om hennes arbete så pratar hon om 
att en del av hennes arbetsuppgifter är att ge presentationer för samarbets-
partners. Jag frågar: 

Emilia: Hur många sådana gör ni per år? Ungefär? 

Företagsansvarig: Jag brukar göra så att de som blir partners får det erbju-
dandet, ”Vill ni ha en presentation?”, det är ju inte så att vi egentligen, vi säl-
jer ju inte presentationer. För vi säljer ju ingenting här, utan frågar de ”Vi 
skulle gärna vilja bli partners”, ja men då kan ni få en presentation utav oss. 
De är väl ett tiotal nu, de som är partners. Och sen så gör vi det ju kontinuer-
ligt för våra huvudpartners och de som skänker en större gåva i samband med 
katastrofer eller så erbjuder jag också en presentation så det blir några styck-
en per år faktiskt. (Företagsansvarig, förening, intervju) 

Utdraget ur intervjun exemplifierar just den här balansen mellan att sälja och 
inte. I mitten på citatet säger hon specifikt att hennes förening inte säljer 
någonting. Det råder också tveksamheter och avvägningar görs när något 
benämns som sälj i intervjuerna med företagsansvariga. Jag visar ett antal 
illustrativa citat på temat.  

En företagsansvarig berättar om hennes kollega som började arbeta med 
företagssamarbeten: 

Men så att hon började ganska tidigt att aktivt alltså som en säljtjänst nästan, 
om man får säga så liksom [tvekar] (Företagsansvarig, förening, intervju) 
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En annan företagsansvarig berättar om trenden att fler och fler företag vill 
involvera sin anställda i samarbeten med ideella föreningar och jag frågar 
hur hon hanterar företagens förfrågningar. Hon säger: 

Ja men då förklarar man. Man får ta sig tiden att förklara hur det ligger till 
och är de villiga att ingå ett partnerskap där de ger oss en gåva eller på något 
sätt skänker över 300 000 kronor till oss då är det super-ok, då kan vi lösa 
det. För då finns det resurser för oss att ta ifrån till att ordna någonting som är 
vettigt och som vi behöver. Men däremot så kan vi inte bara … ja… Det är 
liksom det finns en prislapp på det skulle jag vilja säga helt ärligt (Företags-
ansvarig, förening, intervju) 

Och det jag inte ska sticka under stolen med är ju att det vi måste få in är ju 
pengar. Får vi inte in pengar kan vi inte bedriva den fantastiska verksamhet 
som vi gör, så att det är ju liksom, det är ju grunden i alltihopa, så att det är ju 
inget att sitta och hymla om. (Företagsansvarig, förening, intervju) 

Alla tre citaten från olika intervjuer med företagsansvariga åskådliggör till-
sammans att företagsansvariga förhåller sig till säljandet och köpandet både 
genom att distansera sig, men också genom att hävda att pengarna inte är 
något att ”hymla om”. Även i tidigare avsnitt om vårdandet och skyddandet 
av logotyperna hanteras frågan om säljandet. Dels genom att prissätt logoty-
pen som i paketen men samtidigt skydda den. Företagsansvariga balanserar 
helt enkelt säljandet genom att reglera och skapa sido-logotyper. Företagsan-
svariga söker sammanhang där det inte ska uppfattas som de sålt sig. Ett 
sådant sammanhang är till exempel samarbeten där många föreningar samti-
digt ingår, då är företagsansvariga mer villiga att använda föreningens riktiga 
logotyp.  

Men inte heller CSR-cheferna vill köpa sig fria. Jag återanvänder här en 
liten del från den observationsberättelse som beskrevs i kapitel 2 för att illu-
strera. I observationsberättelsen berättade CSR-chefen från Boots om hur en 
förening bör tänka som en ”kommersiell partner” och inte som en välgören-
hetsorganisation om föreningen vill ingå samarbeten med Boots. Men senare 
får hon frågan om varför Boots ingår partnerskap med Macmillan Cancer 
Care och hon relaterar till de peruk-och sminkkurser de gör tillsammans för 
kvinnor som drabbats av biverkningar vid cancerbehandlingar. Hennes re-
flektion lyder: 

Vi gör inte det här för att sälja mer produkter eller locka fler kunder, det 
handlar ärligt talat inte om försäljning. Vi gör inte det här för att öka för-
säljningen! Vi vill hjälpa våra kunder med ett behov, det handlar faktiskt 
om kvinnor som drabbats av cancer och som kan ha problem att hitta rätt 
ögonfransar. Och det kan faktiskt vara ett viktigt behov att få ha ögonfran-
sar och känns sig normal efter eller under cancerbehandling. Om vi kan 
hjälpa till med det så vill vi det. Vi är ju inom skönhet och hälsa. (CSR-
chef, seminarium Truly strategic partnership, observation, min översätt-
ning) 
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Även här framkommer dilemmat. Nu är CSR-chefen istället mycket tydlig 
med att företaget inte ingår partnerskapet för att öka sin försäljning. Istället 
handlar det om att Boots vill hjälpa till.  

Den här paradoxen är genomgående för alla aktörer och kommer till ut-
tryck på lite olika sätt. En annan CSR-chef på ett seminarium berättar om 
deras samarbete med Plan International för hälsoarbete. Hon säger: 

Vi har verkligen genuina avsikter med projektet, vi vill vara med och skapa 
förändring inom hälsa för tonåringar. (CSR-chef, seminarium Speaking the 
same language multi stakeholder alliances, observation, min översättning) 

Företagens avsikter ska vara ”genuina” och ”äkta”. Men äktheten innehåller 
en paradox, som står mellan den genuina äkta viljan och avsikten att göra 
något för pengar, för egen vinning.  

Hur sätter en förening ett pris på ett samarbete? En företagsansvarig be-
svarar frågan när jag intervjuar henne. Det sker med en viss tvekan, hon 
verkar inte riktigt vilja säga hur föreningen gör. För huvudpartnerskapet eller 
medlemsavgift i deras företagsklubb finns inget bestämt pris. Den företags-
ansvariga beskriver på ett illustrativt sätt hur hon gör enskilda prissättningar 
genom en känsla:  

Emilia: Ingår det, det handlar ju mycket om att de ska förändra sin verksam-
het, ingår det några pengar i det här, får ni nånting betalt för era… De råden 
ni ger som… Ingår det på något sätt att ni… 

Företagsansvarig: Vi konsultar aldrig, det vill jag nogsamt påpeka, konsulter 
är vi inte, men ja vi har en medlemsavgift, för att vara med i just den här 
[medlemsgruppen]  

Emilia: För de medlemmarna? 

Företagsansvarig: Ja det, precis. För jag måste leva, det här måste dras runt 
på något vis och sådana saker… 

Emilia: Hur gör man en sådan prissättning? 

Företagsansvarig: Ja man… [den intervjuade slickar fingret och sätter upp det 
i luften – som en symbol för att känna vinden] [skratt] Nä, det finns väl lite 
riktlinjer i sammanhanget, det gör det, men jag menar… [namn föreningen], 
vi behöver alla pengar i världen så om vi samarbetar med något företag som 
är rikt och sådana saker och som har en känsla för det här så försöker vi na-
turligtvis få så mycket betalt som vi kan. De får ju se det som ett stödjande 
till vår existens så att en sån här organisation finns överhuvudtaget. (Före-
tagsansvarig, förening, intervju) 

En annan företagsansvarig berättar att föreningen just nu har en intern dis-
kussion om prissättning. Hon uttrycker det som: 
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[…] och sen är det också en sak som vi inte har landat i tror jag, internt, hur 
vi ska, ska vi prissätta det här med företagsvolontärer? Vågar vi göra det? Är 
det etiskt? (Företagsansvarig, förening, intervju) 

Sammantaget förhåller sig aktörerna till hur mycket eller lite som kan säljas 
och vad som kan säljas, men även till vad som inte kan säljas.  

... 
 

Kapitlet har illustrerat vad aktörerna gör och hur de anser att samarbeten bör 
organiseras. Vad som är viktigt att tänka på och vad som bör undvikas. Kapi-
tel 6 har ihop med kapitel 4 och 5 fortsatt att beskriva och fördjupa de frågor 
som väcktes redan i de inledande observationsberättelserna. Tillsammans har 
kapitlen gett inblick i samarbeten och aktörernas arbete med att organisera 
samarbeten. Jag kan nu ge ett svar på avhandlingens första fråga som löd:  
 
Hur organiseras samarbeten mellan företag och ideella föreningar?  
 
Samarbeten organiseras utifrån en grundläggande uppfattning om organisat-
ionstypernas olikheter – vilket jag formulerade som ett kollektivt narrativ om 
de två världarna, marknadsvärlden och organisationsvärlden. Narrativet visar 
att aktörerna som grupp är väl medvetna och hela tiden förhåller sig till den 
institutionella omgivningen. Aktörernas arbete tar form och samarbeten blir 
till genom att de också förhåller sig till modellerna om olika typer av samar-
beten som finns i den mer normativa partnerskapslitteraturen. Till exempel 
formas de olika paketen utifrån en skala mellan distanserade samarbeten av 
donationstypen till djupa relationer med huvudpartners. 

Flera av de aktiviteter som sysselsätter aktörerna och som samarbeten or-
ganiseras kring handlar om att balansera olikheterna som ”världarna” skapar. 
Aktörerna organiserar och bemöter även dessa olikheter i sina respektive 
organisationer. Flera av aktörerna beskriver sin roll som ”översättare”. När 
samarbeten ska organiseras krävs dessutom flera avvägningar: företag ska 
inte köpa sig fria, samarbeten ska vara kopplade, man bör undvika ”jippon”, 
samarbeten kan vara CSR men ändå inte och samarbeten ska skapa vinning 
för båda partnerna.  

Men nu är det dags att lämna den empiriska beskrivningen. Med dessa 
svar i bakhuvudet tar jag avstamp till nästa steg i avhandlingens upplägg och 
ska diskutera det mer abstrakta syftet. 
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Kapitel 7. I motstridigheternas landskap – en 
analys  

 
Den här analysen ska komma att handla om ett landskap av motstridigheter. 
Det första jag reder ut är hur narrativet om de två världar kan förstås i förhål-
lande till logikperspektivet. Därefter låter jag strukturera kapitlet efter de tre 
frågor som kapitel 1 mynnande ut i. Dessa frågor både sammanfattar och 
diskuterar den beskrivningen av organiserandet av samarbeten som skett i 
föregående kapitel. Först diskuterar jag frågan om hur aktörer förhåller sig 
till motstridiga institutionella logiker. Aktörerna balanserar hela tiden mellan 
föreskrifterna från olika institutionella logiker och tar hänsyn till sin institut-
ionella omgivning. Sedan diskuteras den andra och tredje frågan: var mot-
stridigheterna finns och varför aktörerna balanserar föreskrifterna från in-
stitutionella logiker.  

Marknadsvärlden och organisationsvärlden som 
institutionella logiker 
En av avhandlingens utgångspunkter var att samarbeten kan förväntas vara 
en plats för flera olika normsystem, det vill säga ett empiriskt exempel där 
flera olika institutionella logiker spelar in och kommer till uttryck. Så hur 
ska man nu analytiskt förstå konstruktionen av ett narrativ om två världar i 
förhållande till den teoretiska inramningen av institutionella logiker? Och 
hur kan beskrivningen av en ”marknadsvärld” och en ”organisationsvärld” 
förhållas till de idealtyper av institutionella logiker som jag tidigare presen-
terat?  

I narrativet om två världar beskrivs organisationsvärlden och marknads-
världen som väsensskilda. Det pratas olika språk, de bebos av olika typer av 
människor och det finns olika premisser och regler. Aktörerna använder ett 
analytiskt förhållningssätt och analytiska begrepp för att beskriva och 
namnge skillnaderna, vilket påminner mycket om begreppen som används i 
den teoretiska modelleringen. Världarna uttrycks som motsatsförhållanden: 
antingen kan en organisation arbeta för ekonomiska eller mänskliga vinster. 
Även individer kan benämnas som antingen en näringslivmänniska eller en 
idealist. Det kan också vara mer eller mindre värdeladdade ord som kapita-
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list eller välgörenhetstomte. Det finns alltså redan i fältet en gemensam för-
ståelse och definition av situationen som bestående av två separata och vä-
sensskilda sociala världar. Jag påminner här om den sammanfattande definit-
ionen av institutionella logiker: 

Som socialt konstruerade, historiska mönster av praktiker, antaganden, värde-
ringar, övertygelser och normer med vilka individer producerar och reprodu-
cerar deras materiella tillvaro, organiserar tid och rum, och ger mening till 
deras sociala verklighet. (Thornton & Ocasio, 1999:804) (min översättning) 

 
Narrativet om två världar kan således tolkas som ett uttryck på fältet för 
institutionella logiker – det som aktörerna på fältet använder då de ”produce-
rar och reproducerar deras materiella tillvaro, organiserar tid och rum, och 
ger mening till deras sociala verklighet”. 

Vidare frågar jag mig då: vilka institutionella logiker kan de två skilda 
världarna, marknadsvärlden och organisationsvärlden, kan ses som uttryck 
för? Marknadsvärlden kan ses som ett fältuttryck för idealtypen marknadslo-
gik, som den beskrivs i idealtypologierna (Friedland & Alford, 1991; 
Thornton et al., 2012). I marknadsvärlden anses målsättningen vara ekono-
miska vinster, den grundläggande metaforen vara hjärna, vägen dit som ef-
fektivitet, inriktningen är transaktioner och ägare/ledningen styr. Detta ligger 
i linje med marknadslogiken som definieras som (Thornton et al., 2012) (min 
översättning): 
 
Grundläggande metafor: Transaktion 
Upphov till legitimitet: Aktiekurs 
Upphov till auktoritet: Aktieägar-aktivism  
Upphov till identitet: Anonym 
Grundantagande för normer: Egenintresse 
Grundantagande för uppmärksamhet: Status på marknaden 
Grundantagande för strategi: Öka effektivitet/vinst 
Informella kontrollmekanismer: Industrianalytiker 
Ekonomiskt system: Marknadskapitalism  
 

Men både i Thornton med fleras (2012) modellering av institutionella logi-
ker (tabell 3, sida 26) och Friedland och Alfords (1991) saknas en institut-
ionell logik för civilsamhällssfären. Till viss del återfinns den i gemenskaps-
logiken (Thornton et al., 2012), men gemenskaps-logiken bör snarare förstås 
i ett nordamerikanskt perspektiv, och beskriver mer en gemensamhetskänsla 
som återfinns hos till exempel order-sällskap eller ett grannskap. I andra 
studier har en social välfärdslogik identifierats som kan beskriva civilsam-
hället och dess organisationer, till exempel en civilsamhällslogik/icke-
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vinstdriven-logik/ideell logik78 (Jay, 2013) eller en social välfärdslogik (Lee 
& Battilana, 2013; Pache & Santos, 2013b). Lee och Battilana (2013) defini-
erar en social välfärdslogik som “en organiseringsmall för en distinkt typ av 
verksamhet som eftersträvar sociala mål”79 (2013:7). Pache och Santos 
(2013b) definierar en social välfärdslogik och jämför den med en kommersi-
ell logik i sin studie av hybridorganisationer. Logikerna åtskiljs genom kate-
gorierna: målsättning, organisationsform, styrmekanismer och professionell 
legitimitet. Den sociala välfärdslogiken återkopplas till civilsamhällets80 
institutionella omgivning och den kommersiella till en mer abstrakt mark-
nadslogik som beskriven av Friedland och Alford (1991). 

Tabell 5. ”Competing Belief Systems of the Social Welfare and Commercial 
Logics”(Pache & Santos, 2013b:980).  

Characteristic Social Welfare Logic Commercial Logic 
Goal 
 

Make products and/or services 
available to address local social 
needs. 

Sell goods and/or services on 
the market to generate economic 
surplus that can be legitimately 
appropriated by owners. 

Organization-
al form 
 

The nonprofit form (associa-
tion) is legitimate because of its 
ownership structure giving 
power to people who adhere to a 
social mission. The nonredistri-
bution constraint ensures a real 
focus on the social goal.  

The for-profit form is legitimate 
because its ownership structure 
allows it to channel human 
resources and capital to areas of 
higher economic return. 

