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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to analyse what risks an NGO faces when entering collaboration 

agreements with a corporation. This is done through a case study of Energifallet, a 

collaboration project between The Swedish Society for Nature Conservation and global 

furniture company Ikea. The project seeks to improve learning for sustainable development in 

Swedish schools and is funded by the corporation, which raises legitimacy questions about the 

independence of the NGO. By conducting contextual text analysis combined with semi-

structured interviews, the study concludes that the NGO manages to keep its independence. 

This is due to an agonistic interorganizational relationship with the corporation, built-in 

independence mechanisms in the project implementation and the corporation’s political view 

of CSR. The results also indicate that collaborations between companies and NGOs are a new 

type of societal phenomenon that has the potential to bring the agenda for sustainable 

development forward.  

 

Keywords: ideella organisationer, civilsamhälle, företagssamarbete, CSR, ideell sektor, 

kooptering, co-optation, undervisning, hållbar utveckling 
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1. Inledning  
 

Den ideella sektorns roll och betydelse för demokratin har länge varit underrepresenterad i 

svensk forskning. Ideella organisationer påverkar makthavare och det demokratiska samtalet 

genom opinionsbildning och manifestationer. Folkrörelseorganisationer i Sverige har 

utvecklats sida vid sida med den moderna välfärdsstaten och därför ofta anammat synsätt, 

språk och praktiker från kommun och statsapparat. Forskarna Wijkström & Einarsson menar 

att det skett en rörelse från nationalstat till näringsliv där svenska ideella organisationer 

övergått från att hämta sina resurser och tankemodeller från stat och kommun – den klassiska 

samarbetspartnern – till att anamma näringslivet som referenspunkt för organisatorisk 

utveckling (2011:78-79). Att betrakta näringslivet som samarbetspartner är en ny möjlighet 

för ideella organisationer att nå nya målgrupper och driva frågor på andra sätt än genom en 

mer traditionell samverkan med statliga myndigheter eller kommuner (Wijkström & 

Einarsson, 2011:36). Denna allians väcker frågor om hur integrationen mellan ideella och 

kommersiella aktörer ser ut och vilka konsekvenser sådana samarbeten kan få, både för 

partnerorganisationerna själva men också för samhället i stort.  

 

I den senaste läroplanen för grundskolan finns en tydlig uppmaning till lärarna att utveckla 

kontakter ”med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 

verksamhet och förankra den i det omgivande samhället” (LGR11: kap. 2.6). Detta möjliggör 

för privata och ideella aktörer att närma sig skolan. Fokus för denna uppsats är Energifallet, ett 

sponsrat samarbetsprojekt mellan en ideell organisation (Naturskyddsföreningen) och ett 

företag (Ikea) riktat mot grundskolan. Projektets syfte är att ”underlätta för lärarna att rusta 

eleverna med kunskaper och verktyg för att ta sig an framtiden och se sin roll i ett 

demokratiskt och jämlikt samhälle” (Naturskyddsföreningen, 2017a). Energifallet är ett brett 

upplagt undervisningsmaterial om hållbar utveckling och består av övningar, 

lärarhandledningar, faktablad och filmer. För högstadiet erbjuds studiebesök på Ikea. Det är 

också projektets högstadiedel som analyseras i denna uppsats. Energifallet bekostades 

ursprungligen av Energimyndigheten men är sedan 2014 finansierat av Ikea. Projektet är 

anpassat till läroplanen för grundskolan (LGR11) och FNs globala mål för hållbar utveckling 

(Naturskyddsföreningen, 2017a).  
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Projektet knyter an till regeringens miljömål (Regeringen, 2015) och är nominerat som ett av 

Sveriges tre bidrag till UNESCOs Japanpris som premierar aktörer som engagerat sig i 

utbildning för hållbar utveckling (UNESCO, 2017).  

1.1 Problemformulering 
 
Samarbetsprojekt mellan ideella organisationer och företag kan ge upphov till ett flertal 

komplikationer. Vad händer med oberoendet när en ideell miljöorganisation använder ett 

globalt företag som finansiär och samarbetspartner för ett projekt riktat mot skolan? Flera 

intressekonflikter är möjliga. Företaget kan ha intresse av att synas i ett miljövänligt 

sammanhang för att gynna sitt varumärke och organisationen riskerar trovärdighetsproblem 

genom att ha en privat finansiär. I problemformuleringen ligger frågor om ideella 

organisationers respektive företagens roll för samhällsutvecklingen, hur en ideell organisation 

behåller sitt oberoende i samarbetsprojekt med en kommersiell aktör och de ideella 

organisationernas frihet att använda de strategier de finner mest effektiva för att förändra 

samhället utan att förlora allmänhetens förtroende. Inriktningen mot skolan gör också att 

undersökningen kan säga något om liknande samarbetsprojekts roll för samhällsutvecklingen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att genom Energifallet studera hur Naturskyddsföreningen 

hanterar sin oberoende ställning i ett skolprojekt som finansieras av Ikea. Undersökningens 

övergripande frågeställning lyder: 

 

Hur har Naturskyddsföreningens ställning som oberoende miljöorganisation påverkats genom 

samarbetet med Ikea i projektet Energifallet? 

 

I undersökningen används teorier om kooptering som ett mått på den ideella organisationens 

oberoende. Kooptering definieras här efter forskarna Baur & Schmitz och betraktas 

som ”processen då ett företag i ett samarbete får en ideell organisation att foga sina intressen 

utifrån dess marknadsmässiga mål”, vilket innebär att en ideell organisation i ett samarbete 

med ett företag ger upp sin självständighet (2012:11). Se teoriavsnittet för en mer utförlig 

diskussion. 
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1.3 Om organisationerna 
 
Naturskyddsföreningen bildades 1909 och är Sveriges största miljöorganisation med cirka 225 

000 medlemmar. Föreningen består av 270 kretsar och 24 länsförbund 

(Naturskyddsföreningen, 2017c). Ikea är ett svenskt heminredningsföretag som grundades 

1943, idag ett globalt företag med 340 varuhus i 28 länder och cirka 163 000 anställda (Ikea, 

2016). Energifallet är ett projekt som ligger under det svenska huvudkontoret. 

 

1.4 Tidigare forskning  
 
Sverige har klassiskt sett beskrivits som en stat med starka inslag av korporativism, vilket 

framför allt förknippats med nära relationer mellan stat och arbetsmarknadens parter 

(Wijkström & Lundström, 2002:223). Forskarna Wijkström & Lundström menar att den 

svenska statsmakten i internationell jämförelse är relativt öppen. Intresseorganisationer har 

kunnat utöva påverkan genom opinionsbildning, informella kontakter och även deltagit direkt 

i beslutsprocessen genom remissinstanser och offentliga utredningar (2002:223). I och med 

avkorporatiseringen som pågått sedan 1960-talet (med viss diskussion om i vilken 

utsträckning) har intresseorganisationernas representation i det formella politiska 

beslutsfattandet successivt minskat (Wijkström & Lundström, 2002:226). En tolkning Leif 

Lewin med medförfattare gör i sin utredning ”Avkorporativisering och lobbyism – konturerna 

till en ny politisk modell” är att det moderna svenska styrelseskicket blivit alltmer pluralistiskt, 

i betydelsen att flera olika grupper och enskilda röster konkurrerar som informatörer och 

påtryckare gentemot makthavarna, men utan att i samma utsträckning som tidigare ha direkt 

tillgång till beslutsprocessen (SOU 1999:121, s. 44).  