Governance 
mechanism 
 

Democratic control, which is, 
by law, constitutive of the asso-
ciation status, is the appropriate 
way to monitor strategy and 
operations, allowing organiza-
tions to take into account local 
social needs. 

Hierarchical control is the ap-
propriate way to monitor strate-
gy and operations in a way that 
ensures consistency of products 
and services and efficient allo-
cation of resources. 

Professional 
legitimacy 
 

Professional legitimacy is driv-
en by contribution to the social 
mission. 

Professional legitimacy is driv-
en by technical and managerial 
expertise.  

Marknadsvärldens innehåll och organisationsvärldens innehåll kan jämföras 
med Pache och Santos (2013b) tabell om olikhet i målsättning, organisat-
ionsform, styrmekanismer och professionell legitimitet. Aktörerna beskriver 
målsättningen ekonomisk vinst jämfört med mänskliga vinster. Formen skil-
                               
78 Civil society logic and non-profit logic 
79 ”an organizing template for a distinct type of organizational activity that pursues social 
goals” 
80 social sector 
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jer, precis som i tabellen, mellan företag och ideella föreningar. Styrmekan-
ismer är ägare respektive medlemmar och faddrar, men definieras också som 
en allmänhet eller media. Professionell legitimitet som föreningar eller före-
tag har kommer till uttryck genom deras aktiviteter på organisationsnivå, 
företag producerar och säljer något medan ideella föreningar löser samhälls-
problem.  

För att driva analysen vidare menar jag att samarbeten mellan företag och 
ideella föreningar kan förstås som en plats där både en idealtypisk marknads-
logik och en idealtypisk social välfärdslogik uttrycks. Även om det före-
kommit viss kritik mot att definiera nya logiker, så menar jag att den sociala 
välfärdslogiken kan anses vara etablerad. Som jag visat ovan har det argu-
menterats för en förekomst av en social välfärdslogik i ett flertal studier för 
att beskriva organisationer som inte är vinstdrivna och arbetar med att lösa 
samhällsproblem.  

Jag har valt att konceptualisera ”marknadsvärlden” som en kommersiell 
logik (som kan härledas till idealtypen marknadslogik) och ”organisations-
världen” som en ideell logik (som kan härledas till idealtypen social väl-
färdslogik). Det valet bygger på en jämförelse mellan det fältnära narrativet 
och de tidigare definierade idealtyperna av institutionella logiker. I den här 
miljön arbetar grupperna som skapar samarbeten. Personerna är omgivna av 
båda logikerna och ska försöka få tillstånd gemensamma projekt med hänsyn 
till både den kommersiella och den ideella logiken. Narrativet om två världar 
ska förstås som både en reflektion av institutionella logiker och samtidigt 
som konstruerande av institutionella logiker. Det märkliga här är förstås att 
förståelsen på fältet påminner mycket om en färdig analys och om den be-
greppsapparat som logikperspektivet erbjuder. Jag ska genomgående i ka-
pitlets olika delavsnitt försöka lyfta fram några sådana överlappningar och 
sedan återkomma till att diskutera vad det kan betyda på ett mer abstrakt 
plan i nästkommande kapitel.  

Analytiskt förstår jag följaktligen aktörernas arbete med att organisera 
samarbeten som ett arbete som sker i två institutionella logiker: dels i den 
kommersiella logiken och dels i den ideella logiken. Jag kommer nu besvara 
de tre frågorna som formulerades i avslutningen av kapitel 1. Den första 
frågan handlade om hur aktörerna förhåller sig till de institutionella logiker-
na. Den andra berörde frågan om var aktörerna upplever att det finns mot-
stridigheter. Och slutligen handlade den tredje frågan om aktörers syfte, om 
de på något sätt förhåller sig till logikerna varför gör de det?   

Aktörerna organiserar ett samspel mellan logiker  
I det här delavsnittet besvarar jag frågan om hur aktörer förhåller sig till 
motstridiga institutionella logiker. När aktörerna organiserar samarbeten kan 
vi också förstå det som ett organiserande för att samspela två institutionella 
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logiker, i det här fallet en kommersiell och en ideell logik. Jag visade hur 
aktörer som arbetar med samarbeten ser sig själva som ”översättare”, hur de 
skapar paket, bygger upp ”strategiska samarbeten” och undviker ”jippolik-
nande” projekt. Jag visade även hur aktörerna balanserar vad som får ”kö-
pas” och ”säljas” och huruvida samarbeten är CSR eller inte. Så hur kan man 
analytiskt diskutera det arbete som personer som befinner sig i två motstri-
diga institutionella logiker utför? 

Studien följer i spåren av de nyare studierna om individers förhållnings-
sätt, och visar en pågående dynamik och förhållningssätt till två institution-
ella logiker. I linje med de studierna förhåller sig aktörerna, som arbetar med 
att organisera samarbeten, på ett dynamiskt sätt till sin institutionella omgiv-
ning.  

Aktörerna kan förstås som tvåspråkiga, och de rör sig mellan och söker 
skapa en balans mellan logikerna. Det kan tyckas självklart att alla männi-
skor rör sig i olika samhälleliga sfärer, till exempel att man anpassar sig och 
tar hänsyn till om man befinner sig på sin arbetsplats eller i sin hemmiljö. 
Det är ju också på sätt och vis hela grundantagandet i att det finns olika in-
stitutionella logiker. Det som urskiljer sig i den här miljön av samarbeten är 
att personerna oundvikligen befinner sig i en miljö som påverkas av två in-
stitutionella logiker. Aktörerna byter alltså inte tid och rum, utan det är del-
vis en och samma miljö och samtidigt i tid. De ska samordna arbete och 
gemensamma projekt över gränserna, och därför behöver aktörerna samspela 
kravställningarna från båda de institutionella logikerna i samma miljö och 
samtidigt i tid. 

Aktörerna förhåller sig till både en kommersiell och en ideell logik samti-
digt genom att balansera mellan deras olika föreskrifter, och samarbeten 
framstår som organiserade projekt som ska vara både och. Som jag beskrivit 
tycker aktörerna själva att deras arbete går ut på att ”översätta” och ”medla” 
mellan världarna. Aktörerna förhåller sig konstant till båda logikerna och 
samspelar olika kravställningar som ingår i deras arbete. Det gör aktörerna 
bland annat genom att ta hänsyn till det institutionella sammanhanget, det 
vill säga den i situationen rådande institutionella logiken. Med talesättet ”tala 
med bönder på bönders vis och med de lärde på latin”, så försöker aktörerna 
göra precis det. Men förutom detta så arbetar aktörerna också med att begrip-
liggöra den slutsatsen för utomstående.  

Båda dessa aktiviteter, att anpassa sig och att förklara leder till att aktö-
rerna balanserar logikerna i sitt arbete. Samarbeten ska innehålla lite av varje 
institutionell logik men samtidigt får samarbeten inte viktas åt något håll. Ett 
samarbete ska till exempel vara lönsamt för ett företag samtidigt som det inte 
fullt ut får skapas av företagets egenintresse. 

Alla aktörernas aktiviteter är en form av hänsynstaganden som syftar till 
att få de två olika logikerna att mötas men inte att förenas. Aktörerna sam-
spelar logikerna genom att både sammanföra och samtidigt dra gränser mel-
lan världarna. För att genomföra samspelet behöver de använda själva logi-
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kerna och deras element. För att samspela anspelar aktörerna på både den 
kommersiella och den ideella logiken (jag kommer senare återkomma till 
hur aktörerna anspelar på logikernas innehåll). Samspelet innebär att både 
sammanföra och sätta gränser.  

Det första sättet, att sammanföra logiker, kan delvis förstås som att växla 
mellan logikerna. Att växla mellan institutionella logiker kan återkopplas till 
”switching” (DiMaggio, 1997). Aktörerna förstår båda språken och kan på så 
sätt växla mellan dessa. Men det måste till en finkänslighet i det här växlan-
det; om en företagsansvarig framstår som för mycket ”näringslivsmänniska” 
är det inte heller bra, eftersom företagsansvariga och de ideella föreningarna 
också ska representera och vara något annat än den kommersiella logiken. 
Att byta eller växla mellan logiker har ofta beskrivits som att segmentera 
eller avdela själva logikerna. Men aktörerna i studien använder snarare sina 
språkkunskaper för att koppla samman och möjliggöra möten mellan logi-
kerna, till exempel genom att företagsansvariga översätter en rapport från 
Sida-språk till ekonomispråk.  

Det andra sättet är att sätta gränser. Ett sätt som de sätter gränser på är när 
aktörerna förklarar olikheterna och visar varför vissa saker måste ske på ett 
visst sätt, till exempel varför fotografering är strikt reglerad vid fältbesök. 
Här gör den företagsansvariga den ideella logiken begriplig för den som inte 
förstår.  

Samspelet som görs är till exempel att byta kläder, skapa paket, att skriva 
om rapporter och att byta ut vissa ord. Precis som senare studier visat kan det 
finnas ett dynamiskt förhållningssätt, och institutionella logiker görs och 
bebos av människor. Aktörerna väljer inte en strategi eller förhåller sig på ett 
och samma sätt under lång tid. De särkopplar inte, och de kopplar inte ihop 
till hybridlogiker, utan istället verkar aktörerna konstant förhålla sig till båda 
logikerna som en vardaglig del av deras arbete. Aktörerna tar hänsyn till och 
begripliggör den institutionella omgivningen för att undvika motsättningar 
och lösa problem, få till stånd handlingar och balansera den viktiga trovär-
digheten för att samarbeten ska uppfattas som ”äkta”.  

Samspelandet kan liknas vid Smets med fleras (2014) tre sätt att beskriva 
försäkringsmäklare och underwriters balanserande, däremot kan inte aktö-
rernas handlingar lika givet delas upp och beskrivas som segmentering, 
bygga broar eller gränsdragning. Segmentering, som betyder att förlägga 
olika aktiviteter i olika byggnader, passar inte in för att beskriva något som 
aktörerna som arbetar med samarbeten sysslar med.  

Att anpassa sig till en viss miljö skulle kunna beskrivas som att bygga 
broar, till exempel att växla ordval och språk. Att förklara och rättfärdiga 
varför vissa saker måste ske på ett visst sätt, till exempel varför ett företag 
inte kan fotografera barn i en förenings verksamhet och använda som bilder-
na på företagets hemsida, kan beskrivas som en gränsdragning. Då förklarar 
aktörerna varför integritet är viktigt i en miljö som styrs av en ideell logik. 
Att anpassa sig själv eller material till olika publiker kan liknas vid selektiv 
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matchning (Voronov et al., 2013). För att kunna anpassa sig eller förklara 
logikers innehåll behöver aktörerna känna till båda institutionella logikernas 
innehåll. Därmed kan de anspela på innehållet och använda logikerna.  

Vad som inte beskrivits som en förklaring till aktörers förhållningssätt i 
tidigare studier är att förklara och lära ut institutionella logikers innehåll. 
Vidare kan denna studie också i mer detalj visa på exempel av verktygen i 
verktygslådan (Swidler, 1986) istället för att bara lägga samman innehållet 
och förklara det som ett användande av logiker, det vill säga som att hela 
logiker kan användas. Även om Swidler (1986) inte utvecklar resonemanget 
så mycket om själva innehållet så benämns det som symboler, berättelser, 
ritualer, världsåskådningar och vanor, färdigheter och stilar81, vilka männi-
skor kan använda för att lösa olika problem.  

Aktörerna har möjligheter att använda sig av och kännedomen om logiker 
samtidigt som aktörerna är bundna av logikerna. Det är hela tiden en balans-
akt av sammanföranden och gränssättningar som aktörerna gör, mellan att 
sälja eller inte och använda bilder men inte anspela på fattigdom för mycket. 
Det finns gränser för vad som anses lämpligt eller inte men kännedomen om 
logikerna skapar inte bara restriktioner, utan även möjligheter. Genom att 
relatera till och känna till olika logiker kan aktörerna till exempel byta argu-
mentation. Att förstå och känna till flera logiker gör också att själva logiker-
na kan bli en resurs inte bara en restriktion. Friedland och Alford (1991) 
återkopplar till etnometodologi och mikronivåer och skriver om möjligheten 
att personer kan använda olika logiker för att nå ett syfte, att logiker kan vara 
resurser.  

Our argument, in contrast, is that individuals can manipulate or reinterpret 
symbols and practices. Ethnomethodological studies of microinteractions in 
both interpersonal and organizational settings have shown that people are 
highly sensitive to context in rule use. Under some conditions, they are artful 
in the mobilization of different institutional logics to serve their purposes. 
Sometimes rules and symbols are internalized and result in almost universal 
conformity, but sometime they are resources manipulated by individuals, 
groups and organizations. (Friedland & Alford, 1991:254) 

I förhållande till de studier som visar på hur individer aktiverar olika svar 
beroende på olika faktorer så visar denna studie att aktörerna som arbetar 
med samarbeten har ett pragmatiskt förhållningssätt och det snarare är en 
pågående process av ett meningsskapande, snarare än stimuli och ett gen-
svar. Aktörernas förhållningssätt, som till exempel att de resonerar kring 
olika ”världar”, byter kläder och ordval beroende på vem de möter, öppnar 
också upp för en möjlighet att spela med olika förväntningar och föreställ-
ningar.  

                               
81 Symbols, stories, rituals, world-views and habits, skills and styles 
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Aktörerna kan inte förändra vilken spelregel som råder eller vilket språk 
som talas där en kommersiell eller ideell logik råder, aktörerna kan till ex-
empel inte förändra en regel, men de kan anpassa ett argument så det upp-
fyller den regel som en viss institutionell logik innefattar. Precis som i McP-
herson och Sauders (2013) studie av drogdomstolar använder sig aktörerna 
av logikerna, men istället för att direkt lägga samman elementen som aktö-
rerna kan använda har jag benat ut elementen. Det vill säga aktörerna använ-
der sammantaget institutionella logiker, men element som refererar till den 
ena eller andra logiken. Aktörerna anspelar på olika institutionella logiker 
genom att anspela på deras specifika innehåll.  

Nedan visar jag hur aktörerna samspelar en kommersiell och ideell logik 
genom att diskutera hur de tar hjälp av roller och tillhörighet, språk, argu-
ment och symboler.  

Aktörerna anspelar på logiker 
I samspelet anspelar aktörerna på logikernas innehåll. Jag har nedan sam-
manfattat några element som aktörerna tar hjälp av. Samtidigt är det också 
en fortsatt beskrivning på logikernas innehåll eftersom element samtidigt 
visar innehållet. Aktörerna kan anspela på en institutionell logik genom att 
använda roller, anspela på persontyper, lingvistiska artefakter, argument och 
symboler. 

Roller och tillhörighet 
Som organisatör av det här samspelet kan aktörerna agerar i olika roller. 
Aktörerna använder roller för att samtidigt koppla samman och dra gränser 
mellan den kommersiella och den ideella logiken. Rollerna kan användas för 
att anspela på arketyperna ”idealist” eller ”näringslivsmänniska”. 

När de anspelar på arketyperna handlar det om att framstå som en insider 
eller outsider och att göra sig förstådd och förstå andra. CSR-chefen på en 
bank, som var miljöingenjör i grunden, pluggade in en ekonomiexamen för 
att lära sig ett nytt språk. På något sätt är detta en handling för att kunna vara 
med, eller bli en insider i den kommersiella logiken på banken.  

Att agera som insider eller outsider handlar om vilken tillhörighet som 
kommer tillskrivas av någon annan, det handlar om de benämningar som 
görs, att bli kategoriserad som ”näringslivsmänniska” eller en ”hippie”. En 
CSR-chef berättar hur hon leker med förväntningarna om hennes tillhörig-
het, vilket kan ses som en lek med att bli kategoriserad som insider eller 
outsider. CSR-chefen läser av vem hon ska möta: tillhör de den kommersi-
ella eller den ideella logiken? Vill hon att personerna hon möter ska läsa av 
henne som en insider eller outsider? När CSR-chefen möter försäkringsmäk-
larna vill hon göra klart med stor tydlighet att hon är en insider, men när hon 
istället ska möta den ideella logiken i form av Naturskyddsföreningen – som 
hon tror kommer definiera henne efter organisationstillhörighet, alltså som 
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en näringslivsmänniska – vill hon inte förstärka den bild Naturskyddsför-
eningen redan har av henne som outsider, och hon väljer därför andra kläder 
och symboler. Hennes resonemang är som en intern konversation inom 
henne om extern uppfattning och en vilja att styra definitioner som kommer 
göras eller inte göras av publiken hon kommer möta.82 Hon reflekterar innan 
ett framträdande eller möte om hur hon vill bli kategoriserad, och anpassar 
sina kläder efter miljön. Hon använder kläder för att förvåna, för att bli pla-
cerad i en icke förväntad kategori. Hon utför alltså på något sätt en handling 
för att få en viss kategorisering. I koppling till de institutionella logikerna 
kan det tolkas som att bli identifierad som en av ”oss” eller en ”utomstå-
ende”. 

Förutom att anspela på arketyperna finns det andra roller aktörerna an-
vänder sig av. Aktörernas själva existensberättigande hävdas genom deras 
roll som ”tolk” eller ”mellanhand”. Personerna som arbetar med samarbeten 
skapar en identifikation med rollen som ”översättare”, vilket också legitime-
rar deras jobb och funktion i organisationerna. Andra rollbenämningar som 
används av aktörerna är ”aktivisten”, ”diplomaten” och ”infiltratören”.  

För att vidare tolka de roller som ageras för att skapa ett samspel åter-
kopplar jag till den modell som byggdes upp i kapitel 1 om individers gen-
svar på komplexitet (Pache & Santos, 2013a). Modellen byggs upp kring 
roller som kan antas. Aktörerna i studien får antas vara antingen familjära 
med eller ibäddade i båda logikerna. De övriga rollerna i modellen är bero-
ende av att personerna ska vara novis med någon av logikerna och utesluts 
därför. Enligt modellen finns då fyra möjliga roller som individerna kan 
agera i: mellanhand, försvarare, infiltratör eller hybridaktör. Jag visade även 
på en annan modellering med rollerna vidareförmedlare, översättare och 
beskyddare (Östergren & Sahlin, 1998).  

I beskrivningen av organiseringen av samarbeten har jag visat att aktörer-
na kan agera i flera olika roller, det vill säga en CSR-chef kan både försvara 
den kommersiella logiken vid vissa tillfällen och vid andra tillfällen argu-
mentera för en förändring. I modellen beskrivs mellanhanden som en person 
som känner till och kan tala båda språken och kan båda vokabulärerna. Mel-
lanhanden känner till normer och värderingar i båda institutionella logikerna. 
Försvararen känner också till båda logikerna, men känner starkare och mer 
tillhörighet till den ena, som individen också kommer att försvara. Infiltratö-
ren är också familjär med båda logikerna men har ett syfte att infiltrera en 
logik genom att koppla samman sina värderingar, normer och praktiker från 
sin prefererade logik till de värderingar, normer och praktiker som föresprå-
kas av den dominerande logiken.  

Vissa delar av CSR-chefens och CSR-konsultens arbete kan tolkas som 
rollen av infiltratören, som försöker argumentera för värderingar från en 

                               
82 Kan också liknas vid Goffmans resonemang om att styra definition av situationen Goffman, 
E. 1959. The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday. 
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ideell logik om till exempel sociala målsättningar i en kontext som domine-
ras av en kommersiell logik. I vissa av föreningarna har också företagstea-
met en sådan roll, där samarbeten mer uttalat också handlar om påverkansar-
bete för att förändra företaget. För CSR-chefen och CSR-konsulten upp-
kommer rollen som infiltratör i det generella CSR-arbetet och inte bara i 
samarbeten med föreningar. CSR-chefen som själv tolkar sin roll som ”lite 
infiltratör” säger: 

[…] och det brukar jag säga till ideella organisationer, att jag tror att vi skulle 
behöva fler personer ifrån den branschen, som påverkar företagen mycket 
tydligare. Och därför blir jag ju nästan lite infiltratör där (CSR-chef, företag, 
intervju) 

 
Citatet ovan kan också läsas som en exemplifiering av hur aktörernas egna 
begrepp ligger väldigt nära de teoretiserade kategorierna jag använder mig 
av. Även begreppet ”mellanhand” är både ett begrepp i den teoretiska mo-
delleringen och ett ord som används av aktörerna för att beskriva sin egen 
roll. Detsamma gäller för rollen ”översättare”, det är både så som aktörerna 
förklarar sig själva och så som det teoretiskt framhållits att rollen kan förstås. 
Modellens hybridaktör beskrivs som: 

Hybridizers are not just strategic thinkers who use institutional logics as tools 
for their work, but rather passionate and complex individuals who strongly 
adhere to several logics and create new institutional arrangements as a means 
to adapt their world to their cultures and identities. (Pache & Santos, 
2013a:27) 

Den rollen faller utanför analysen eftersom det inte verkar uppstå nya in-
stitutionella arrangemang skapade av aktörerna. När aktörerna sätter gränser 
kan de förstås som försvarare av en viss institutionell logik. I den andra mo-
delleringen kallas det för beskyddare. Översättare blir de när de förklarar 
olikheter för olika publiker. 

Lingvistiska artefakter 
Aktörerna säger själva att det talas olika språk, och här gräver jag djupare i 
vad de olika språken innebär och hur de används. Jag visar ett sätt att förstå 
hur språken skiljer sig från varandra och hur aktörerna tar hjälp av språken 
för att samspela en kommersiell och en ideell logik. Aktörerna säger själva 
att de anpassar sitt språk beroende på vem de talar med. Inom institutionell 
teori har språkets betydelse belysts som ”vocabularies of practice” (Thornton 
et al., 2012:158). 

[…] we define vocabularies of practice as systems of labeled categories used 
by members of a social collective to make sense of and construct organizing 
practices. […] providing, practitioners with guidance as to what is appropri-
ate and where to focus attentions. (Thornton et al., 2012:159) 
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För att ge nyans åt en diskussion kring språk och institutionella logiker an-
vänder jag Czarniawskas (1988) modell av lingvistiska artefakter uppdelad i 
etiketter, metaforer och plattityder.  

Tre prototypiska medel för att bygga en gemensam innebörd är etiketter, me-
taforer och plattityder. Etiketter talat om för oss vad någonting är, de klassifi-
cerar; metaforer utsäger hur någonting är, de relaterar, skapar bilder, ger liv; 
plattityder fastslår vad som är normalt, de stiliserar. (Czarniawska-Joerges, 
1988:14) 

Czarniawska ser det som lingvistiska medel som blir artefakter som köps och 
säljs för att sedan användas som verktyg för “organisatorisk styrning” 
(Czarniawska-Joerges, 1988). När samarbeten organiseras finns också ett 
organiserande av ord, och jag ser det som en process av flera för att skapa 
mening och förhålla sig till två institutionella logiker.  

Jag tolkar en del av aktörernas handlingar precis så, som handlingar med 
artefakter som verktyg för att balansera två institutionella logiker. Samman-
taget är det en process för meningsskapande. Artefakten kommer också på-
verka handlingar som i sin tur förstärker kraften av meningen som innehas i 
metaforen eller etiketten. ”I dynamiska termer blir lingvistiska artefakter 
därmed mer och mer värdefulla för varje handling som strukturerats med 
deras hjälp” (Czarniawska-Joerges, 1988:36).  

Nedan sammanfattar jag och visar på etiketter, metaforer och plattityder 
som fanns på fältet och diskuterar dessa i relation till institutionella logiker. 

Etiketter 
Etiketter talar om vad någonting är och är nödvändiga för att förstå världen, 
”något som identifierar och indelar saker och händelser i enheter och sorter” 
(Czarniawska-Joerges, 1988:15). Det intressanta är också processen av att 
skapa etiketter, själva etiketteringen.  

En tydlig trend handlar om etiketten på själva samarbetet mellan företag 
och ideella föreningar och framförallt själva överföringen av ekonomiska 
medel från företag till föreningar. Här märks nya etiketter som ersätter 
”sponsring” och ”välgörenhet”, nämligen ”samarbeten”, ”partnerskap” och 
”investering”. Den senare etiketten används till exempel av förmedlarorgani-
sationen Social Initiative på deras hemsida när de beskriver sin verksamhet. 
En organisation som urskiljer sig är Postkodlotteriet, de vidhåller etiketten 
”välgörenhet”. En annan tydlig etikettsättning som ofta förekommer före 
samarbeten är ”strategiskt”, det ska vara ”strategiska” samarbeten eller ”stra-
tegiska” beslut om samarbeten. Ytterligare en övergripande etikett är den om 
”två världar”, den kan ses som ett sätt att etikettera omvärlden och skapa en 
mening för det arbete som utförs.  

Etiketter är viktiga och intressanta för att de organiserar och påverkar 
handlingar. Etiketten har en förmåga att sortera och definiera vad något är. 
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Därmed vet människor hur vi ska agera på detta något. Vi kan till exempel 
föreställa oss skillnaden mellan att kalla ett köp för en kostnad eller en inve-
stering. Becker (1998) reder ut kopplingen mellan etiketter och handlingar 
genom att påpeka vikten av att lyssna till fraser som med bestämdhet talar 
om att något definitivt inte är någonting. Till exempel fraser som ”det där är 
inte forskning” eller ”det där är inte fotografi” (Becker, 1998:158) som an-
vänds som ett sätt att skapa och definiera innehållet i en etikett. 83 Hans reso-
nemang kan kopplas till det resonemang som finns om vad som är riktiga 
samarbeten och vad som är och inte är CSR.  

Vad ska själva samarbetet mellan företag och föreningar etiketteras som? 
Jag har till och med fått påpekat att samarbeten låter så tråkigt, och att part-
nerskap är ett bättre ord (eller etikett) under arbetet med avhandlingen. Eti-
ketter gör att saker verkar logiska, vilket gör att de kanske viktigaste etiket-
terna i det här sammanhanget därför är de som rör vad relationen mellan 
företag och föreningar är. Är det ”strategiska” partnerskap? Är det ”välgö-
renhet”? Är det ”sponsring”? Är det en ”investering”? Är det ens samarbete? 
Ett exempel från den konferens som jag använt för mina observationer är att 
det tema som där kallades ”Corporate fundraising” till årets konferens 
(2015) fått en ny titel (eller etikett) och heter istället just ”Partnerships”.  

Etiketter är viktiga därför att ett sätt att se på logikerna är att de byggs upp 
kring olika etiketter. Elementen i logikerna ges sedan olika etiketter, till ex-
empel persontyperna. Att kalla någon för ”näringslivsmänniska” eller en 
avdelning för ”programsidan” kommer påverka vilka handlingar man utför. 
En etikett på en avdelning inom ett företag, så som ”affären”, gör att vissa 
handlingar blir legitima och andra inte. Fler handlingar återkopplas som 
logiska eftersom det är två olika institutionella logiker som möts, och genom 
det skapas också själva logikerna. Som jag skrev tidigare så finns institution-
ella logiker för att människor definierar och agerar utifrån dessa. Etiketterna 
signalerar också gränserna, exempelvis när något blir för ”aktivistiskt” på ett 
företag kan det ses som ett övertramp och en handling som inte är lämplig i 
en kommersiell logik. 

Etiketter används också för att tala om vad vissa samarbeten är; det kan 
vara allt från ”jippo” eller ”bara marknadsföring” till det fina ”strategiska” 
partnerskap som skapar ”shared value”. En del i arbetet för företagsteamen 
är att skapa ord för de samarbeten som görs. CSR är kanske den starkaste 
etiketten, samtidigt som det ofta påpekas att samarbeten inte ensamt uppfyll-
ler ett företags ansvar eller hållbarhetsarbete. Att använda etiketten CSR är 
också att använda en etikett som är känd i den kommersiella logiken och 
inom företag. Det gör att föreningarna kan omvandla sina projekt och etiket-
tera dem på ett sätt som är bekant för den kommersiella logiken.  

Genom att tala om att ”sälja” och ”köpa” något i samarbeten skapas varor 
och handlingar som stämmer väl med en kommersiell logik. Det används 

                               
83 That isn’t science. That isn’t photography.  
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också etiketter på webbsidorna som speglar en förståelse för den kommersi-
ella logiken. Till exempel att just denna ideella förening förstår ”affärsnytta” 
och arbetar ”effektivt”.   

Att byta etiketter kommer också avgöra vilka handlingar som anses lämp-
liga. Att göra en investering är troligen mer passande utifrån en kommersiell 
logik än att arbeta med välgörenhet, och att ingå ett ”strategiskt” partnerskap 
är mer passande för en förening än att ”sälja ut sig” till ett företag. Vilken 
etikett handlingar och saker kläs i kommer alltså påverka huruvida samar-
beten formas eller inte. Etiketter kommer påverka vilka argument som är 
möjliga att använda för att genomföra ett samarbete.  

Metaforer 
Metaforer kan ses som en del av berättande och meningsskapande. Metaforer 
är en komponent bland flera som bygger upp berättelser och narrativ. Jag 
följer i spåret av Czarniawska och Morgans (1986) och använder begreppet 
fältmetaforer: de metaforer som används av aktörerna själva för att tolka och 
förstå aktörernas sociala värld (Czarniawska-Joerges, 1988:22). Fältmetafo-
rerna ”relaterar till någonting som är mer igenkännbart än metaforens ob-
jekt” (Czarniawska-Joerges, 1988:23). Czarniawska-Joerges skriver om för-
delen med att studera fältmetaforer: 

Genom att studera fältmetaforer kan vi lära oss mycket om det vi alltid velat 
veta, men aldrig kunnat fråga: om de värderingar och övertygelser som orga-
nisationsmedlemmar har (Czarniawska-Joerges, 1988:27).  

Metaforens roll är att minska osäkerhet och ”de relaterar till någonting som 
är mer igenkännbart än metaforens objekt” (Czarniawska-Joerges, 1988:23). 
Metaforer ”antyder ett sätt att tänka och ett sätta att se på saker som genom-
syrar hur vi förstår vår värld generellt”84 (Morgan, 1986:12). Metaforer un-
derlättar alltså förståelsen för något.  

Fältmetaforerna jag presenterar användes dels för att förklara för mig som 
utomstående vid intervjuerna och dels i observationsmaterialet. Metaforerna 
både förklarar förekomsten av institutionella logiker och bygger upp logi-
kerna. Aktörerna använde metaforer för att förklara olikheterna mellan 
marknadsvärlden och organisationsvärlden så som hjärna kontra hjärta. I 
företagen används ofta metaforen ”affären” som ett sätt att benämna anled-
ningar till handlingar: ”Det är viktigt för affären”85. Den här ”affären” speg-
lar den kommersiella logiken och vad som är passande att göra enligt denna 
logik. Det måste finnas en anledning för ”affären” att genomföra ett samar-
bete med förening eller en CSR-handling.  

Fältmetaforerna som används för att förklara sin funktion är: 

                               
84 ”implies a way of thinking and a way of seeing that pervade how we understand our world 
generally” 
85 (CSR-chef, företag, intervju) 
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  Mellanhand 
  Diplomat 
  Översättare 
  Medlare 
  Kameleont 
  Ordbok 
  Trojansk häst  

En av CSR-konsulterna förklarade vad hennes funktion är när hon och hen-
nes kollegor hjälper till att bygga upp samarbeten.  

Man fungerar som mellanhanden och det gäller att vara diplomat och kunna 
fila lite i hörnen. (CSR-konsult, konsultbyrå, intervju) 

Jag tolkar hennes förklaring och metaforen ”diplomat” som en hantering av 
både en ideell logik och en kommersiell logik parallellt, där hon verkar mel-
lan den kommersiella och den ideella logiken, och för att kunna synka sam-
arbeten emellan dem behöver hon förhandla och bygga upp en retorik, eller 
”fila lite i hörnen”. Att vara diplomatisk betyder också att vara smidig, dis-
kret och taktisk.  

En annan metafor som används är ”kameleont”, där en CSR-chef förkla-
rar sin roll med metaforen ”kameleont”. Hon kan alltså växla tillhörighet 
efter omständigheterna, hon byter kläder för att kategoriseras som tillhö-
rande en kommersiell eller en ideell logik, precis som en kameleont ändrar 
färg för att passa in i en viss miljö. 