 

Ett sätt för ideella organisationer att påverka samhällsutvecklingen utanför ramen för de 

statliga beslutsprocesserna är att rikta sig mot företag. I ”Den ideella sektorn” beskriver 

Wijkström & Lundström att interaktion mellan ideella organisationer och näringslivsaktörer är 

ett relativt outforskat område (2002:242). Enligt forskarna betraktar företag ideella 

organisationer på två sätt: som fiender, vilkas kritik mot företagsverksamheten måste hanteras 

strategiskt, eller som ”änglar” vilkas höga förtroendekapital ger företagen möjlighet att via 

samarbeten bli ”goda företagsmedborgare” (2002:42-45). I rapporten ”Från nationalstat till 

näringsliv?” kopplar Wijkström och Einarsson denna relation till begreppsparet ”konflikt och 

konsensus” (2011:35).  
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För ideella organisationer gäller det att balansera nyttan av tillgången till nya resurser, 

kompetenser och nätverk som ett företagssamarbete kan ge mot behovet av att kunna kritisera 

och ”tygla företagens växande makt och kontroll över utvecklingen och de ändliga resurserna” 

(Wijkström & Einarsson, 2011:36). Enligt Wijkström & Einarsson är de idéburna 

organisationernas roll i Sverige och dess relationer med andra samhällsaktörer ”utan tvekan 

idag ett av de mest dynamiska forskningsfälten inom samhällsvetenskaperna” (2011:89).  

 

Eftersom denna undersökning handlar om Naturskyddsföreningen är det intressant att se hur 

tidigare forskning kartlagt miljöorganisationers relation till näringslivet. Traditionellt sett har 

förhållandet betraktats som antagonistiskt. Miljöorganisationer har utövat påtryckningar 

gentemot företag genom offentligt skambeläggande för att uppmärksamma miljöskadliga 

verksamheter (Bendell, 2000:14, Winston, 2002:71). Sedan början av 1990-talet har 

miljöorganisationer emellertid börjat betrakta företag som en samhällsaktör de också kan 

samarbeta med för att ha större påverkan på samhället (Wijkström & Lundström, 2002:37, 

Newell, 2001:86, Winston, 2002:71). Denna sektorsöverskridande typ av samarbeten har 

potential att driva agendan för hållbar utveckling framåt som kompensation för de politiska 

institutionernas minskade förmåga (Baur & Schmitz, 2012:9).  

 

van Huijstee med medforskare menar att den samtida miljörörelsen har börjat inse möjligheten 

att använda marknadskrafter och ekonomiska incitament för att uppnå miljöstrategiska mål 

och därför börjat samarbeta med företag (2014:45). Företag kan genom att samarbeta med 

ideella organisationer få tillträde till expertkompetens de saknar, värdefulla nätverk, ökad 

legitimitet för socialt ansvarstagande hos allmänheten samt stärkt varumärke (van Huijstee et 

al, 2014:49). Ideella organisationer kan i sin tur få tillgång till ekonomiska resurser, möjlighet 

att direkt påverka företagens hållbarhetsarbete, ökade resurser för att driva igenom sina 

organisatoriska mål samt kunskap om företagens sätt att se på hållbar utveckling. Samtidigt 

finns det risker. De finansiella behoven måste balanseras med den ideella organisationens 

bibehållna självständighet och anseende gentemot allmänheten (van Huijstee et al, 2014:49).  

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning om samarbeten mellan ideella organisationer och 

företag främst gjorts utifrån företagens perspektiv. Fokus har legat på hur företag kan använda 

sig av ideella organisationer för att lyckas med sina strategier för samhällsansvar och 

legitimitet (Dahan et al, 2010) eller hur företag ska ”hantera” att intresseorganisationer 

kampanjar mot dem, exempelvis i fråga om leverantörskedjor, arbetsvillkor för anställda och i 
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utvecklingskontexter (Bendell, 2005). Baur & Schmitz menar att vidare forskning bör 

undersöka på vilket sätt företags olika förhållningssätt till samhällsansvar påverkar 

samarbeten med ideella organisationer, bland annat genom att undersöka vilka strategier som 

används av ideella organisationer för att behålla sitt oberoende (2012:18).  

 

1.5 Val av fall  
 
Min uppsats ämnar bidra till denna forskning genom en fallstudie av samarbetsprojektet 

Energifallet. Eftersom tidigare forskning framför allt fokuserat på samarbeten mellan företag 

och ideella organisationer som syftat till att göra företagets egen verksamhet mer 

klimatmässigt hållbar, skiljer sig Energifallet från detta genom att rikta sig till en extern 

samhällsaktör utanför företagets interna verksamhet – skolan. Detta gör fallet intressant att 

studera ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Energifallet kan därför betraktas som ett kritiskt 

fall (Esaiasson et al, 2012:161). Fallet är kritiskt eftersom Naturskyddsföreningen och Ikea i 

svensk kontext är två viktiga organisationer. Ikea har en tydlig agenda inriktad mot hållbar 

utveckling och ligger i framkant i jämförelse med andra företag (Utting, 2005:378). 

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och äldsta miljöorganisation vars oberoende är 

viktigt för hela den svenska miljörörelsens trovärdighet (Wijkström & Lundström, 2002:141).  

 

På grund av organisationernas dignitet och höga profil kan projektet betraktas som ett fall där 

kooptering minst troligt förekommer. Eftersom projektet riktar sig mot skolan har det stor 

samhällsbetydelse och gör det till ett känsligt område för kooptering. Det är ett fall där vi bör 

vänta oss att den ideella organisationen på grund av sin höga profil klarar att förhålla sig 

självständigt gentemot företaget så bra som det är möjligt. Om kooptering förekommer i detta 

fall bör graden av kooptering vara betydligt högre i de flesta andra samarbeten mellan ideella 

organisationer och företag. Det här är en liten studie av ett litet samarbetsprojekt, men i och 

med organisationernas dignitet skulle samarbetet också kunna bli en modell för andra 

samarbeten mellan ideella organisationer och företag i Sverige. Undersökningen är vidare 

forskningsmässigt relevant då den prövar teorier om miljöorganisationers oberoende i 

samarbeten på nytt empiriskt material – projektet Energifallet. Eftersom samarbeten mellan 

dessa organisationstyper, som riktar sig mot en extern samhällsinstitution, också är en 

outforskad företeelse, ger uppsatsen slutligen också ett bidrag till vad denna typ av samarbeten 

kan ha för implikationer för samhällsutvecklingen. 
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2. Teori 
2.1. Kooptering – risker och orsaker  
 
Teorierna som ligger till grund för den här undersökningen är grundade i begreppet kooptering, 

vilket ursprungligen myntades av sociologen Philip Selznick. Han definierade kooptering 

som ”the process of absorbing new elements into the leadership or policy-determining 

structure of an organization as a means of averting threats to its stability or existence” 

(Selznick, 1948:34). Selznick betraktade kooptering som en aktiv strategi för en organisation 

att motarbeta en utmanande organisation. Detta genom att få den att ge upp sina intressen och 

därigenom begränsa motpartens handlingsutrymme (Selznick, 1948:35).  

 

Företagsekonomerna Baur & Schmitz knyter an till koopteringsbegreppet och applicerar det 

på samarbeten mellan ideella organisationer och företag. De definierar kooptering som 

förmågan hos ett företag att ”bring the interests of a challenging group into alignment with its 

own goals” (2012:11). Baur & Schmitz definition kommer ligga till grund för hur begreppet 

används i denna undersökning. Kooptering definierar jag utifrån detta som ”processen då ett 

företag i ett samarbete får en ideell organisation att foga sina intressen utifrån dess 

marknadsmässiga mål”. Detta kan observeras genom att en ideell organisation i samarbeten 

med företag ger upp sin självständighet. 

 

Ett riskområde för kooptering som forskarna pekar ut är sponsrade samarbetsprojekt. Sådana 

projekt gör de ideella organisationerna beroende av företagens resurser, vilket kan äventyra 

deras legitimitet i allmänhetens ögon (Baur & Schmitz, 2012:13-14). Ett exempel på 

kooptering är också när partnerskap mellan företag och ideella organisationer minskar 

möjligheten för organisationen att uttrycka kritiska åsikter om företagets verksamhet (Baur & 

Schmitz, 2012:11). Kooptering kan ske genom att samarbetsprojekt resulterar i att den ideella 

organisationen anpassar sig till företagets krav för att få tillgång till finansiella resurser. Ett 

exempel på kooptering som forskarna tar upp är när Rädda barnen i USA ingick samarbeten 

med Coca-Cola och Pepsi för att få ökade inkomster till sitt humanitära arbete. När lokala 

organisationer inom Rädda barnen sedan ville stötta kampanjer för ökad skatt på läskedrycker 

för att motverka barnfetma, insåg organisationens ledning intressekonflikten och valde att 

avsluta kampanjerna (Baur & Schmitz, 2012:13). 
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2.2 Strategisk och politisk syn på samhällsansvar 
 
Baur & Schmitz argumenterar för att motverkandet av kooptering också ligger i egenintresset 

för de samarbetande företagen, eftersom självständigheten och legitimiteten hos den ideella 

partnerorganisationen är den valuta som gör samarbetet värdefullt (2012:16). Forskarna menar 

att huruvida en intresseorganisation genom samarbetet blir koopterad eller inte påverkas av 

vilken inställning företaget har till sitt samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, 

förkortat CSR). De skiljer på strategisk och politisk syn.  

 

Den strategiska synen baseras på Milton Friedmans premiss att ett företags enda ”ansvar” i 

samhället är att öka sin vinst (1970). Enligt Baur & Schmitz är strategiskt samhällsansvar när 

företag enbart ingår partnerskap där de vinner fördelar utan att behöva förändra någon del av 

sin verksamhet (2012:16). Samhällsansvar betraktas enligt detta perspektiv enbart som ett 

medel för att få konkurrensmässiga marknadsfördelar. Detta kan observeras genom att 

företaget agerar utifrån sitt egenintresse och enbart ingår samarbeten som ger någon typ av 

tydlig ekonomisk vinst (Baur & Schmitz, 2012:16). Enligt forskarna ger denna typ av 

samarbete väldigt lite utrymme för förändring i och med att företaget undviker 

samarbetspartners som är kritiska till deras affärsverksamhet. I den typ av samarbeten där 

företaget dessutom är finansiär finns ofta ingen strategi för att säkerställa att den ideella 

organisationen behåller sin självständighet. Eventuell kritik undertrycks (Baur & Schmitz, 

2012:16).  

 

Enligt en politisk syn på samhällsansvar betraktas företag som både ekonomiska och politiska 

aktörer i en globaliserad värld (Baur & Schmitz, 2012:17). Enligt denna syn vill 

multinationella företag ta en ansvarstagande roll i samhället. Detta har fått företag att etablera 

självregleringar av insatser för exempelvis mer hållbar produktion och respekt för mänskliga 

rättigheter i produktionskedjan, men också genererat ett generellt krav på företagen som en 

aktör med ekonomiska resurser att verka för en positiv samhällsutveckling (Baur & Schmitz, 

2012:17). Ideella organisationer ska enligt denna syn verka som ”vakthundar” som 

offentliggör missförhållanden och höjer kritiska röster om företagets negativa påverkan på 

samhället. Företagens roll är enligt den politiska synen att effektivt bidra till lösningen på ett 

samhälleligt eller klimatrelaterat problem, även om engagemanget inte genererar direkt 

ekonomisk vinst (Baur & Schmitz, 2012:17). Enligt detta synsätt betraktar företag ideella 

organisationer som legitima samhällsaktörer vilkas kritik kan förbättra företaget.  
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Deras kunskap kan göra samhällsinsatserna mer värdefulla (Baur & Schmitz, 2012:17).  

Baur & Schmitz argumenterar normativt för att företag bör ha en politisk syn på sitt 

samhällsansvar, eftersom en strategisk syn ökar risken för kooptering av den ideella 

samarbetsorganisationen (2012:18). Detta uppstår då partnerorganisationens självständighet 

inte finns inbyggd med specifika mekanismer i samarbetet. En politisk syn, menar forskarna, 

kan dessutom ge företag flera långsiktiga marknadsfördelar. Det är kritiskt för den ideella 

organisationen att behålla sin självständighet för att dess legitimitet (och därmed framtida 

samarbetsvärde) inte ska förloras (Baur & Schmitz, 2012:18).  

 
2.3 Agonistisk pluralism  
 
Teoretikerna Burchell & Cook menar att ideella organisationer själva har möjlighet att 

adressera och hantera de risker som kan finnas för kooptering. De menar att forskningen varit 

alltför fokuserad på företagens sätt att ”hantera” ideella organisationer, snarare än att diskutera 

vilka strategier organisationerna använder för att undgå kooptering (Burchell & Cook, 

2013:741, 748). Burchell & Cook utgår från Chantal Mouffes teori om konflikt snarare än 

konsensus som drivande för interaktionen mellan samhällsaktörer. De hävdar att det finns ett 

mellanläge mellan samarbete och kooptering – så kallad agonistisk pluralism (Burchell & 

Cook, 2013:750). Enligt detta synsätt kan ett företag ha en annorlunda syn än en ideell 

organisation på vad exempelvis ”hållbar utveckling” innebär, men istället för att diskreditera 

varandra i ett antagonistiskt förhållande kan de ingå ett samarbete där båda behåller sina 

grundläggande värderingar, sina ”ingångsvärden”, och ändå finner gemensam grund för 

samarbete. Med ett agonistiskt perspektiv betraktas det alltså som möjligt att organisationerna 

har olika åsikter samtidigt som de samarbetar. Samarbete innebär inte i sig att den ideella 

organisationen blivit koopterad. Med detta agonistiska perspektiv är det fullt möjligt för en 

ideell organisation att interagera kritiskt med företag parallellt med samarbetsprojekt 

(Burchell & Cook, 2013:752). Ideella organisationer kan hitta en strategisk balans mellan 

kooperation och konfrontation i relationen till företag utan att nödvändigtvis bli koopterade.  
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2.4 Sammanfattning  
 
Tillsammans ger de ovan behandlade perspektiven på kooptering en bild av hur 

självständighetsproblem för ideella organisationer i samarbeten med företag uppkommer. 