Ytterligare en metafor för själva arbetet är en företagsansvarig på en mil-
jöorganisation som säger ”Jag är en ordbok”. Detta är en metafor som förkla-
rar att hon känner till två olika språk och kan byta språk i olika miljöer. En 
CSR-chef förklarar också sitt arbete genom att använda metaforen ”trojansk 
häst”. Det företaget han arbetade för hade en stark miljöprofil och blev upp-
köpta av ett annat företag, och han såg sin roll i det nya företaget som att 
agera ”trojansk häst” för hållbarhetsarbete.  

Regler eller förhållningssätt förklaras också med metaforer. Bland annat 
används metaforen ”helig graal” för att beskriva hur viktigt lönsamhetsar-
gumentet är för CSR-arbete, det vill säga syftet med CSR-arbete ska vara att 
öka lönsamheten. Metaforen visar på hur viktigt argumentet om lönsamhet är 
för en CSR-chefs arbete.  

Den andra metaforen om ”vår bakgård” synliggör att det måste skapas ett 
giltigt argument för ett företag att göra saker som inte hör till grundantagan-
det om vad ett företag bör göra. Bakgården i fråga handlar här om att det ska 
finnas en ”närhet”, och jag tolkar det som att det ska gå att finna ett motiv till 
samarbeten och handlingar, och det ska finnas någon gemensamhet. Några 
metaforer som används för att beskriva företagens premisser och villkor är:  
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 Lönsamhet som den ”heliga graalen” för CSR-arbete 
 ”Problemet måste ligga på vår bakgård” 
 ”vrider på rätt nycklar hos bolagen” 

En av CSR-konsulterna ger en ganska lång förklaring om hur hon och hen-
nes kollegor arbetar som ”medlare” när de ska bygga samarbeten mellan 
företag och intressenter eller ideella föreningar. I CSR-konsultens förklaring 
ingår flera metaforer som förklarar hur samarbeten blir till och hur det hand-
lar om att påpeka att föreningen och företaget inte ska ”bli ett”. Det första 
konsulten behöver ta reda på är vem som ”öppnar vilken dörr” för att skapa 
ett samarbete. Sen behöver hon påpeka att bara för ett företag och en före-
ning har ett projekt ihop behöver de inte ”krama om” varandra, de ska bara 
ha ett projekt tillsammans och det är inte ”två som ska bli ett”. CSR-
konsulten fortsätter utläggningen och säger att samarbeten visserligen visar 
utåt att organisationerna ”blivit kompisar”, och därför behövs enligt CSR-
konsulten också en ”dialog” med ”fansen och anhängarna”. Den här dialogen 
är dock inte lika viktig att ha med personerna som driver samarbetet, ef-
tersom de känner till spelreglerna. Slutligen förklarar CSR-chefen att ”dialo-
gen” handlar om att kommunicera så att ”fansen och anhängarna förstår po-
ängen” med samarbetet.  

CSR-konsulten har med flera metaforer förklarat hur samarbeten mellan 
företag och ideella föreningar hela tiden måste samspelas. Jag tolkar det som 
ett sätt att låta logikerna mötas, och samtidigt hålla isär logikerna och fram-
förallt visa för omgivningen och de som befinner sig utanför själva samar-
betet att logikerna inte smält samman till en enhet. 

Plattityder 
Plattityder ”fastslår vad som är normalt, de stiliserar” (Czarniawska-Joerges, 
1988:14). I plattityden finns ett samförstånd om dess klichéartade laddning, 
men samtidigt har plattityden ett syfte att reducera osäkerhet och underlätta 
social interaktion (Czarniawska-Joerges, 1988). Den signalerar vad som är 
normalt och därmed signalerar den också vad som inte är normalt. Att förlöj-
liga en plattityd kan också visa på avståndstagande till något. Precis som 
Czarniawska (1999) skriver om sitt fältmaterial åtföljdes vissa plattityder av 
skratt i mitt fältmaterial, dock inte ironiska skratt utan skratt som på något 
sätt påvisar en medvetenhet om det klichéartade i plattityden. Ändå relaterar 
plattityderna till något, och de används. 

Plattityder kunde också användas för att särskilja det ”äkta” från det 
”oäkta”, vad som är det rätta och vad som är det dåliga sättet. En metafor 
kan också efter tid omvandlas till en etikett eller en plattityd. Czarniawska 
(1988) uttrycker det som:  
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Olikt etiketter, som kan ses som ”frusna metaforer” (R.H Brown 1977), är 
plattityder döda metaforer. Hoppet mellan två olika områden förlorade sin 
färgrikedom och sensation för länge sedan. (Czarniawska-Joerges, 1988:28) 

I fältmaterialet syns plattityder, förutom som reduktioner av osäkerhet, som 
markörer av gränser mellan den kommersiella och den ideella logiken. Till 
exempel kunde ett uttryck om att sälja logotyper åtföljas av ”om man nu får 
säga så” eller ”vi säljer ju egentligen ingenting”. Jag tolkar det som ett sätt 
att markera gränsen eller det problematiska med att det mer liknar en kom-
mersiell logik än en ideell logik. 

En plattityd kan också, när den misslyckas, väcka irritation (Czarniawska-
Joerges, 1988). Ett exempel på en sådan irritation kan till exempel vara pak-
ten, när paketen passerar en gräns och ”bara” blir en produkt och en vara. 
Czarniawska påpekar (1988) också att ”I verkligheten är gränsen mellan 
metafor och plattityd subjektiv” (Czarniawska-Joerges, 1988:24). Ibland är 
etiketten om den uppdelning som användes på fältet om ”olika världar” en 
plattityd som aktörerna återkommer till, och när de kallar uppdelningen för 
en ”generalisering” eller något som inte existerar mer än i ”föreställnings-
världen” så är det ett sätt att visa att det blivit just en plattityd.  

Ett annat sätt som plattityden visar en gränsdragning är vid användandet 
av bilder och försök att väcka känslor när föreningarna eller förmedlarorga-
nisationerna ska locka till samarbeten. Företagsansvariga och projektledare 
använder känslor, bilder och argument från en ideell logik, men det måste 
också kläs med etiketter från en kommersiell logik så som CSR, mätbarhet 
och investering. Samtidigt får det inte viktas över för mycket åt det ena eller 
andra hållet. En bild av fattiga barn får inte bli en bild av ”barn med flugor i 
ögonen”. En sådan bild blir en plattityd. Å andra sidan är elementen av käns-
lor, samhällsförbättringar och det empatiska viktigt att framhålla i samar-
beten. En projektledare på en förmedlarorganisation beskriver hur hon hela 
tiden balanserar beskrivningen av deras verksamhet mellan att berätta om 
”mätmetoder” och ”människor av kött och blod”.  

Plattityder kan alltså markera gränser för hur mycket ett samarbete kan 
följa den ena eller andra institutionella logiken. När till exempel en bild eller 
ett paket blir en plattityd är det signalen för att en gräns har överskridits.  

Argument och motiv  
Aktörerna skapar och bygger upp motiv som passar in i en viss institutionell 
logik, så att en viss handling framstår som logisk enligt respektive institut-
ionell logik.  

Ett sätt som aktörerna förhåller sig till motstridigheterna är att bygga upp 
och balansera olika motiv för varför samarbeten ska ingås. Främst är det 
argument för varför ett företag ska ingå ett samarbete, som rör sig mellan 
ytterligheterna av kommersiell lönsamhet kontra ”godhet” eller en ”genuin” 
vilja att lösa sociala problem. På något sätt är det viktigt att företag och före-
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ningar har något gemensamt, och den här gemensamheten blir ett möjligt 
motiv för att ingå ett samarbete.  

Argument byggs upp och anpassas för att påverka handlingar. Vad som är 
en legitim anledning till samarbeten skiljer och dess utformning anpassas. 
Argument byggs upp som grund för handling och som ett rättfärdigande för 
att skapa mening i de handlingar som skett eller ska ske. Det syns genomgå-
ende att det är en del av aktörernas uppgift att skapa och bygga upp ”lo-
giska” anledningar, alltså anledningar som är meningsfulla enligt en annan 
logik än ”hemlogiken”, för att organisera samarbeten. Argument för hand-
lingar ser så klart olika ut i en kommersiell och en ideell logik, och det är 
också därför som aktörerna byter och anpassar sina argument. Aktörerna 
skapar och söker efter anledningar.  

En projektledare på en av de två förmedlarorganisationerna berättar nedan 
hur hon resonerar när ett företag via deras organisation vill starta upp ett 
samarbete med en förening, hur hon då, som projektledare, söker efter en 
förening eller ett projekt som ska vara ”logiskt” för företaget att engagera sig 
i. Citatet visar att hon söker en kommersiell anledning för företaget, samti-
digt som motivet inte behöver vara strikt lönsamhet, men projektet behöver 
vara ”kopplat”. Anledningen ska inte bara vara en emotionell känsla av em-
pati, utan det ska gå att finna en ”logisk” anledning till ett samarbete med en 
viss ideell förening. Hon säger: 

Vad är logiskt för dem [företaget] att stödja? Varför [med eftertryck] vill man 
göra det här? Vi börjar oftast med varför-frågan, vad är det man vill åstad-
komma? Och sen så går vi vidare till, men vad känns logiskt givet vad man 
har för strategisk inriktning? Vad man har för värderingar i organisationen? 
För det är ju så, ja visst, alla kan känna för fattiga barn eller sjuka barn, men 
det kanske inte alltid är det som ett företag får ut mest av och det kanske inte 
alltid känns så trovärdigt heller. (Projektledare, förmedlarorganisation, in-
tervju) 

Citatet visar att projektledaren måste skapa argument för handling. De här 
motiven ska också vara logiska i en omgivnings ögon, och samarbetet ska 
framstå som trovärdigt.  

Själva skillnaden i logikerna används som argument för många handling-
ar. Uppfattningen om skillnaderna blir en anledning för att byta argumentat-
ion, och det skapar anledningar utifrån antaganden om någon annans verk-
lighet är annorlunda. Att bygga upp argument som passar in i en viss institut-
ionell logik kan ses som ett upprätthållande av institutionella logiker. För 
varje gång som anpassning sker bekräftas och skapas åtskillnaden och den 
kommersiella och den ideella logiken görs. Aktörerna bygger upp argument 
gentemot andra beroende på vad som anses passande utifrån den rådande 
institutionella logiken.  
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Symboler  
En symbol ”representerar alltid någonting eller något vidare än sig själv” 
(Alvesson & Berg, 1988:45), och på så vis är symboler användbara för aktö-
rerna eftersom de kan användas för att signalera eller representera kommer-
siell eller ideell logik.  

De symboler jag avser här är materiella symboler (se till exempel Dand-
rige, Mitroff och Joyces (1980) indelning i verbala, materiella och aktivite-
ter, vilken också refereras i Alvesson och Berg (1988)). Exempel på materi-
ella symboler i deras definition är arkitektur, statyer, inredning, klädsel, 
rumsstorlek, logotyper, priser, företagsemblem, pins och flaggor. 

Jag har visat på flera olika symboler som förekommer och diskuteras i 
samarbeten mellan företag och ideella föreningar. Det är bland annat kläder, 
diplom, logotyper, tack-annonser, paket och dikotomin hjärta kontra hjärna. 
Den kanske starkaste symbolen som diskuteras flitigt är föreningarnas logo-
typer. Logotyperna används, skyddas, ges ut, kopieras upp, säljs och bytes-
handlas med på olika sätt och det finns många regleringar som styr hur detta 
ska göras.  

Det är svårare att ge ut eller sälja den riktiga logotypen och därför skapas 
sidologotyperna eller ”vänskapssymbolerna”. Framförallt förekommer det i 
paketlösningarna som skapas av företagsansvariga. Logotyperna blir på så 
sätt ett objekt, något påtagligt att fylla paketen med.  

Paketen i sig själva kan också ses som en symbol för en vara, ett objekt 
som är igenkännbart i en kommersiell logik. När paketen skapas pratar före-
tagsteamen om att göra icke-konkreta saker konkreta. Ett exempel är ett 
skolbygge, där det också ingår informationsspridning om barnrättsprinciper-
na. Att använda symboler handlar om att göra något igenkännbart och enkelt 
för någon som agerar enligt en annan logik, och paketen som skapas för att 
ha tydliga gränser, vara konkreta och ge ett utbyte. Det gör aktörerna genom 
att skapa paketen som finns illustrerade på deras hemsidor, ibland som boxar 
och i tabeller. Paketens innehålls räknas även upp på webbsidorna, även om 
de största paketens innehåll alltid är ”skräddarsydda” och inte standardise-
rade. Även paketen i sig blir en argumentation för att paket kan införskaffas 
som en vara, något som känns igen enligt en annan logik. Det är ett sätt för 
företagsteamen att argumentera och skapa anledningar för företagen att vilja 
starta upp ett samarbete.  

Trenden av CSR och företagsansvar har skapat en öppning för företags-
teamen på föreningarna att hitta en inramning kring varför företag bör sam-
arbeta med deras organisationer och ge ekonomiska medel. Samtidigt kan 
anpassningen gå för långt, föreningarna kan bli för företagslika, om före-
ningarna baserar sina föreslagna projekt och sin verksamhet för mycket som 
siffror, mätbarhet och varor. Då har företagsteamen på föreningarna gått 
över en gräns och förlorat det egna, det som också söks av företag, något 
som har med hjärta, empati och meningsfullhet att göra. En konsult på ett av 
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seminarierna i London benämner det som att finna balansen mellan känslo-
hatten och den rationella-hatten. Hon säger att företagsteamen måste balan-
sera och tänka igenom vilken hatt de bör använda vid olika tillfällen, för 
meningen är samtidigt att föreningarna och samarbeten med dem ska repre-
sentera något annat än företagens vanliga verksamhet av siffror, mätbarhet, 
varor, kunder och vinstdriv.  

Även kläder och klädkoder används som symboler och kan representera 
olika institutionella logiker och därmed användas för att växla mellan de två 
logikerna, men också för att på så sätt samspela logikerna. Kläder och tillbe-
hör är saker som kan väljas, bytas ut och anpassas för det sammanhang som 
de ska visas upp i. Därför är kläder en viktig symbol. Vissa kläder och vissa 
klädesmärken uppfattas som symboler för en viss institutionell logik. Kläder 
som symbolik har även förekommit i andra studier men mer implicit, som till 
exempel i Voronov med fleras (2013) studie där författarna visar att vinod-
lare använder kläder och attribut så som en smutsig bil och cowboyhatt för 
att framstå som en ”riktig bonde” (Voronov et al., 2013:26).  

Andra symboler som används är bilder, exempelvis är bilder av barn en 
symbol som återkommer, men den begränsas också efter antagandet om att 
kommersialisera barn är fel och något klyschigt. En annan symbol som före-
kommer genomgående är diplomet, som ges från ideella föreningar till före-
tag. Diplomet är en symbol för någons insats för något gott. Andra symboler 
som förekommer är hjärtat och hjärnan som representanter för den social och 
den kommersiella logiken. Symbolerna behöver vara signifikanta för att bli 
meningsfulla, det vill säga det måste finnas en gemensam underliggande 
överenskommelse om vad symbolerna symboliserar. Symboler så som klä-
der, paket och logotyper används för att samspela den kommersiella och den 
ideella logiken. De används för att föra samman men också för att sätta grän-
ser. Aktörerna kan använda symboler för att anspela på den ena eller andra 
logiken.  

... 
Den kommersiella och den ideella logiken samspelas när samarbeten mellan 
företag och ideella föreningar organiseras. Samspelet är organiserat av aktö-
rer som ska bygga upp dessa samarbeten. Aktörerna behöver på det sättet 
förhålla sig till två olika institutionella logiker och deras respektive ordning 
samtidigt. Aktörerna samspelar logikerna genom att både koppla samman 
dem och sätta gränser. Det görs genom att anspela på logikerna som i sin tur 
betyder att använda element eller markörer som anspelar på den ena eller 
andra institutionella logiken.  
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Tre olika publiker 
Nu vänder jag blicken mot fråga två om var motstridigheterna finns. Sam-
spelet sker inte bara mellan organisationerna som sådana, det vill säga den 
kommersiella och den ideella logiken möts på fler platser. Jag visade hur 
aktörerna upplevde och beskrev att ”marknadsvärlden” och ”organisations-
världen” även kunde finnas representerade inom ett företag respektive inom 
en ideell förening. Eftersom institutionella logiker i sig byggs upp kring en-
hetlighet och avgränsning mot andra enhetliga entiteter kommer jag disku-
tera var gränserna finns. Förutom att undersöka hur aktörer förhåller sig till 
logiker är det viktigt att undersöka karaktären och omfattningen av motstri-
digheterna (se till exempel förfrågan i Greenwood et al., 2011). I det här 
avsnittet diskuterar jag frågan om var aktörerna upplever motsägelser. Däref-
ter ställer jag svaret på frågan i relation till tidigare antaganden om komplex-
itet och platser med motstridiga institutionella logiker inom logikperspekti-
vet.  