Sponsrade samarbetsprojekt likt Energifallet är ett särskilt riskområde. Risken för kooptering 

ökar om samarbetet inte har inbyggda mekanismer för att säkra den ideella organisationens 

självständighet, om företaget betraktar sitt samhällsansvar som strategiskt istället för politiskt 

samt om parterna inte har ett agonistiskt förhållningssätt till varandra.  
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3. Analysram 
 
Analysramen omvandlar de teoretiska perspektiven på kooptering till konkreta frågor att ställa 

materialet för att avgöra graden av kooptering i det undersökta fallet. Jag har valt att ställa tre 

frågor till materialet: 

 

1. I vilken utsträckning har parterna strävat efter att behålla sina ingångsvärden i 

projektet?  

Jag undersöker om samarbetet ger uttryck för att Naturskyddsföreningen behållit sina 

ingångsvärden och hållit kritisk distans till företaget eller om samarbetet präglas av att vara 

inriktat på konsensus och därmed riskera kooptering. Agonistisk pluralism är ett sätt att 

undvika kooptering och innebär att de båda parterna i ett samarbete upprätthåller sina 

grundläggande värderingar men ändå når en överenskommelse utan att begränsa sina 

existerande mål (Burchell & Cook, 2013:752). 

 

2. I vilken utsträckning visar företaget förändringsvilja i projektet? 

Jag undersöker om samarbetet syftar till att skapa intern förändring samt om Ikea har en 

positiv eller negativ inställning till kritik. Det indikerar vilken syn på samhällsansvar företaget 

har. Definitionen av politisk syn på samhällsansvar är att företaget samarbetar med en ideell 

organisation i syfte att ta ansvar för sin roll i samhället. Detta innebär också att företaget 

erkänner ideella organisationer som en legitim, kritisk röst som kan förändra företaget i en 

mer hållbar riktning (Baur & Schmitz, 2012:17). Definitionen av strategisk syn på 

samhällsansvar är att företag samarbetar med ideella organisationer för att vinna 

marknadsmässiga fördelar och förbättra sitt anseende, utan att visa vilja till förändring (Baur 

& Schmitz, 2012:16).  

 

3. I vilken utsträckning finns mekanismer för att säkra den ideella organisationens 

självständighet i projektets genomförandefas?  

Jag undersöker om Naturskyddsföreningen har byggt in mekanismer för självständighet i 

samarbetsprojektet Energifallet. Jag har definierat fyra riskområden för kooptering – 

projektets praktiska syfte, lärarhandledningsmaterial, företagets praktiska medverkan och 

extern kommunikation. Det praktiska syftet, alltså vad projektet är ämnat att åstadkomma, är 

viktigt ur koopteringsperspektiv eftersom det utgör grunden till varför samarbetet existerar.  
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Materialet består här av lärarhandledningar och är relevant eftersom det är en kanalisering av 

syftet som går ut till skolan som tredje part. Företagets praktiska medverkan är den del av 

projektet där företaget aktivt deltar och inte bara är en sponsor. Extern kommunikation styr 

vilket budskap som går ut till tredje part och vilket sammanhang innehållet presenteras i. 

Dessa fyra områden undersöks eftersom en orsak till kooptering enligt Baur & Schmitz är att 

det saknas mekanismer för att säkra den ideella organisationens självständighet inbyggda i 

samarbetet (2012:16). Denna risk är särskilt stor vid sponsrade samarbetsprojekt där 

organisationen är beroende av företagets finansiella resurser, som i Energifallet (Baur & 

Schmitz, 2012:13).  
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4. Metod och material 
 

Jag har valt att använda mig av kontextuell textanalys och semistrukturerade samtalsintervjuer. 

Kontextuell textanalys är ett instrument som fokuserar på texters syfte, sammanhang och 

relation till varandra. Det är en bra metod för att analysera avtal, policys och 

projektbeskrivningar. Textanalysen kompletteras med semistrukturerade samtalsintervjuer. 

Detta eftersom intervjuer kan ge en djupare förståelse för hur samarbetet fungerar i praktiken 

och hur de involverade personerna reflekterar över sin egen och andras roll i projektet.  

 
4.1 Kontextuell textanalys 
 
Jag har valt Hellspong & Ledins analysmodell för kontextuell textanalys. De beskriver kontext 

som ”den språkliga och sociala miljö som texten kommer ur och verkar i” (1997:49). Kontext 

kan därför förklara varför en text ser ut som den gör, varför den blivit till och i vilket 

sammanhang den förekommer. Jag kommer att använda mig av två underkategorier till 

kontextanalys – situationskontext och intertextuell kontext (Hellspong & Ledin, 1997:50, 56). 

Situationskontext syftar till det omedelbara sammanhang texten utgår ifrån, dvs. vilken 

verksamhet den berör samt vilka grundläggande tanke- och handlingsmönster den uttrycker 

och som föregått dess tillblivelse (Hellspong & Ledin, 1997:50, 50-51). Situationskontext 

inkluderar textens tilltänkta mottagare, vars förväntade mottagarroll påverkar på vilket sätt 

läsaren förväntas förhålla sig till texten (Hellspong & Ledin, 1997:52). Situationskontext 

inkluderar också textens deltagare och deras sändarroll som avsändare (Hellspong & Ledin, 

1997:53). Bakom denna sändarroll finns symmetriska eller asymmetriska maktrelationer 

mellan parterna, det vill säga jämlika eller ojämlika relationer, som bland annat baseras på 

finansiella eller sociala resurser (Hellspong & Ledin, 1997:53). Hellspong & Ledin menar 

också att syftet med en text påverkar dess framställning. Ett verktyg i kontextanalys är därför 

att analysera textsyftet – varför texten är skriven och vilken funktion den har (1997:54). 

Intertextuell kontext handlar om hur texten förhåller sig till andra texter som kan förekomma i 

andra genrer och andra sammanhang (Hellspong & Ledin, 1997:57). Dessa förbindelser kan 

vara både öppna och dolda. Jag kommer i enlighet med Hellspong och Ledins 

rekommendation löpande anpassa textanalysen till den aktuella texten och använda de element 

som ovan beskrivs när jag anser det vara relevant (Hellspong, 1997:48). Jag kommer att 

undersöka texterna utifrån de tre frågorna i analysramen och denna analysmodell. 
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4.2. Semistrukturerad samtalsintervju 
 
Samtalsintervjuer arbetar med problemställningar som verkar synliggörande, det vill säga hur 

ett fenomen gestaltar sig (Esaiasson et al, 2012:252). Tillvägagångssättet att komplettera 

textanalys med samtalsintervjuer är vanligt för att stärka och fördjupa undersökningens 

materiella underlag (Esaiasson et al, 2012:228). I denna uppsats används samtalsintervjuer för 

att undersöka hur företrädare för de olika organisationerna resonerar, tänker och uppfattar 

olika saker. Jag har valt att använda mig av semistrukturerade samtalsintervjuer för att göra 

intervjusituationen mer dynamisk och ge utrymme för följdfrågor. Jag har ställt öppna frågor 

för att inte styra intervjupersonen till ett specifikt svar. Under intervjusituationen har jag varit 

lyssnande och reflekterande i mitt förhållningssätt. Jag har låtit intervjupersonerna svara så 

länge de önskar på frågorna för att de ska ha möjlighet att utveckla sina svar. Innan jag 

avslutat intervjun har jag alltid frågat om det är något mer intervjupersonen vill ha sagt eller 

förtydliga (Esaiasson et al, 2012:267).  

 

Intervjupersonerna har på förhand informerats om uppsatsens syfte och fått frågorna skickade 

till sig. Detta för att ge dem möjlighet att fundera igenom frågorna för att på så sätt få ett mer 

genomtänkt svar. Jag har även erbjudit intervjupersonerna att få de citat jag valt ut skickade 

till sig (Esaiasson et al, 2012:228). Materialunderlaget bygger på intervjusvar från företrädare 

för två organisationer med hög offentlig profil, vilket innebär att intervjupersonerna kan ha 

intresse av att framställa sin organisation på ett gynnsamt sätt i enlighet med den källkritiska 

regeln tendens (Esaiasson et al, 2012:285). Denna risk förstärks av att anonymitet i detta fall 

inte är möjligt (Esaiasson et al, 2012:257). Frågeställningens karaktär gör det dock inte 

möjligt att helt bekräfta intervjusvaren med andra oberoende källor, utöver att lägga till fler 

intervjupersoner. Då texterna utgör undersökningens huvudsakliga material verkar 

intervjuerna till den grad det är möjligt som ett komplement till den kontextuella textanalysen 

(Esaiasson et al, 2012:285-286).  

 

Intervjuerna är en blandning av respondentintervjuer och informantintervjuer. I en 

respondentintervju eftersöker man intervjupersonens uppfattningar och åsikter om en viss 

företeelse, snarare än ”sanna” utlåtanden (Esaiasson et al, 2012:259). Detta är fallet när 

frågorna gäller de olika inställningarna till samarbete, trovärdighet och varandras 

organisationer. Intervjuerna fick emellertid inslag av informantintervjuer då information om 

samarbetets uppkomst behandlades.  
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Detta gällde främst intervjuerna med de två projektledarna. Genom att intervjua 

projektledarna i respektive organisation samt kommunikationsansvariga motsvaras kravet på 

centralitet – centralt placerade källor (Esaiasson et al, 2012:258). En centralt placerad 

intervjuperson förväntas, vanligen genom sin position, ha kunskap som är nödvändig för att 

kartlägga och belysa information som annars vore svårtillgänglig (Esaiasson et al, 2012:260). 

 
4.2.1 Intervjupersoner 

För denna uppsats genomförs sju samtalsintervjuer. Intervjupersonerna är samtliga företrädare 

för Naturskyddsföreningen och Ikea. Då det framför allt är intervjupersonernas yrkesroller 

som står i fokus har jag refererat till deras titlar i den löpande texten snarare än deras namn (se 

Bilaga 2 för referenslista). Ett strategiskt urval har gjorts av relevanta intervjupersoner för den 

aktuella undersökningen (Esaiasson et al, 2012:260). Personerna intervjuas som representanter 

för sina respektive organisationer och inte som privatpersoner. Jag ska här kort motivera valet 

av intervjupersoner. Två av intervjupersonerna är de nationella projektledarna för Energifallet 

på Ikea respektive Naturskyddsföreningen. De har därmed god kunskap om sina 

organisationers syn på samarbetet.  

 

Övriga intervjupersoner på Naturskyddsföreningen är: projektkoordinatorn för Energifallet, 

den ansvariga för företagssamarbeten, kommunikationschefen samt press- och PR-chefen. 

Utöver detta intervjuades en presskommunikatör på Ikea. Jag har valt att intervjua 

kommunikationsansvariga eftersom de är vana att föra organisationens talan och har ett 

övergripande ansvar för sin respektive organisations offentliga positionering. De mest 

relevanta intervjupersonerna har fått längst intervjutid medan övriga fått ge en kompletterande 

bild samt verkat som ytterligare källor (se Bilaga 2). Frågorna har justerats för att passa 

respektive persons yrkesroll (Esaiasson et al, 2012:267). Exempelvis fick 

kommunikationschefen på Naturskyddsföreningen främst frågor kopplade till 

kommunikationsaspekter av samarbetet. Bilaga 2 sammanfattar respondenterna, deras 

organisationstillhörighet, hur länge intervjun pågick samt hur de refereras till i den löpande 

texten. Intervjuguiden i Bilaga 3 ger en översikt över frågorna och deras koppling till de tre 

övergripande frågorna i analysramen. 
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Jag vill här också poängtera att jag själv har arbetat med projektet Energifallet på ett varuhus 

på Ikea. Eftersom jag undersöker projektet på nationell nivå samt att jag inte står i någon 

arbetsmässig ansvarsrelation till någon av intervjupersonerna är min bedömning att detta inte 

varit något hinder för undersökningen. Min upplevelse är att jag under intervjuerna blivit 

betraktad som student. 

 
4.3. Material 
 

Undersökningens material är dels intervjusvaren som beskrevs i föregående avsnitt, dels texter 

som handlar om projektet Energifallet. Textmaterialet är valt utifrån kriteriet att det ska 

beskriva olika aspekter av samarbetet mellan Naturskyddsföreningen och Ikea som kan 

kopplas till teorier om kooptering. När det gäller själva projektet Energifallet avgränsas 

materialet till årskurs 7-9, eftersom det är dessa elever som gör studiebesök på Ikea och där 

alltså företaget är involverat i undervisningen. Textmaterialet består av avtal, policydokument, 

lärarhandledning, projektbeskrivning, nomineringstext och blogginlägg. Avtalet beskriver 

parterna, deras åtaganden och projektets syfte. Då avtalet är det dokument som faktiskt får 

projektet att träda i kraft betraktar jag det som det viktigaste källmaterialet. Eftersom det 

fullständiga avtalet omfattas av sekretess baseras analysen på de delar som återges i Bilaga 1.  