Genom beskrivningen av narrativet om de två världarna och aktörernas 
göranden framgår det att det vore mer relevant att fråga sig vem aktörerna 
förhåller sig till. Det är på något sätt den andra logikens krav som hanteras, 
och dessa kommer till uttryck gentemot olika publiker. Aktörerna pratar inte 
bara med varandra. Det är inte bara CSR-chef och företagsansvariga som 
pratar med varandra. Där finns CSR-chefen som argumenterar gentemot 
säljavdelningen för ett samarbete, hon vill ha med ”affären” fastän det inte är 
avgörande. Där finns företagsansvariga på föreningarna som säger att före-
ningen inte kan samarbeta med ”skruttiga” företag. Hon menar att ett samar-
bete med ett ”skruttigt” företag inte kan synas offentligt eftersom omgiv-
ningen skulle anse ett sådant samarbete som felaktigt. Där finns CSR-
konsulten som resonerar kring att samarbeten måste förklaras utåt, gentemot 
en allmänhet. Där finns CSR-chefen på banken som pluggar in en extra ut-
bildning för att kunna prata med ekonomerna på banken. Där finns företags-
ansvariga på föreningar som skapar paket för att underlätta för CSR-chefer 
att välja just deras förening för ett samarbete.  

Det är alltså inte bara gentemot varandra eller mot den andra organisat-
ionen som helhet som aktörerna förhåller sig, utan det finns även andra 
publiker. Så vem är det egentligen som pratar med vem? Om företag i grun-
den följer en kommersiell logik och föreningar en ideell logik borde det ju 
vara för den andra organisationen som aktörerna organiserar ett samspel? 
Men det verkar helt enkelt som om logikerna blir explicita och synliga vid 
möten med andra också. Det är inte bara organisationerna som sådana som är 
”den andra” som aktörerna behöver prata annorlunda med. Även om aktö-
rerna också hanterar den andra organisationen, som i sin natur verkar i en 
annan institutionell logik med andra kravställningar, så finns det fler som 
aktörerna förhåller sig till. 
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För aktörerna blir det inte bara uppenbart när de möter varandra att det 
finns som de säger ”olika världar”. De här ”näringslivsmänniskorna” och 
”hippisarna” kan finnas lite utspridda. I exemplen ovan visade jag att till 
exempel en av männen som arbetade på en förening beskrev sig själv som 
”näringslivsmänniska”, fast han jobbade på en förening. Dessutom har vi 
förmedlarorganisationerna som valt en icke-vinstdrivande form för att vara 
”trovärdiga”, men som ska träffa och prata med både företag och ideella 
föreningar.  

Motstridigheterna finnas alltså inte bara mellan företag och ideella före-
ningar som sådana. Aktörerna som ingår i studien förhåller sig inte bara till 
varandra utan också till andra avdelningar inom sin hemorganisation. Både 
CSR-cheferna och företagsansvariga beskriver en intern friktion mellan de-
ras egen avdelning och andra avdelningar. Inom föreningarna måste före-
tagsansvariga förhålla sig till programsidan, projektavdelningen eller natur-
vårdarna. På företagen förhåller sig CSR-cheferna till marknadsavdelningen 
och ledningen inom företaget. Alla aktörerna funderar och förhåller sig 
också till en tänkt omgivning som ofta definieras som en allmänhet eller 
media. Det finns följaktligen tre områden där aktörerna upplever att det finns 
en publik som de förhåller sig till: 
 
1) Mellan aktörerna och den andra organisationen som helhet (det vill säga 
mellan företagsansvariga och företag och mellan CSR-chefer och ideella 
föreningar).  
 
2) Mellan aktörerna och andra avdelningar inom deras egen hemorganisation 
(det vill säga mellan företagsansvariga och andra avdelningar på ideella för-
eningar och mellan CSR-chefer och andra avdelningar på företaget). 
 
3) Gentemot en omgivande allmänhet/media.  
 
I bilden finns även förmedlarorganisationerna och CSR-konsulterna. CSR-
konsulternas arbete kan liknas vid CSR-chefernas, för det är ofta samma 
arbete som de två grupperna genomför. Projektledarna på förmedlarorgani-
sationerna står däremellan och förhåller sig till båda organisationerna som 
sådana, både till företag och ideella föreningar, och till en tänkt allmänhet. 
Däremot upplever de inte samma möte med någon annan avdelning internt. 
Jag illustrerar det här resonemanget med en figur.  
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Figur 9. Logiker och tre publiker. Aktörerna i studien upplever och beskriver mot-
stridigheter gentemot tre olika publiker. På dessa platser och i mötet måste aktörer-
na samspela den kommersiella och den ideella logiken.  

På så sätt förhåller sig aktörerna inte bara till varandras olikheter utan också 
till andra grupper. Internt kan det tolkas som ett möte mellan avdelningens 
logik och hemorganisationens dominerande logik. Utåt kan det också tolkas 
som ett logikmöte, dock mellan organisationernas respektive dominerande 
logiker. Det tredje kan tolkas som ett möte mellan avdelningens logik och 
allmänhetens förväntan om organisationens beteende.  

Skulle man kunna säga att aktörerna formar en egen hybridlogik, och dra 
en streckad ny rund ring som innefattar CSR-cheferna och företagsansva-
riga? Nej, det kan man inte, eftersom aktörerna inte formar en egen ny 
blandlogik som de följer, utan istället arbetar aktörerna i två parallella in-
stitutionella logiker. De har inte satt samman ett eget institutionellt arrange-
mang. 
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Figur 10. Hybridlogik? Nej, snarare tvåspråkighet än hybridspråk. Jämför 
(Rombach, 2005). 

Vilken avdelning eller person som representerar publik två i hemorganisat-
ionen skiljer sig mellan CSR-cheferna och företagsansvariga. För CSR-
cheferna beskrivs publik två som ”affären”, säljavdelningen, marknad eller 
ledningen. För företagsansvariga sägs publik två vara programsidan, natur-
vårdarna eller programansvariga. CSR-konsulternas arbete liknar CSR-
chefernas, eftersom CSR-konsulterna ofta arbetar med företag som kunder. 
Det vill säga publik två för CSR-konsulterna är också ”affären”, säljavdel-
ningen, marknad eller ledningen och inte en publik inom sin egen konsult-
byrå.  

För aktörerna, totalt sett, finns det alltså tre olika platser – andra avdel-
ningar, allmänheten och den andra organisationen som helhet där det kan 
skapas motstridigheter. Huruvida det sker gentemot den andra partnern i ett 
samarbete beror lite på om den aktören anses representera sig själv som pri-
vatperson, sin avdelning eller organisationen som helhet. Aktörerna anpassar 
sig till den egna organisationen, och för den andra organisationen som hel-
het, men inte nödvändigtvis för dess representant som privatperson. Bero-
ende på vad så kommer motstridigheterna finnas på olika ställen.  

När aktörerna representerar organisationerna som helhet finns motstridig-
heterna mellan organisationerna sådana. Mellan en bank och en miljöorgani-
sation finns målkonflikter men en hållbarhetsavdelning på en bank har inte 
nödvändigtvis en målkonflikt med en ideell förening som arbetar med miljö 
och hållbarhet som målsättning. Det betyder dock inte att det finns en egen 
hybridlogik, utan att en CSR-chef behöver samspela en målsättning om eko-
nomiska vinster och förbättring av miljön i sitt arbete internt.  

Det har också tidigare inom diskussionen om institutionell komplexitet 
påpekats att motstridigheter kan finnas i olika omfattning. Greenwood med 

Förening Företag 

Företagsansvarig CSR-chef 

Hybridlogik? 
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flera (2013) menar att forskning om institutionell komplexitet behöver lyfta 
fram karaktären på själva komplexiteten, dess omfattning och anledningar 
till oförenligheten.  

Som visats i problematiseringen av logikperspektivet utgår det institut-
ionella perspektivet ifrån att en logikkonflikt skulle ske mellan organisation-
er, eller när en organisation får en ny dominant logik. I logikperspektivet 
antas att organisationerna som helhet utifrån deras essens drivs av olika in-
stitutionella logiker. Figur 13 ska illustrera hur motstridigheterna oftast be-
skrivits inom logikperspektivet, som en konflikt mellan organisationerna 
som helhet eftersom deras institutionella omgivning i sig är motsägelsefull. 
De två organisationerna består av varsin cirkel och där motstridigheterna 
finns mitt emellan organisationerna. Studierna om hybridorganisationer ut-
går istället ifrån en mix mellan två eller flera logiker, där det finns en inne-
boende konflikt. Samtidigt är den fortfarande inneboende i hela organisat-
ionen som utgångspunkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Logiker och motstridigheter mellan organisationer. En illustration av hur 
logiker som möts oftast beskrivs som en ”konflikt” mellan organisationerna som 
sådana inom logikperspektivet. Här skulle det illustrera ”konflikten” mellan företag 
och föreningar som något som händer mellan organisationerna. (Min illustration) 

Den dominerande logiken i en organisation kan representeras mer eller 
mindre av olika avdelningar. Jag har beskrivit hur aktörerna i studien inte 
upplever det som en konstant konfrontation att hantera och balansera kraven 
från en kommersiell och en ideell logik, det upplevs snarare vara något all-
dagligt och en del av deras arbete. Motstridigheter mellan den kommersiella 
och ideella logiken konstituerar och är ständigt närvarande i aktörernas ar-
bete. Samtidigt sker anpassningar och försök att begripliggöra för de olika 
publikerna för att minska eller balansera motsägelserna.  

Komplexiteten i studien kan alltså finnas inom organisationer och inte 
bara mellan dem. Kanske är inte logiker så organisationsbundna som de ofta 
beskrivs, utan kanske kan de skära in över organisationsgränser och olika 
avdelningar kan innefatta olika logiker? På så sätt borde alla organisationer 
innehålla element av fler institutionella logiker, det är bara frågan om var. 
Även i hybridorganisationsstudierna antas det att motstridigheter finns in-
ternt, men det specificeras inte mellan vilka avdelningar eller var de kommer 

Företag Förening 
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till uttryck. Även om motstridigheten finns inneboende av ”naturliga” skäl 
eftersom det definieras som en hybrid så borde själva hybriditeten bli mer 
explicit mellan vissa avdelningar, projekt, eller i vissa frågor.  

Aktörer som är reflexiva och söker lämplighet 
I det här avsnittet diskuterar jag varför aktörerna balanserar och samspelar 
logikerna, och dessutom hur aktörerna vet vad som är rätt och fel i olika 
sammanhang. Jag jämför svaret med begreppen institutionell reflexivitet och 
situationskänslighet, helt enkelt hur en aktör läser av en situation och vet vad 
som är lämpligt eller inte i vissa sammanhang. När jag konstaterat att aktö-
rerna som sammantagen grupp balanserar båda institutionella logikerna kan 
man fråga sig, som Becker (1998) menar att man bör: ”Or else what?” 
(Becker, 1998:161). Vad har aktörerna för val? Och vad skulle hända om de 
slutade bry sig?  

 Jag sammanfattar aktörernas självreflektion och diskuterar hur institut-
ionell reflexivitet kan ta sig uttryck och förstås i förhållande till institutionell 
komplexitet. I andra studier har det också identifierats en situationskänslig-
het eller finkänslighet86 (Smets et al., 2014:34), det vill säga att individer i 
sitt arbete kan göra avvägningar som att anpassa sig efter vad som anses 
lämpligt i vissa sammanhang, eller enligt vissa institutionella logiker (Smets 
et al., 2014). De positioner som aktörerna har mellan två olika institutionella 
logiker verkar framkalla reflexivitet men det betyder inte nödvändigtvis att 
positionerna framkallar institutionellt entreprenörskap eller institutionellt 
arbete med intentionen att skapa en institutionell förändring. Däremot kan 
reflexivitet vara en förutsättning för det samspel som görs, att aktörerna fun-
derar och reflekterar kring sitt institutionella sammanhang. 

Aktörerna resonerar kring sitt arbete och sin position mellan två världar. 
De funderar och gör avvägningar för olika sammanhang. Jag har visat hur 
aktörer resonerar om anpassningar till olika kontexter och berättat om semi-
narier som lär företagsansvariga att byta språk när de talar med företag. Där 
finns också en reflektion kring narrativet om ”två världar” och världarnas 
olikheter som ”generaliseringar” och reflektioner om att världarna ”inte är på 
riktigt”. Genom övervägningar så funderar aktörerna helt enkelt på vad som 
är lämpligt och inte i organiserandet av samarbeten. Jag diskuterar deras 
upplevelser med begreppen institutionell reflexivitet, situationskänslighet 
och lämplighet som är tre begrepp jag nämner i sammanfattningen av kapitel 
1. Alla tre begreppen speglar någon form av självreflektion. Smets flera 
(2014) beskriver situationskänslighet som: 

                               
86 ”situational sensitivity” 
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Such situational sensitivity has been lacking in institutional thought, despite 
recent calls to attend to the situational triggers that shift salience of different 
logics and activate alternative behaviors (Thornton et al., 2012). The ability 
to segment coexisting logics and maintain both as valid, albeit in separate sit-
uations, is vitally important as it helps actors to cope with the dilemma and 
paralysis that can often accompany situations of institutional complexity (Jay, 
2013; Lüscher &Lewis, 2008; Smith & Berg, 1987). (Smets et al., 2014:34) 

Aktörerna funderar och gör avvägningar när de pratar om känslor och tro på 
vad som är rätt och fel, eller helt enkelt lämpligt. Frågan om huruvida aktö-
rer kan vara medvetna i förhållande till institutionella logiker har lyfts inom 
logikperspektivet, och frågan anses nödvändig att besvara för att förstå kopp-
ling mellan människors handlingar och institutionella logiker (Delbridge & 
Edwards, 2013).  

Aktörerna som arbetar med att organisera samarbeten har en reflektion 
om sig själva och sin omgivning. Aktörerna använder det grundläggande 
narrativet om olika världar som möts i samarbeten, men samtidigt distanserar 
de sig till narrativet, vilket jag visade genom att återge en del av de brask-
lappar som aktörerna använde. Aktörerna reflekterar också kring flera av 
aktiviteterna de genomför för att organisera samarbeten, till exempel berät-
tade flera företagsansvariga om paketen och paketeringen som viktiga delar 
av samarbeten samtidig som processen även benämndes som symbolisk. 
Paketen och paketering var således både viktiga och samtidigt oviktiga.  

Den här finkänsligheten för omgivningen är inget nytt eller omvälvande 
för just samarbeten mellan företag och ideella föreningar. Tidigare inom 
institutionell teori har även begreppet lämplighetslogik87 använts (se till 
exempel March & Olsen, 1984). Det handlar om att läsa av vad som anses 
lämpligt och passande i en viss situation, att exempelvis välja kläderna för 
dagen baserat på om de är lämpliga för ett visst möte, ett festligt samman-
hang eller en viss roll man innehar. Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver det 
som: 

Med lämplighetslogik bestämmer aktörer vad de ska göra – hur de ska handla 
– med grund i hur de klassificerar den situation som de står inför i relation till 
sin egen identitet. (Eriksson-Zetterquist, 2009:99)  

Reflektionerna i det fältmaterialet visar på en medvetenhet och möjlighet för 
en aktör att ha ett förhållningssätt till omgivningen. I utkanten av litteraturen 
om institutionell logiker har begreppet reflexivitet nämnts och snuddats vid 
som ett sätt att nyansera diskussionen om aktörskap. Begreppets tillskrivs 
ofta Giddens (1984).  