 

Övriga texter som analyseras är: informationssidan om Energifallet (Naturskyddsföreningen, 

2017a), hemsidan för Energifallets högstadiespecial (Naturskyddsföreningen, 2017b), 

Naturskyddsföreningens policy för företagssamarbeten (Naturskyddsföreningen, 2017d), 

Naturskyddsföreningens beskrivning av samarbetet med Ikea på sin hemsida 

(Naturskyddsföreningen, 2017e), lärarhandledningen för Energifallets högstadiespecial 

(Naturskyddsföreningen, 2017f) samt ett externt blogginlägg av en skolklass som varit på 

studiebesök (Danielsson, 2015). För transparensens skull bör här också poängteras att 

Naturskyddsföreningen för tillfället håller på att vidareutveckla sin policy för 

företagssamarbeten, vilket framkom under intervjuerna. Denna uppsats utgår ifrån den policy 

som fanns tillgänglig på hemsidan vid tidpunkten då uppsatsen skrevs.  
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5. Analys 
 
I detta avsnitt kopplar jag frågorna i analysramen till texterna och intervjusvaren. Jag kommer 

löpande blanda analys av intervjusvar med kontextuell textanalys för att underlätta läsningen. 

En kort sammanfattning görs i slutet av varje fråga. Dessa sammanfattningar ligger till grund 

för den avslutande diskussionen om huruvida Naturskyddsföreningen behållit sin 

självständighet i samarbetet eller blivit koopterad. De tre frågorna i analysramen motsvarar 

analysens tre avsnitt. 

 

5.1 Strävan efter att behålla ingångsvärden 
 
I detta avsnitt undersöker jag i vilken utsträckning parterna strävat efter och behållit sina 

ingångsvärden i projektet i avtalet. Avsnittet bygger i huvudsak på en kontextuell textanalys 

av avtalet kompletterat med samtalsintervjuer.  

 

Avtalet för Energifallet är grunden för hur parterna förhåller sig till varandra och beskriver 

vad respektive organisation har för ingångsvärden i samarbetets etablerande (Bilaga 1). 

Avtalets kommunikativa textsyfte är att precisera varför parterna har valt att ingå samarbete 

och på vilka premisser. Portalparagrafen § 1:1 beskriver att Naturskyddsföreningen 

samarbetar med olika organisationer ”i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad 

miljönytta” och att ”samverkan med andra är ett viktigt samspel och lärande där vi påverkar 

och påverkas” (Bilaga 1). Ikea samarbetar med organisationer som ”delar våra värderingar och 

vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna” (Bilaga 1). Dessa 

formuleringar ger uttryck för en konsensussökande syn på samarbete, där Ikea vill att 

partnerorganisationen delar dess värderingar och vision. Naturskyddsföreningen har också en 

konsensusinriktad inställning då föreningen öppnar för möjligheten att påverkas.  

 

Detta tar sig också uttryck i vilka mål med samarbetet organisationerna formulerar. 

Naturskyddsföreningens mål beskrivs i avtalet som ”att engagera fler människor för natur, 

miljö och hållbar utveckling, öka kännedomen om – och söka stöd för – vår verksamhet och 

våra mål, sprida kunskap inom våra verksamhetsområden samt verka för konkreta 

miljöåtgärder” (Bilaga 1). Ikeas mål med samarbetet är att ”ha en positiv inverkan på 

människor och miljö i samhällen där vi har verksamhet” (Bilaga 1).  
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Här finns ett tydligt överlappande mål mellan de båda organisationerna. Båda vill att 

samarbetet ska leda till en positiv miljöpåverkan, vilket kan ses som ytterligare belägg för 

konsensus. Parterna står dessutom i asymmetrisk maktrelation till varandra. Ikea är ett globalt 

heminredningsföretag medan Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation. 

Föreningen har därmed ett högt socialt kapital, men är i behov av företagets finansiella 

resurser. Företaget finansierar samarbetsprojektet Energifallet och får därigenom tillgång till 

föreningens sociala kapital. Utifrån koopteringsteori förstärker denna asymmetriska finansiella 

relation riskerna för kooptering (se Figur 1). 

 

Figur 1. Organisatorisk asymmetri före avtalet 

Anmärkning: Den övre pilen visar att det finns en asymmetri mellan organisationerna, vilket illustreras av 

cirklarnas storlek. Organisationerna är olika verksamheter men har ett överlappande mål i att verka för hållbar 

utveckling. Detta mål betraktar jag som ett uttryck för konsensus, vilket möjliggör samarbete. 

När avtalet ingås förändras relationen mellan organisationerna. I avtalstexten gör Ikea 

åtagandet att ”finansiera projektet Energifallet i tre år” medan Naturskyddsföreningens 

åtagande är att ”ansvara för planering, genomförande och rapportering av Energifallet årskurs 

7-9” (Bilaga 1). Här finns en tydlig ansvarsuppdelning som inte inkluderar att Ikea ska synas 

på ett gynnsamt sätt i projektets utformning. I och med att Ikeas enda åtagande i avtalet är 

finansiering skiljs detta från projektets övriga delar (planering, genomförande, rapportering), 

vilket Naturskyddsföreningen ansvarar för. Således finns i avtalet en inbyggd distans mellan 

organisationerna och deras respektive ansvarsroller. Detta tyder på en agonistisk relation. 
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Målen med att samarbeta skiljs också från Ikeas och Naturskyddsföreningens grundläggande 

organisatoriska mål. I de efterföljande paragraferna § 1:2 ”Om IKEA” och § 1:3 ”Om 

Naturskyddsföreningen” tydliggörs att organisationerna har olika mål med sin verksamhet. I § 

1:2 beskrivs att Ikeas ”vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna” genom 

att ”tillhandahålla heminredningsprodukter som många, och inte bara ett fåtal, ska ha råd med” 

samt att ”hjälpa människor att leva ett mer hållbart liv hemma” (Bilaga 1). I § 1:3 beskrivs 

Naturskyddsföreningen som en ”ideell och partipolitisk obunden miljöorganisation” vars 

medlemmar ”tillsammans kämpar […] för att jorden ska vara lika fantastisk för våra barn som 

för oss” och som drivs av ”kärleken till naturen” (Bilaga 1). För att uppnå detta arbetar 

Naturskyddsföreningen med att ”sprida kunskap”, ”påverka politiker och myndigheter” 

samt ”kartlägger miljöhot och kommer med konstruktiva lösningar på problemen” (Bilaga 1). 

 

Dessa tydligt åtskilda organisatoriska mål och verksamhetspraktiker (försäljning av 

heminredning respektive ideellt påverkansarbete för bättre miljö) presenteras i varsin paragraf 

för att tydliggöra och respektera parternas organisatoriska skillnader. Det finns alltså en 

symmetri i den del av avtalets utformning som poängterar de skilda organisatoriska målen. 

Med enbart § 1:1 som utgångspunkt skulle avtalet kunna klassas som konsensussökande, men 

i och med att de båda efterföljande paragraferna understryker den organisatoriska olikheten 

markeras att organisationerna står skilda gentemot varandra i samarbetet. Detta ger uttryck för 

ett agonistiskt, ömsesidigt oberoende mellan parternas ingångsvärden. Avtalet etablerar alltså 

en symmetrisk maktrelation i och med paragraferna § 1:2 och § 1:3, där respekt visas för 

parternas skilda organisatoriska mål. Således blir avtalets sändarroll symmetrisk med ett 

agonistiskt förhållningssätt mellan den ideella organisationen och företaget, men med en 

konsensussökande inställning till varför samarbetet ursprungligen upprättades (se Figur 2). 