Positionen mellan logiker verkar göra aktörerna medvetna och i viss mån 
reflexiva till sin omgivning och sina handlingar. En av roller de själva be-

                               
87 the logic of appropriateness 
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skriver att de har är att vara ordbok och förklara mellan världarna. Deras 
position verkar också göra dem reflexiva kring sin egen ordboksfunktion. 

Som jag konstaterade i kapitel 1 antas organisationer i institutionell kom-
plexitet inneha en ökad möjlighet till reflexivitet. Definitionen som Gre-
endwood med flera (2011) gör är att reflexivitet innebär en “ökad förmåga 
att se och reflektera kring starkt institutionaliserade och konkurrerande sy-
stem”88 (Greenwood et al., 2011:341). Greenwood med flera (2011) kopplar 
samman reflexivet med organisationer, men jag visar i fältmaterialet att det 
inte nödvändigtvis sker på en organisationsnivå utan att det också kan vara 
på en funktionsnivå. Det handlar inte om organisationer som är reflexiva 
utan om vissa roller som innehar en reflexivitet. Definitionen ovan stämmer 
väl in på aktörerna som organiserar samarbeten.  

Ett sätt att se reflexivitet är på det sätt som aktörerna talar om känslor och 
ett grundläggande rättesnöre inför beslut och handlingar. Det omnämns ofta 
som att ”ha feeling”. Jag tolkar det som en nivå av det djupt internaliserade: 
det blir en del av det som känns ”naturligt” att göra för att det ”känns rätt”. 
För företagsteamen är det känslor om vad som är ett bra och ett dåligt före-
tag, alltså vilka företag föreningen kan och absolut inte kan samarbeta med. 
För CSR-cheferna kan det vara känslan för vad som är bra och dåligt CSR-
arbete.  

Hur förhåller sig den här reflexiviteten till autonoma handlingar och för-
ändring? Betyder det att aktörerna är mer fria i sina beslut och handlingar än 
andra aktörer? Företagens CSR-chefer kan förhandla om tolkningen av CSR 
och CSR-cheferna väljer noggrant vilket företag de vill arbeta för. I stort 
verkar flera mål förena CSR-cheferna och de ideella föreningarna som hel-
het. Några av CSR-cheferna och CSR-konsulterna framhåller just sitt enga-
gemang för hållbarhet, och samtidigt påtalar de hur de också måste anpassa 
sig till företaget. På ett företag finns bara ett visst utrymme för CSR-frågor. 
CSR-cheferna och CSR-konsulterna förhandlar med den kommersiella logi-
ken om hur mycket utrymme det finns för CSR-handlingar. CSR-chefen kan 
ta hjälp av föreningarna för att driva CSR-frågor men måste också förklara 
sina förutsättningar för att driva CSR-frågorna inom ett företag. Nedan pratar 
en CSR-chef om hur hon ibland till svar på NGO:ers krav kan åtskilja mellan 
henne som privatperson och företaget som helhet och hur hon arbetar för att 
dra företaget framåt. Citatet visar hennes reflektion och hur hon resonerar 
genom att sätta sig in i NGO:ers tankesätt. Nedan har jag klippt upp episo-
den från intervjun och delat upp den i en konversation mellan den intervju-
ade, hennes reflektion och hur hon representerar den andres röst. I det här 
fallet är den andre en NGO, det vill säga en ideell förening som drivs av en 
ideell logik. Episoden inleds med att den intervjuade imiterar vad hon kan 
säga till en NGO.  

                               
88 “enhanced ability to see and reflect upon highly institutionalized and competing systems.” 
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Säger till NGO:n: Ja jag tycker så här och jag drar företaget [illustrerar ge-
nom att dra någon/något bakom sig med händerna] så snabbt jag kan, men det 
går inte snabbare än så här…. 

Reflektion: Att på nåt sätt också ge uttryck för att jag kanske skulle vilja lite 
mer än vad företaget faktiskt får till. I dialog med intressenter, och framförallt 
en del av NGO:erna i Norge till exempel, där är det ju mycket kring olja 
och… 

Vad hon hör NGO:n säga: Där önskar de att vi går längre. 

Säger till NGO:n: (Och jag säger att) till viss del kanske jag också önskar det, 
men det går inte liksom. Eller så här, vi går så snabbt vi kan, vi tar de här ste-
gen.  

Reflektion: Alltså att inte hela tiden bara försvara bolaget och göra sig syno-
nym med bolaget utan att säga att: 

Säger till NGO:n: Det är mitt jobb att dra bolaget framåt och jag gör det så 
snabbt jag kan! Du hjälper mig mer om du hjälper mig att dra än om du skju-
ter ut mig. 

 (CSR-chef, företag, intervju) 

Utdraget är ett exempel bland flera på hur intervjupersonerna nästan återgav 
som en tänkt konversation, vilket visar på ett resonerande och ett försök att 
sätta sig in i någon annans perspektiv. Reflektionen blir ett sätt att kunna 
överta rollen av den andra för att analysera situationen. Att sätta sig in i nå-
gon annans perspektiv kan ses som ett uttryck för reflexivitet. Vid flera in-
tervjutillfällen och under seminarier återges dialogen nästan som en konver-
sation med ett rollövertagande för att beskriva hur det kan gå till att argu-
mentera. Det här rollövertagandet är möjligt för att aktörerna är familjära 
med den andra logiken.  

Reflexiviteten är här kopplat till funktionen och inte till individen eller 
organisationen. Den uppstår i funktionen samtidigt som aktörerna beskriver 
hur de lärt sig förstå både den kommersiella och den ideella logikens väsen 
genom att alternera mellan platser där den kommersiella och den ideella 
logiken existerar i sina tidigare karriärer. Studien säger dock inget om vart 
reflexiviteten kommer ifrån, bara att den finns. Begreppet kan öppna upp för 
diskussion och förståelse för en reflektion utan att det nödvändigtvis handlar 
om förändring eller resultat kopplat till aktörskap så som begreppet institut-
ionellt entreprenörskap eller institutionellt arbete förutsätter. Oavsett resultat 
kan vi alltså se och ha ett intresse för att förstå aktörers reflexivitet kring sin 
omgivning och sina handlingar.  

Institutionell teori har med begreppet institutionellt arbete ofta fokuserat 
på intentioner, att det görs saker med intentionen att förändra eller starka 
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drivkrafter att påverka. Relativitetsbegreppet framhåller inte intentionen utan 
reflektionen kring varandet och sammanhanget. Därför är det en intressan-
tare diskussion hur aktörerna resonerar kring sina val och vilka tankar det 
har kring sig själva och sin omgivning, det möjliggör begreppet reflexivitet. 
Smets och Jarzabkowski (2013) resonerar kring begreppet institutionellt 
arbete och begreppets relation till intentioner:  

Furthermore, this finding also sheds new light on the nature of intentionality 
and effort in institutional work. We find that actors are doing the mundane 
work of institutions without necessarily being intentional in the narrow sense 
of institutional work as “purposive action aimed at creating, maintaining, and 
disrupting institutions” (Lawrence and Suddaby, 2006:217; emphasis added), 
but in the broader sense of accomplishing their practical work – which may 
end up reconstructing the current institutional order. (Smets & Jarzabkowski, 
2013:1304) 

Det handlar på något sätt om förmågan att reflektera kring sitt arbete, sin roll 
och sin mening. Det är också det som möjliggör handlingar som att till ex-
empel byta språkdräkt eller kläder. Men reflexivitet innebär inte absolut 
autonomi eller maximalt handlingsutrymme, utan snarare möjlighet till för-
handling med omgivningens föreskrifter och även att få andra att förstå var-
för man handlar på ett visst sätt eller utformar en aktivitet på ett visst sätt. 
Reflexiviteten används för att skapa meningen.  

Jag förespråkar inte att reflexivitet automatiskt leder till autonoma beslut 
eller fritt handlingsutrymme. Jag framhåller istället att aktörerna verkar in-
neha ett medvetande och reflektion kring sin omgivning, vilket leder till 
möjligheten att anpassa sig till olika situationer. Inom institutionell teori och 
logikperspektivet tenderar den här frågan att bara ställas i relation till hur 
stor eller liten möjlighet aktörerna har att påverka för institutionell föränd-
ring.  

Ett av forumen för att lära sig att vara reflexiv är konferenserna, en annan 
del är yrkeskarriären. De flesta aktörer beskriver att de tillägnat sig en för-
måga att förstå andras perspektiv genom att ”alternera mellan världarna”. De 
anställda i studien är på så sätt aktiva aktörer, men samtidigt är deras bete-
ende en reaktion på en omgivande miljö. Vad som avgör utrymmet är vad 
som anses lämpligt utifrån vilken institutionell logik som råder.  

... 
 
Resonemangen som förts ovan och svaren på frågorna leder tillsammans 
vidare mot en möjlighet att formulera ett svar på det mer övergripande syftet 
som hela avhandlingen har strävat mot. Det svaret finns i nästa kapitel.  

Utifrån det här kapitlet kan läsaren ta med sig att det narrativ om två värl-
dar som är en spridd uppfattning på fältet är en analys som ligger i linje med 
den begreppsapparat som logikperspektivet erbjuder. Narrativet om två värl-
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dar som sådant kan förstås som ett uttryck för institutionell logiker. ”Mark-
nadsvärlden” kan förstås som ett uttryck för en kommersiell logik och ”or-
ganisationsvärlden” som ett uttryck för en ideell logik.  

I jämförelse med tidigare studier av institutionella logiker har jag visat att 
fältuttrycken för institutionella logiker inte bara förekommer som nyckelord 
eller spridda entiteter som måste kodas samman, utan fältuttrycken kan vara 
mer färdiga, närvarande, analytiska och enhetliga redan på fältet. Aktörerna 
har ett dynamiskt förhållningssätt till motsägelserna som skapas, vilket är en 
slutsats som följer i spåren av de nyare studier där individer som arbetar i 
motstridigheter har studerats.  

Jag har benämnt det här dynamiska förhållningssättet som ett samspel, 
och aktörerna som organisatörer av det här samspelet. Den kommersiella och 
ideella logiken möts inte bara mellan företag och de ideella föreningarna 
som sådana, utan också inom företagen och inom de ideella föreningarna, 
och även gentemot en tänkt allmänhet. Var mötena uppstår beror även på 
vem aktörerna representerar vid ett givet tillfälle. 

Som svar på den sista frågan jag ställde om varför aktörerna tar hänsyn 
till båda institutionella logikerna framhåller jag att aktörerna har ett reflexivt 
förhållningssätt till sin institutionella omgivning, och därmed kan förstå och 
resonera om olikheterna. Det är deras reflexiva förhållningssätt till den in-
stitutionella omgivningen som möjliggör ett samspel mellan den kommersi-
ella och den ideella logiken. Syftet med att samspela är både att undvika 
motstridigheter och att skapa trovärdighet, och att inte samspela upplevs av 
aktörerna som omöjligt.  
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Kapitel 8. Institutionella samspel 

Jag har argumenterat för att det finns utrymme att utveckla förståelsen för 
individer och deras meningsskapande inom institutionell teori i allmänhet 
och inom logikperspektivet i synnerhet. Det här kapitlets syfte är att abstra-
hera diskussionen ytterligare och dra slutsatser ur de diskussioner som förts. 
Ett sådant resonemang möjliggör också att avhandlingen kan säga något om 
andra platser förutom det specifika fallet av samarbeten mellan företag och 
ideella föreningar. Jag frågar mig vad som kan uttydas i beskrivningen och 
den analytiska diskussionen. Detta är viktigt eftersom samarbeten och möten 
mellan andra institutionella logiker också förekommer inom och mellan 
andra organisationer, och därmed kan det finns många personer och yrkes-
grupper som parallellt hanterar olika institutionella logiker. Jag har beskrivit 
hur existensen av flera logiker traditionellt betraktats som ett problem och en 
konflikt som behöver en lösning. Därefter beskrev jag begreppet institution-
ell komplexitet som tillåter flera samexisterande logiker.  

Jag diskuterar följande tre slutsatser. Den första är att institutionella logi-
ker kan förstås som narrativa konstruktioner. Den andra är att tvåspråkighet 
kan vara ett begrepp att ta i beaktan istället för hybrid-begreppet. Den tredje 
är att aktörernas samspelande sker i ett förhandlingsutrymme men att det är 
svårare att dra slutsatser om eventuella handlingsutrymmen. Alla tre slutsat-
ser kan ses som svar på syftet och samtidigt som delar av nya mysterier. 
Tillsammans bidrar delarna med att öka förståelsen av hur motstridiga in-
stitutionella logiker förhåller sig till varandra och hur aktörer organiserar 
lösningar på motstridigheterna, vilket också är avhandlingens övergripande 
syfte.  

Institutionell komplexitet – en motsägelse och ett 
samspel 
Sammantaget kan det konstateras att det finns både en motsägelse och ett 
samspel mellan den kommersiella och den ideella logiken. Därmed kan av-
handlingen läsas som en illustration av en situation där det råder institution-
ell komplexitet. På så vis konstituerar de två institutionella logikerna 
varandra, och blir till i sin motsägelse. Motstridigheter mellan de två institut-
ionella logikerna framstår mer som ett samspel än ett tillstånd eller ett pro-
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blem som väntar på att lösas upp. Både den kommersiella och den ideella 
logiken existerar parallellt i en konstant motsägelse. Men, de institutionella 
logikerna blir också till genom motstridigheterna, eftersom logikerna hela 
tiden definieras i förhållande till varandra.  

Motsägelsen är närvarande på fältet, där aktörer funderar och förhåller sig 
till sin institutionella omgivning. Det finns ett visst spänningsförhållande 
samtidigt som motstridigheterna anses vara ”ett naturligt tillstånd” som var-
dagligt hanteras av de inblandade. Aktörerna balanserar mellan de två in-
stitutionella logikerna och organiserar ett samspel som består av att växla 
mellan logikerna, förklara gränser och koppla samman. Detta görs genom att 
anspela på både den kommersiella och den ideella logiken. Genom att orga-
nisera lösningar på motstridigheter definieras och konstrueras också motstri-
digheterna. 

Ur de resonemang som förts om hur motstridiga institutionella logiker 
förhåller sig till varandra och hur aktörer organiserar lösningar drar jag tre 
slutsatser som tillsammans bidrar till förståelsen av platser med motstridiga 
institutionella logiker och aktörerna däri.  

 
Institutionella logiker som narrativa konstruktioner  
Vad händer om man förstår institutionella logiker som narrativa konstrukt-
ioner i det organisatoriska livet? Aktörernas beskrivning av situationen visar 
snarare ett konstant samspel med vissa spänningar som kan skapa friktioner 
än en stor pågående konflikt som behöver lösas. De två världarna bebos av 
olika typer av människor som har olika sätt att agera på och olika målsätt-
ningar. Samtidigt framhåller aktörerna själva att världarna inte ska ses som 
så hårt åtskilda eller som skrivna i sten. Aktörerna tycker inte heller att deras 
situation är så märkvärdig. Att organisera samarbeten är en process där aktö-
rerna både förhåller sig till och återskapar föreställningen om en ”marknads-
värld” och en ”organisationsvärld”. Den föreställningen skapar mening och 
innebörd, men också organisationens identitet och mening. Att definiera vad 
vi är innebär ju bland annat att sätta vi gentemot den andre. På så sätt pågår 
processen, att definiera något sker genom att det positioneras mot något an-
nat. Att grupperingar existerar beror inte på att de objektivt existerar utan på 
att de inblandade definierar och agerar utifrån en sådan verklighet. Jag cite-
rar Hughes om kategorisering av grupperingar och hur sådana kategorise-
ringar kan förstås.  

An ethnic group is not one because of the degree of measurable or observable 
difference from other groups; it is an ethnic group, on the contrary, because 
the people in and the people out of it know that it is one; because both the ins 
and the outs talk, feel, and act as if it were a separate group. (Hughes, 
1971/1984:153-154)  
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Omgivningen konstrueras och förklaras med narrativa uttryck. Logikernas 
motstridigheter och existens kan förstås som en narrativ konstruktion, som 
aktörerna förhåller sig till för att skapa mening och förståelse för samman-
hanget. Samtidigt skapar aktörerna omgivningen genom dessa narrativa kon-
struktioner. Narrativet om två världar hjälper helt enkelt till att besvara ba-
sala frågor om arbetet och meningen med olika handlingar. Eller som 
Corvellec skriver: “[…] narratives help organizational members answer to 
the existential questions of who they are, why they work, who they can trust, 
and why they should say yes or no” (Corvellec, 2012).  

Om vi förstår institutionella logiker som en narrativ konstruktion om 
olika världar, så är institutionella logiker på alla plan inte är så svåra att se, 
förstå eller undersöka. Aktörerna pratar själva om olika ”världar” och på 
seminarierna lärs det ut att företag talar ett annat språk än ideella föreningar. 
Resonemang om olika sociala världar är en vardaglig förklaring och är inte 
ett ovanligt sätt att diskutera till exempel kulturkrockar eller klassmöten. På 
det sättet kan sedan olika kläder, uttryck och handlingar anses vara mer eller 
mindre passande i olika sammanhang. Att resonera kring sociala samman-
hang som olika världar och fundera kring vad som är passande och inte är 
inget extraordinärt utan snarare något vardagligt. Om vi förstår institution-
ella logiker som berättelser eller narrativ om olika sociala världar blir in-
stitutionella logiker plötsligt mer synliga. Logikerna blir närvarande i aktö-
rernas vardag och inte underliggande, ”hemliga” principer som styr. Istället 
framstår sociala världar som en beskrivning av omgivningen och ett sätt att 
förstå och förklara sitt arbete med samarbeten. En liknelse kan göras till 
Putnams resonemang om berättelser, myter och språk:  

Stories, myths, rituals and language use are not simply reflections of organi-
zational meanings; they are the ongoing processes that constitute organiza-
tional life. (Putnam, 1983:40) 

Institutionella logiker är något som både reflekterar och konstituerar mening 
i organisationers varande och tillblivelse. Narrativet om två världar reflekte-
rar en ordning och för varje gång någon återberättar delar, förhåller sig till 
uppdelningen eller refererar till olikheterna i diskussioner så byggs narrativet 
samtidigt upp till den ordning som det speglar. Konstruktionen av ordning är 
således en pågående process som konstituerar den organisatoriska tillvaron. 
Resonemanget visar att logiker inte bara existerar som fullt ut internaliserade 
styrkrafter, eller bara som utförda praktiker, utan istället kan existera som en 
narrativ konstruktion och förståelse av omgivningen och det sociala samspe-
let. Det skulle också kunna uttryckas som att omgivningen begripliggörs på 
ett analytiskt sätt. Genom att betrakta aktörernas konstruktion av realiteten 
som en narrativ konstruktion kan institutionella logiker förstås på ett annat 
sätt. Samtidigt är det inte målet eller syftet för aktörerna att bygga upp eller 
reproducera narrativet om olika världar. Aktörernas mål och syfte är att få 
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jobbet gjort, att skapa och underhålla samarbeten, att delta i pitchar, att åka 
på fältbesök, skapa paket eller göra hållbarhetsrapporter. En referens går att 
göra till hur Orr (1996) avslutar sin bok Talking about machines : an ethno-
graphy of a modern job: 

But neither talk nor identity is the goal of technicians’ practice. The goal is 
getting the job done, keeping the customers happy, and keeping the machines 
running. (Orr, 1996:161) 

Genom en narrativ lins framstår inte institutionella logiker bara som flyktiga, 
svårfångade och ogreppbara strukturer. I narrativet om organisationsvärlden 
och marknadsvärlden, hippisar och kommersiella människor, blir både den 
kommersiella och den ideella logiken närvarande och betydelsefulla, och 
samtidigt återskapar narrativet logikerna, som ett konstant upprätthållande. 
Aktörerna definierar själva sin institutionella omgivning och tolkar den som 
bestående av olika kravställningar.  

Själva användandet och existensen av narrativet i sig urskiljer sig ifrån ti-
digare studier om institutionella logiker och institutionell komplexitet. Det 
nya som visats i denna studie är hur det på fältet finns ett starkt narrativ om 
omgivningen som bestående av två olika världar, vilket betyder att vi måste 
ta i beaktan det analytiska förhållningssätt som aktörer kan ha i förhållande 
till sin institutionella omgivning. Studien visade även att själva nomenklatu-
ren på fältet i flera fall liknar den nomenklatur som logikperspektivet är 
uppbyggd kring. Det i sin tur förtäljer att en institutionell logiks väsen och 
uppbyggnad i högre utsträckning är närvarande än logiken vanligen beskrivs 
som.  

Tvåspråkighet och balansakter, inte hybrider 
Det blir inga hybridprojekt med beståndsdelar sammanförda från olika in-
stitutionella logiker till en gemensamhet, utan istället finns de två institution-
ella logikerna sida vid sida, och båda logikernas inflytande och deras respek-
tive kravställningar balanseras. Jag har visat att de två logikerna inte får 
sammanblandas för mycket och inte heller hållas isär för mycket. Jag har 
också visat att logikerna inte är strikt organisationsbundna, utan att avdel-
ningar inom en organisation kan påverkas av en logik som inte är den domi-
nerande logiken.  

Inom företagen upplever CSR-cheferna ett möte med den kommersiella 
logiken i mötet mellan marknadsavdelningen/affären/sälj/ledningen och 
CSR-avdelningen. Utifrån det kan slutsatsen dras att CSR-avdelningen till 
viss del också följer den ideella logiken (eller på en mer abstraherad nivå 
idealtypen social välfärdslogik). Inom föreningarna upplever företagsteamen 
ett möte mellan den ideella logiken och den kommersiella logiken när de 
möter programsidan/naturvårdarna. Här framkommer att företagsansvariga 
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parallellt förhåller sig till den kommersiella och den ideella logiken. Att lo-
giker kan existera parallellt på en mer aggregerad nivå har visats i några 
stora historiska studier, till exempel Dunn och Jones (2010) studie av ”medi-
cal education”. 

Det betyder i sin tur att de olika institutionella logikerna inte bara skapar 
motsägelsefulla krav när organisationstyperna möts, utan det tycks istället 
som att den kommersiella och den ideella logiken också möts internt inom 
organisationerna. Både den ideella och den kommersiella logiken skär in i 
organisationerna, och således kan olika avdelningar i en organisation upp-
leva olika kravställningar eller påverkan av olika institutionella logiker. Det i 
sin tur visar hur institutionella logiker kan skära tvärs igenom organisationer 
fastän en organisation huvudsakligen styrs av en dominant logik. Tidigare 
har sådana slutsatser gjorts i koppling till professionslitteraturen, där profess-
ionen kan bära en annan logik än organisationen (se till exempel Bévort, 
2012). Jag anar alltså att andra institutionella logiker än den dominanta kan 
finns representerade internt i en organisation utan att det finns en etablerad 
profession.  

Om så är fallet så uppstår alltså inte motstridigheter på grund av institut-
ionella logiker endast mellan olika organisationstyper, utan motstridigheter 
uppstår också inom organisationer. I studien visar jag att motstridigheterna 
fanns på flera ställen än bara mellan organisationerna som sådana. I studien 
finns motstridigheter mellan organisationerna och samtidigt internt mellan 
olika avdelningar och gentemot en allmänhet. Jag har visat att den upplevs 
av personer och i ett logikperspektiv så finns spänningarna mellan den 
kommersiella och den ideella logiken på tre olika platser. 

Aktörer gör avvägningar och balanserar i den institutionella komplexitet 
som uppstår i samarbeten, men inte bara gentemot den andra parten i samar-
beten utan också inom de respektive hemorganisationerna. Aktörerna förhål-
ler sig konstant till två olika institutionella logiker. Möjligheten att göra det 
verkar vara inbyggd i rollen som aktören innehar (se även Blomgren & 
Waks, 2015). I studien återkopplas det inte till individen eller till ett visst 
personlighetsdrag som ”övermänniska”. Samtidigt är det inte bara individer 
som samspelar de två logikerna, utan även organisationer gör detta: Social 
Initiative och Volontärbyrån, exempelvis, innehar båda samma roll. I den här 
rollen sysslar en aktör med en konstant process av hänsynstagande till två 
olika institutionella logiker. Samtidigt som aktörerna anpassar och begriplig-
gör återskapar aktörerna de rådande logikerna, och på så sätt är handlingarna 
en form av upprätthållande av logikerna.  

Om hybridorganisationer definieras som organisationer som ”inlemmar 
delar från olika institutionella logiker (Battilana & Dorado, 2010), och är till 
sin natur fulla av motsägelser”89 (Pache & Santos, 2013b:972) så stämmer 

                               
89 ”incorporate elements from different institutional logics, hybrids are by nature arenas of 
contradiction” 
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halva den definitionen överens med aktörernas situation i sitt organiserande 
av samarbeten mellan företag och ideella föreningar. Det är aktörer som 
möter och är familjära med två olika institutionella logiker, och verkar i en 
miljö som i grunden är en plats för motsättningar. Dock har aktörerna i stu-
dien inte en egen logik som innehåller delar från två olika logiker. På så sätt 
bildar grupperna inte en egen ny hybridgrupp. Aktörerna är alltså inte en 
gruppering med kombinerade komponenter från olika institutionella logiker, 
utan aktörer som parallellt förhåller sig till två olika institutionella logiker. 
Men aktörernas förutsättningar liknar alltså hybridorganisationer eftersom 
det ingår att förhålla sig till motstridigheter, men däremot sker inte en upp-
byggnad av en egen struktur och därmed vad som kan tolkas som en egen 
hybridlogik. Därför skulle tvåspråkighet vara ett mer passande sätt att besk-
riva aktörerna på. Det är företagsansvariga på ideella föreningar, CSR-chefer 
på företag, CSR-konsulter och de två mellanorganisationerna, Social Initia-
tive och Volontärbyrån, som befinner sig i en situation som avkräver en två-
språkighet. 

 Genom att benämna det som tvåspråkighet så betyder det också att be-
greppet lättare kan förflyttas mellan till exempel en organisation som helhet, 
en avdelning eller en individ. Det är en intressant grupp av aktörer som kan 
studeras vidare. Deras aktiviteter kan också förhoppningsvis synliggöra 
större processer och fenomen som institutionell teori intresserar sig för. Per-
soner, avdelningar eller organisationer är tvåspråkiga och inte institutionella 
entreprenörer och inte heller bara genomförare av institutionellt arbete.  

Genom resonemanget ovan kan idén om hybridorganisationer som ett 
väldigt särskilt fenomen ifrågasättas. Alla organisationer innehar kanske 
vissa delar av hybriditet, eller andra logiker än den dominanta som skär in på 
olika plan. Även inom hybridorganisationer kan det kanske vara så att vissa 
institutionella logiker kommer till uttryck mer eller mindre på olika avdel-
ningar eller i olika frågor. En tvåspråkig individ menar jag är en person som 
på något sätt tillägnat sig en förmåga att tala två språk och översätta där 
emellan. Däremot sätter personerna i studien inte upp strukturer som kombi-
nerar konkurrerande logiker, så som rollen hybridaktör framställs i Pache 
och Santos (2013a) modellering. Aktörerna skapar inte en egen logik av 
komponenter från motstridiga logiker. Jag argumenterar således för att aktö-
rerna kan ses som tvåspråkiga, för att aktörerna kan förstå olika språk och 
förhåller sig till olika logiker parallellt.  

En aktör med förhandlingsutrymme istället för 
handlingsutrymme  
En del av syftet var att förstå hur aktörer organiserar lösningar på motstri-
digheter. Aktörerna organiserar lösningar på de spänningar som finns, och 
varje lösning blir också i sin tur ett organiserande av spänningar. På så sätt 
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kan aktörernas samspelande förstås som ett upprätthållande av de två in-
stitutionella logikerna.  

Kan aktörernas samspelande av de två institutionella logikerna tolkas som 
aktörskap? Som jag tidigare redogjort för finns det vissa spekulationer inom 
logikperspektivet att komplexitet skapar handlingsutrymme för de aktörer 
som befinner sig mitt i komplexiteten. Tvåspråkigheten som beskrivits ovan 
innebär att aktören kan förstå mer än ett språk. Hon kan både läsa, prata och 
förstå ytterligare ett språk som representerar en annan institutionell logik. 
Hon har dock inte skapat ett eget lingua franca. Genom den kunskapen öpp-
nas också en möjlighet för självreflektion kring sig själv och sin omgivning. 
Aktörerna i studien förhåller sig till omgivande miljö och reflekterar kring 
den. Jag har tolkat den här självreflektionen som en form av institutionell 
reflexivitet. 

Det kan först framstå som att de tvåspråkiga aktörerna väljer och vrakar 
mellan institutionella logiker och kan göra som de vill, men aktörerna ut-
trycker tvärtom en bundenhet och en omöjlighet att inte ta hänsyn till båda 
institutionella logikerna. Aktörernas samspelande passar inte in att varken 
benämnas som ett institutionellt entreprenörskap eller som ett institutionellt 
arbete, eftersom intentionen av förändring inte finns. Jag menar att det vore 
rimligare att tala om en form av förhandlingsutrymme istället för handlings-
utrymme. Det begreppet skulle bättre spegla en aktivitet och handling utan 
att handlingen har som utgångspunkt att forcera en förändring. Aktörerna 
förhandlar helt enkelt med de institutionella logikerna om vad som är ok att 
göra, säga och skapa. Jag har visat att flera aktörer själva funderar kring 
problemen om grönmålning och att ”sälja ut sig”, och att det hela tiden finns 
gränser för vad ett företag kontra en ideell förening kan syssla med som ak-
törerna måste ta hänsyn till. En individ som ska agera och balansera de båda 
institutionella logikerna kan inte heller vara för mycket ”näringslivsmänni-
ska” eller ”hippie”. En av förmedlarorganisationerna berättade till exempel 
att de inte kunde anställa en man eftersom han var ”för mycket näringslivs-
människa” och inte skulle framstå som trovärdig. En aktör som ska kunna 
samspela logikerna behöver kunna förhålla sig till båda och framstå som att 
hon förstår villkoren i både kommersen och i sakfrågor om miljö och barn-
rätt. De ideella föreningarna och företagsansvariga ska skapa utbyten i sam-
arbeten samtidigt som de inte kan ”sälja” något eftersom det går emot vad en 
ideell förening kan göra.  

Aktörerna kan förhandla med det ramverk som de institutionella logikerna 
skapar och tänja på gränserna, men deras agerande handlar inte om att på-
verkar logikerna i sig, eller den dominerande logiken. Här kan det i och för 
sig påpekas att studier av förändring av institutionella logiker ofta kräver ett 
historiskt förlopp, men utifrån den studien som gjorts kan det diskuteras vad 
som är möjliga resultat utifrån agerandet.  

I det här förhandlingsutrymmet anspelar aktörerna på både den kommer-
siella och den ideella logiken. Aktörerna har ett förhandlingsutrymme för 
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aktörskap genom det svängrum som uppstår i komplexiteten. När det talas 
om handlingsutrymme brukar det handla om påverkan på logiker som för-
ändring, sönderslitning eller upprätthållande, men förhandlingsutrymme 
handlar snarare om de balansakter som finns vid en specifik punkt i tiden. 
Det här balanserandet och samspelandet kan också tänkas skapa lite av både 
förändring, sönderslitning och upprätthållande, precis som Creed med flera 
(2010) också, i sin kritik av institutionellt arbete, visar. De menar att age-
rande i förhållande till den institutionella ordningen paradoxalt nog kan in-
volvera både upprätthållande och förändring (Creed, Dejordy, & Lok, 2010). 
I relation till Creeds med fleras påpekande kan CSR-chefernas agerande för 
att genomföra generella CSR-aktiviteter och hållbarhetsarbete inom företag 
diskuteras. Hela idén om CSR framstår som försök att modifiera den kom-
mersiella logiken och inkorporera andra målsättningar och styrformer. Sam-
tidigt motiveras och rättfärdigas CSR-aktiviteter med lönsamhet som argu-
ment. Jag beskrev hur CSR-konsulten säger att lönsamhet är ”the holy grail”. 
De flesta CSR-chefer har ändå ett driv och intresse för sakfrågorna och vill 
påverka den kommersiella logiken. Men om CSR-arbete och agerande hela 
tiden kläs i en retorik från en kommersiell logik kan det snarare tolkas som 
en stabilisering och upprätthållande av en kommersiell logik än en föränd-
ring. När CSR paketeras och spelas ut på den kommersiella logikens villkor 
kommer agerandena befästa den kommersiella logiken och inte vara något 
förändringsarbete. På så sätt bekräftas och institutionaliseras den kommersi-
ella logiken även om aktörens syfte är att förändra, eftersom arbetet hela 
tiden anknyts till att skapa mer vinst. Resultaten behöver inte vara detsamma 
som resultatet som åsyftas. Å andra sidan skulle det kunna påstås att det är 
ett sätt att infiltrera den kommersiella logiken. Från detta resonemang kan vi 
se ett stöd för Creed med fleras (2010) resonemang om agerande och hand-
lingar som svårtolkade i förhållande till upprätthållande, förändring och sön-
derslitning angående hur agerandet påverkar institutionella logiker. 