Det ska också sägas att det finns en tredje, osynlig part som projektet riktar sig mot men som 

inte är en del av sändarrollen – skolan. 

 

Jag gör här också en kort intertextuell analys av avtalets horisontella förhållande till andra 

relevanta texter i materialet. Även om parternas ingångsvärden tydligast kan analyseras 

genom avtalsdokumentet är det relevant att se hur avtalet förhåller sig till 

Naturskyddsföreningens policy för företagssamarbeten. Det första stycket text i det 

ursprungliga avtalet (§ 1:1) är identiskt med översta stycket i föreningens policy för 

företagssamarbeten (Naturskyddsföreningen, 2017d). Detta visar på konsekvens och en 

intertextuell relation mellan föreningens avtal och dess policy för samarbeten.  



	

 22 

Det föreningen offentligt går ut med att man gör i samarbeten (policyn) stämmer också 

överens med innehållet i det faktiska samarbetsavtalet. I avtalet finns emellertid ingen klausul 

som uttryckligen poängterar Naturskyddsföreningens oberoende gentemot Ikea, utöver den 

organisatoriska målskillnaden i § 1:3 (Bilaga 1).  

 
Figur 2. Organisatorisk symmetri i avtalet 

Anmärkning: Genom att organisationerna delat upp sina åtaganden i projektet håller de kritisk distans till 

varandra. Den övre pilen illustrerar att avtalet skapar en symmetri mellan organisationerna, vilket illustreras av 

cirklarnas storlek. Detta betraktar jag som ett uttryck för agonism i avtalets upprättande. 

 

Dessa uppfattningar styrks av intervjusvaren som redogörs för nedan. Ikea ger uttryck för 

konsensussökande som grund för samarbetet men uttrycker också respekt för 

Naturskyddsföreningens uppgifter och mål (Intervju 1, 2). Naturskyddsföreningen poängterar i 

intervjuerna än tydligare sitt oberoende, men också vilka fördelar som finns med att samarbeta 

med företag (Intervju 3, 5, 6, 7).  

 

Att Ikea valde att finansiera Energifallet var enligt projektledaren på företaget ett resultat av 

en diskussion mellan organisationerna om hur deras samarbete kunde stärkas (Intervju 1). 

Från Ikeas sida sågs Energifallet som ett bra sätt för företaget att ta ”större ansvar lokalt” och 

Naturskyddsföreningen behövde finansiellt stöd för att fortsätta utveckla sitt läromedel om 

hållbar utveckling (Intervju 1, 3). Ingångsvärdena i samarbetet beskrivs av båda parter som 

relativt konfliktfria angående samarbetets utformning (Intervju 1, 3).  
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Projektledaren för Ikea menar att företagets samarbeten med ideella föreningar baseras på att 

de delar samma värderingar och att de har en kompetens inom ett område som Ikea inte har. 

Det gäller i detta fall miljöfrågor och hur man kommunicerar om hållbar utveckling till barn 

och unga (Intervju 1). Det är enligt presskommunikatören viktigt för Ikea att ”arbeta 

tillsammans med andra” i frågor gällande hållbar utveckling (Intervju 2). Ingångsvärdet från 

Ikeas sida kan alltså betraktas som konsensussökande. 

 

I stort sett samtliga intervjupersoner på Naturskyddsföreningen beskriver integration med 

näringslivet som viktigt för att bidra till hållbar utveckling (Intervju 3-7). De menar att företag 

i många fall går före staten i hållbarhetsfrågor, bland annat eftersom de är ”snabba, har krav 

på sig att leverera och känna av samhällstrender” (Intervju 3). Den ansvariga för 

företagssamarbeten på Naturskyddsföreningen menar att man kan få ”direkt effekt” genom att 

påverka företag och inte behöva vänta på politiska beslut (Intervju 5). Detta stämmer väl 

överens med Wijkström och Einarssons beskrivning av ideella organisationers ökande 

närmanden till näringslivet istället för de grundläggande statliga institutionerna (2011:78). 

Projektledaren för Naturskyddsföreningen menar att det inom föreningen finns ett gammalt 

motstånd mot att samarbeta med företag, men ser Energifallet som en möjlighet att skapa ökad 

acceptans internt för sådana samarbeten (Intervju 3). Dessa uttalanden tyder också på en 

konsensusinriktad inställning från Naturskyddsföreningen. 

 

Denna bild behöver dock kompliceras, eftersom det i intervjuerna också finns belägg för 

agonism. Naturskyddsföreningens projektledare beskriver sig som ”skeptisk i början till att vi 

på något sätt skulle förlora vår trovärdighet” och ”orolig kring det här med att Ikea kom in och 

att vi skulle vara finansierade av ett stort företag” (Intervju 3). För Naturskyddsföreningen står 

trovärdigheten i fokus eftersom det är förutsättningen för att kunna etablera en relation med 

skolorna (Intervju 3). Därför såg projektledaren till att föreningen ”inte på något sätt 

förväntades kampanja eller göra reklam för Ikea” när projektet utformades (Intervju 3).  

 

En annan viktig punkt för Naturskyddsföreningen var transparens med finansieringen – att 

lärarna skulle veta om att projektet finansierades av Ikea. Projektledaren menar att Ikea visade 

en ”oväntat stor förståelse” för detta och att Naturskyddsföreningen efter diskussioner också 

fick igenom att delge finansieringen offentligt samt låta allt undervisningsmaterial ligga öppet 

och gratis för nedladdning (Intervju 3). Detta bekräftas av en intertextuell analys av 

projekthemsidan, där länkar för nedladdning är tillgängliga (Naturskyddsföreningen, 2017a).  
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Naturskyddsföreningen ville också att projektets material skulle få användas för studiebesök 

på andra platser än Ikea-varuhus, vilket hon menar att Ikea ursprungligen kände tveksamhet 

inför men sedan accepterade (Intervju 3). Denna uppmaning till andra studiebesök finns också 

mycket riktigt på hemsidan (Naturskyddsföreningen, 2017b). Sammanlagt tyder detta på att 

Ikea i högre utsträckning än Naturskyddsföreningen fått godta kompromisser.  

 

Denna agonistiskt betonade attityd kan förklaras av Naturskyddsföreningens tydliga linje i 

företagssamarbeten för att behålla sitt oberoende. I föreningens policy för företagssamarbeten 

står: ”Naturskyddsföreningen ska alltid vara fri att agera i linje med föreningens mål och 

värderingar” och vidhåller ”föreningens möjlighet att kritisera organisationer, företag eller 

politiker som fattar beslut som är dåliga för miljön” (Naturskyddsföreningen, 2017d). 

Naturskyddsföreningens kommunikationschef menar att föreningen för att behålla sitt 

oberoende alltid specificerar i avtalen att föreningen samarbetar med ett företag i ett avgränsat 

projekt med en konkret projektplan, för att föreningen inte ska ställa sig bakom 

samarbetsföretaget som helhet (Intervju 6). Detta stämmer också överens med textanalysen av 

avtalet, som mycket riktigt enbart rör projektet Energifallet (Bilaga 1).  