Vidare kan anspelandet på logiker och handlingsutrymme kopplas till dis-
kussionen om institutionella logikers modularitet. Jag framhöll i inledningen 
till avhandlingen att det finns en pågående diskussion om hur upplösliga 
institutionella logiker är och om aktörer kan använda beståndsdelarna från en 
institutionell logik som de vill, det vill säga flytta runt dem till nya institut-
ionella arrangemang. Jag har visat hur samarbeten organiseras genom olika 
aktiviteter och handlingar som byggs upp kring att sammanföra och sätta 
gränser mellan en ideell och en kommersiell logik. Aktörerna däri har en 
funktion och hanterar situationen genom vardagliga balansakter som byggs 
upp kring olika aktiviteter för att anpassa sig själva och andra saker till olika 
situationer. Aktörerna kan använda institutionella logiker på så sätt att de 
kan anspela på dem, vilket bland annat görs genom tillhörighet, språk, argu-
ment och symboler. I denna process använder aktörerna också själva logi-
kerna. Här bidrar denna studie med en liten bit för att visa vad aktörerna i 
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studien använder för att anspela på de institutionella logikerna och utföra sitt 
arbete i institutionell komplexitet.  

Om vi ska påstå att logiker kan brytas ned och användas måste vi ju också 
studera vad det är som används. Ofta har det bara benämnts som ”elements 
of logics”. Vid andra fall har det funnits ett underliggande antagande om att 
elementen är språk och/eller argument (se till exempel McPherson & Sauder, 
2013), och i andra fall med hänvisning till Swidlers begrepp ”tool-kit” 
(1986) men utan närmare definition av vad en verktygslåda kan tänkas inne-
hålla. Aktörerna som arbetar med samarbeten tar hjälp av argument, symbo-
ler, språk och roller, men ska detta tolkas som beståndsdelar av institution-
ella logiker? Jag tolkar detta som sätt att leka med markörer för institution-
ella logiker.  

Däremot ser jag inga tendenser till att aktörerna tar beståndsdelar och flyt-
tar runt eller omformar dessa. Resonemangen kan återkopplas till Friedlands 
(Friedland, 2012) kritik mot att se institutionella logiker som för modul-
aktiga. På sätt och vis är det hela grunden till begreppet, att det finns ett en-
hetligt sammanhängande system. Logikerna kan istället beskrivas som elas-
tiska men inte omformliga. Men de är inte elastiska hur långt som helst för 
vissa saker är konstituerande, och dessa kan inte ändras eller användas för 
vissa saker. Kunskapen om logiker verkar således göra det möjligt att an-
spela på dem och därmed kunna töja på gränserna. Aktörerna verkar kunna 
förändra uppfattningen om deras organisation, utgången av ett beslut eller ett 
bemötande, men förändrar inte organisationens dominerande logik eller 
samhällssfärens logik.  

Aktörerna förhandlar för att skapa handlingsutrymme inom den domine-
rande logiken inte för att förändra den dominerande logiken, på en mer situ-
ationsbunden och pragmatisk basis. Aktörerna har alltså inte intentioner att 
vara förändringsagenter. Ett sådant synsätt bekräftar de två institutionella 
logikerna som väldigt stabila, inte aktörerna som autonoma och manipula-
tiva. Tankegångarna kan återknytas till Larsson von Garaguly (2016) som i 
sin studie av Vasaloppets kommersialisering talar om ett acceptansfält; fast 
att Vasaloppet historiskt sätt kommersialiserats finns det gränser för vad som 
är acceptabelt att föra in. I samarbeten mellan företag och ideella föreningar 
finns det en gräns för acceptans, till exempel när samarbeten blir för mycket 
”jippon” eller för hur mycket av en logotyp en förening kan ge bort till ett 
företag innan det blir ”fel”.  

Den här möjligheten att ”leka med” logikerna ska inte tolkas som en möj-
lighet som övermänniskor eller speciella personlighetstyper besitter, utan bör 
snarare kopplas till funktionen som aktörerna har. På så sätt kan aktörerna 
anspela på logikerna men är samtidigt fångade i omgivningens institutionella 
logiker som skapar förutsättningarna som aktörerna måste förhålla sig till. 
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Nya frågor 
Nu när avhandlingen lider mot sitt slut ägnar jag det här sista delavsnittet åt 
att föreslå några nya teman som kan leda till framtida undersökningar och 
nya frågor.  

Denna studie har visat hur personer organiserar samarbeten genom att de-
finiera ett möte mellan två skilda världar, och hur den definitionen skapar ett 
antal aktiviteter som handlar om att både sammanföra och sätta gränser mel-
lan dessa världar. Studien har utifrån den kunskapen också adderat till forsk-
ningens generella förståelse för hur motstridiga institutionella logiker samex-
isterar och till och med konstrueras i sin motsägelse. Vidare har jag också 
visat hur denna samordning skapas av aktörer som kan förstås som tvåsprå-
kiga och som balanserar motsägelser mellan två parallella institutionella 
logiker. Aktörerna förhandlar med de föreskrifter som de institutionella logi-
kerna skapar, vilket jag benämnt som att aktörerna har ett visst förhandlings-
utrymme. Begreppet förhandlingsutrymme möjliggör en diskussion om ak-
törskap som inte nödvändigtvis måste handla om hur mycket eller lite aktör-
skap individer eller organisationer kan inneha.  

Dock är det ett välkänt faktum att avhandlingars slutsatser också öppnar 
upp för nya reflektioner och frågor som uppstår under görandet och som 
förblir obesvarade. Många reflektioner och frågor som uppstått har evapore-
rat under studiens görande, men några övergripande reflektioner och möjliga 
framtida frågor kvarstår, och jag lyfter fram dessa i tre tematiker.  

Jag har konstaterat att situationer där flera motstridiga institutionella logi-
ker möts kan förstås som ett samspel och inte ett problem som söker en lös-
ning. I förhållande till denna slutsats kan det lyftas att studier sällan diskute-
rar eller påvisar institutionella logikers hjälpsamhet. De institutionella logi-
kerna bör inte bara betraktas som problem som ska lösas, utan de underlättar 
också och skapar trygghet, igenkänning och påvisar rätt och fel. Logikerna 
skapar en förutsägbarhet. Det är ett perspektiv på institutionella logiker som 
inte diskuteras eller lyfts fram lika ofta som den sida som diskuterar proble-
met, tvånget och motstridigheterna. Ingången syns till exempel väl i inled-
ningen till kapitlet Doing which work? A practice approach to institutional 
pluralism i boken Institutional work, där författarna konstaterar att pluralist-
iska institutioner skapar motstridiga institutionella logiker “som förväntas 
generera konflikter, motsättning, eller förvirring för organisationer och indi-
vider i deras strävan att förverkliga dessa logiker i handling”90 
(Jarzabkowski, Matthiesen, & Van de Ven, 2009:284-285). Här kan man 
undra om studier som hade en utgångspunkt i logikernas hjälpsamhet skulle 
ge oss andra svar. Institutionella logiker hjälper till i organiserandet och fun-
gerar som vägvisare, och förutom att begränsa valmöjligheter så befriar de 

                               
90 ”which are expected to generate conflict, contradiction, or confusion for organizations and 
individuals as they seek to realize these logics in action”  



 197

”individen från bördan av ’alla besluten’” (Berger & Luckmann, 
1966/2011:70). Angående institutionalisering poängterar Berger och Luck-
mann att den ”viktigaste vinsten är att båda [två individer i interaktion] blir i 
stånd att förutsäga den andres handlingar” (Berger & Luckmann, 
1966/2011:73). Båda citaten ovan visar att en återkoppling till Berger och 
Luckmanns The social construction of reality (1966) kan öppna upp möjlig-
heter att föra ett resonemang om institutionella logikers syfte och deras roll i 
att underlätta vardagen. Det är också svårt att föreställa sig en social samvaro 
utan några institutionella ordningar. När motsägelser undersöks mellan in-
stitutionella logiker och organisationers förhållningssätt används ofta ordet 
hantera (eller på engelska cope). Det handlar på något sätt om att aktörer 
måste stå ut, överkomma eller orka med institutionella logiker och deras 
motsägelsefulla ordningar. Den omvända frågan skulle bli att fråga sig om 
det är möjligt att föreställa sig en situation utan institutionella logiker, till 
exempel i arbetslivet, i relationer till andra organisationer, och så vidare. 
Frågan som kan ställas och som kvarstår handlar således om vad som händer 
om ingången i studier om institutionella logiker och motstridigheter vrids 
från problem och konflikter mot hjälpsamhet och förutsägbarhet.  

Det andra temat kan sägas vara av metodologiskt art. I avhandlingen tog 
jag hjälp av en narrativ ansats för att kunna förstå de uttryck som fanns på 
fältet om ”olika världar”. Avhandlingen poängterar och lyfter därmed möj-
ligheten att närma sig praktiken på ett annat sätt i förhållande till de tidigare 
studier som gjorts inom logikperspektivet. På så vis kan narrativ analys 
hjälpa till att metodologiskt förhålla oss till institutionella logiker. Eftersom 
institutionella logiker konstrueras i en ständigt pågående process skapar det 
också utmaningar, och att se det som narrativ eller berättelser kan skapa en 
distans till den pågående konstruktionen.  

Jag har tidigare beskrivit att det finns en metodologisk utmaning med att 
använda sig av konceptet institutionella logiker, en utmaning som ofta kom-
mer i försöken att finna sätt för hur institutionella logiker kan studeras och 
”ses” i praktiken. Det kollektiva narrativ som jag framhöll i studien handlade 
om en definition av situationen, men det är också möjligt att det metodolo-
giskt finns rum att närma sig konstruktionen av institutionella logiker med 
hjälp av de mindre berättelserna som istället speglar enskilda händelser. 
Tolkningen av händelser och dess framtida spridning kan också säga något 
om institutionella logiker. Zilber (2009) har bland annat framhållit narrativ 
analys som ett möjligt sätt att förstå upprätthållandet och skapandet av in-
stitutioner. Hon lyfter fram hur berättelser förflyttas och tolkas mellan sam-
hällsnivån, organisationer och anställda inom organisationer. Ett narrativt 
perspektiv lyfter fram de diskursiva delarna av institutionella logiker. Rao 
med flera (2003) menar att narrativ skapas och kan vara ett sätt att studera 
förändring av den dominerande institutionella logiken på ett specifikt om-
råde, som de visar i sin studie av det ”franska köket” där de studerat hur ”the 
nouvelle cusine movement” fick elitkockarna att lämna det klassiska köks-
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konsten bakom sig. Det finns således möjlighet att utveckla användandet av 
narrativ. En narrativ analys lyfter också fram meningsskapande och språkets 
betydelse inom logikperspektivet.  

En teoribildning som hela tiden knackat på dörren är översättningsteori 
och det som jag tidigare benämnt, i kapitel 1, som den skandinaviska delen 
av institutionell teori. Under ett avhandlingsprojekt kommer flera olika te-
oribildningar och begrepp att knacka på dörren och de flesta måste man 
stänga dörren för, men ibland är det som om vissa begrepp hela tiden lyckas 
peta in en fot i dörren för att hålla en springa öppen, och man får kämpa 
emot och fortsätta försöka stänga dörren. För mig har översättnings-
begreppet varit ett sådant. På samma gång finns det flera överlappningar 
mellan översättningsteorin och logikperspektivet, och kanske finns det hjälp 
att hämta i översättningsteori för att länka systemnivån och görandet av de 
institutionella logikerna. Jag nämnde kort den skandinaviska delen av in-
stitutionell teori i kapitel 1, som studerat organisationers hantering av yttre 
krav på ett mer dynamiskt sätt och med en tolkande ingång. I studierna har 
begreppet översättning använts för att analysera spridningen av organise-
ringstrender och hur de förs in i lokala kontexter. Senare i avhandlingen har 
jag kommit att använda begreppet översättning som ett mer vardagligt be-
grepp, eftersom flera av aktörer som arbetade med samarbeten mellan före-
tag och ideella föreningar beskrev sig själva som ”översättare”. Det finns 
också flera överlappningar mellan översättningsteori och logikperspektivet. 
Det är några nyare studier som sammanfört just logikperspektivet och över-
sättningsteori, se till exempel Blomberg och Waks (2015), Lindberg (2014) 
och Pallas med flera (2016). Vanligtvis inom översättningsteori studeras 
själva idéerna och studieobjektet ligger på fältet. Men översättningsteori 
skulle ändå kunna erbjuda ett sätt att förstå görandet av institutionella logiker 
och samtidigt behålla begreppets status om idealtyp. Översättningsbegreppet 
kan vara ett annat sätt att förstå organisationers gensvar, istället för strategier 
blir gensvaren då mer dynamiska, processinriktade och utdragna över tid. 
Lindberg (2014) uttrycker det som: 

[…] we will use the notion of translation […] in order to describe and ana-
lyze the process of logics moving between fields and how they are translated 
and enacted when introduced into another local practice infused with other 
logics. (Lindberg, 2014:488) 

Inom översättningsteori har idébärare och medlare (Sahlin & Engwall, 
2002), lyfts fram, ofta som journalister, konsulter och forskare, som omfor-
mar och sprider idéer. På sätt och vis kan idébärare och medlare liknas vid 
vad jag benämnt som tvåspråkiga personer, fastän dessa inte har som syfte 
att omforma och sprida idéer utan att få vardagligt arbete utfört. Däremot har 
de som idébärare och medlare en medlarfunktion, och jämkar på så sätt idéer 
och olika världsåskådningar. Med den sista tematiken kring översättningste-
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ori vill jag framhålla möjligheten att studera platser för motstridiga institut-
ionella logiker med hjälp av översättningsteori. 

För att återkoppla till startpunkten om institutionella logikers skärpunkter 
och spridningen av idéer dem emellan vill jag även lyfta frågor om möten 
mellan olika institutionella logiker som inte inkluderar marknadslogiken, 
samt spridningen av idéer, styrsystem och språk som inte innefattar sprid-
ningen av marknadslogiken till nya områden, så som offentlig verksamhet 
(till exempel new public management) och till civilsamhället (till exempel 
bolagisering inom idrotten). Marknadslogiken tenderar att vara och användas 
som referenspunkt i flertalet studier, men jag tycker mig även se tendenser åt 
andra hållet. Stora globala företag har sina egna flaggor, medlemskap, driver 
förskolor och i specifika fall bygger bostäder åt sina anställda. Att inneha 
sådana attribut och anordna sådana samhällsfunktioner har setts som en stat-
lig angelägenhet och kanske finns det anledning att också undersöka stora 
multinationella företags agerande som tyder på ett anammande från den stat-
liga sfären. Jag tycker mig också se att många stora företag arbetar mycket 
aktivt med att bygga upp kundklubbar med medlemskap och VIP-kvällar, till 
exempel Ikeas ”IKEA Family”, och har reklambudskap som anspelar på att 
”blir en i gänget” och så vidare. Sådana trender kan tolkas som en före-
ningisering, det vill säga en spridning av idéer från civilsamhällssfären till 
näringslivet eller som en familjesering, det vill säga en spridning av idéer 
från familjesfären till näringslivssfären. I mötet mellan motstridiga institut-
ionella logiker är företags influenser från civilsamhällssfären och familjesfä-
ren områden som kan undersökas ytterligare.  
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