 

Även föreningens press- och PR-chef menar att föreningen värnar om sin integritet och att de 

är fria att kritisera samarbetsföretag om de finner det nödvändigt (Intervju 7). Den ansvariga 

för företagssamarbeten på föreningen menar att det aldrig står inskrivet i något samarbetsavtal 

att föreningen förpliktar sig att kommunicera positivt om företaget: ”sådant håller vi oss borta 

ifrån” (Intervju 5): 

Jag tror att alla våra samarbetspartners är väldigt positiva till att vi är en oberoende miljöorganisation.  

Det är en styrka, vi är en sparringpartner till dem. Vi är oberoende och skulle de ha någonting emot det 

skulle vi nog inte gå in i ett samarbete (Intervju 5). 

I avtalet förekommer inte heller något åtagande om positiv kommunikation till Ikeas fördel, 

vilket bekräftar denna utsaga (Bilaga 1). Projektledaren på Naturskyddsföreningen menar att 

det är självklart att utmana företaget i andra frågor trots samarbetet:  

Jag har fått frågor från vår kommunikationsavdelning som ’jaha, kan vi inte kritisera Ikea nu då för att vi 

har det här samarbetet?’ Självklart är det inte så, säger jag. För min del är det helt glasklart att vi i alla 

lägen har vår integritet intakt. Blir det någon typ av skandal eller om vi upptäcker något som är illa så 

räkna med att vi går ut och kritiserar det (Intervju 3). 
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Även Ikeas projektledare ger uttryck för att värdesätta de båda organisationstypernas olika 

ingångsvärden. I intervjun säger hon att företaget och Naturskyddsföreningen kan ha olika 

åsikter i olika frågor men att det inte förhindrar samarbete: 

Målet är inte heller att vi ska vara till hundra procent överlappande i alla frågor. Vi ser att vi har olika 

roller i samhället – vi är ett heminredningsföretag och Naturskyddsföreningen har sin roll i att driva 

hållbarhet. Det är i det vi möts (Intervju 1). 

Sammanfattningsvis ger Ikea i denna redogörelse uttryck för kompromissvilja i frågor 

Naturskyddsföreningen betraktar som viktiga. Detta styrker att föreningen behåller sitt 

oberoende. Organisationerna söker konsensus i sitt val av samarbetspartner genom att hitta 

kontaktytor för gemensamma, överlappande mål. Själva avtalet om Energifallet präglas 

emellertid av en agonistisk ömsesidig respekt för organisationernas respektive olika 

ingångsvärden. Detta styrks av Naturskyddsföreningens tydliga ställningstagande att vara 

oberoende, vilket inte utmanas av Ikea. Det finns alltså både konsensusinriktade och 

agonistiskt betonade ingångsvärden i samarbetet. 

 
5.2 Företagets förändringsvilja 
 
I detta avsnitt undersöks om företaget ger uttryck för en strategisk eller politisk syn på 

samhällsansvar. Detta baseras på intervjusvar kring Ikeas tankar om Energifallet, ifall 

projektet syftar till att skapa intern förändring samt vilken inställning företaget har till kritik 

mot sin verksamhet.  

 

Projektledaren på Ikea säger att Energifallet grundas i att företaget har kunder 

som ”efterfrågar att vi arbetar för ett hållbart samhälle” samtidigt som hon hävdar att Ikea vill 

vara ett företag som tar aktivt samhällsansvar (Intervju 1). Hon hävdar att Energifallet i första 

hand är ett genuint arbete för att stärka lärande för hållbar utveckling i skolan snarare än något 

som ska stärka varumärket (Intervju 1). Hon säger också att det är anledningen till att Ikea har 

valt att inte aktivt gå ut med kommunikation kring samarbetet i exempelvis media (Intervju 1). 

Dessa uttalanden styrks av Ikeas presskommunikatör, som hävdar att engagemanget i 

Energifallet i grunden baseras på att företaget tillsammans med Naturskyddsföreningen vill 

engagera sig i de lokalsamhällen där Ikea har verksamhet (Intervju 2). Uttalandena stärker att 

företagets syn på samarbetet verkar vara politiskt. 
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I avtalet för Energifallet ger Ikea också uttryck för förändringsvilja: ”Vi vill vara ett 

ansvarsfullt företag som bidrar till det lokala samhället och en arbetsplats där medarbetare kan 

känna sig stolta och engagerade” (Bilaga 1). Företagets projektledare bekräftar också att ”öka 

miljömedvetenheten hos Ikeas medarbetare” är ett av målen med projektet (Intervju 1). Detta 

vittnar om att företaget ingått samarbetet med en ambition om att förändras, både genom att 

göra sina medarbetare mer miljömedvetna och genom att bidra till samhällsutvecklingen. På 

hemsidan för projektets högstadiedel beskrivs att en del av Energifallet är att skolor som 

jobbat med projektet gör studiebesök på Ikea (Naturskyddsföreningen, 2017b). 

Studiebesökens syfte är att eleverna ska ”granska” Ikeas hållbarhetsarbete genom att ställa 

frågor till medarbetare för att ”tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och källkritik” 

(Naturskyddsföreningen, 2017b). Det finns alltså också en uppmuntran till kritik från eleverna 

inbyggt i själva projektet. 

 

Ikea ger också i intervjuerna uttryck för att kritik är en viktig del av samarbeten med ideella 

organisationer. Presskommunikatören motiverar det med att hållbar utveckling är en ”så pass 

stor och avgörande fråga för mänskligheten” att det är något Ikea måste jobba tillsammans 

med andra för att uppnå (Intervju 2). Han hävdar att företaget därför betraktar kritik som 

något ”i grunden positivt” för att fortsätta utvecklas (Intervju 2). Även Ikeas projektledare för 

Energifallet hävdar att kritik kan vara en konstruktiv del av samarbeten med ideella 

organisationer (Intervju 1). Hon säger att organisationerna har en kompetens som Ikea till viss 

del inte har, exempelvis expertkunskap om miljöfrågor eller hur man engagerar barn och 

ungdomar i hållbarhetsfrågor (Intervju 1). Ikeas projektledare hävdar att organisationernas 

olika grundsyften kompletterar varandra och att Naturskyddsföreningens möjlighet att ställa 

krav på Ikea gör att företaget utvecklas (Intervju 1). Det gäller även aspekter av 

Energifallet: ”Om Naturskyddsföreningen har kritik eller input till studiebesöken så är det 

absolut något som vi är jättetacksamma för” (Intervju 1). 

 

Den öppna inställningen till kritik tar sig även uttryck i relationen mellan Ikea och 

Naturskyddsföreningen. Projektkoordinatorn för Naturskyddsföreningen hävdar att 

möjligheten att ge kritik både är en del av Energifallet som projekt, men också en del av 

samarbetet och förtroendet organisationerna emellan (Intervju 4).   

Om det skulle kännas som att vår möjlighet att kritisera Ikea skulle vara begränsad skulle samarbetet vara 

begränsat. Det är just genom att utbyta de här erfarenheterna som vi kommer längre i hållbarhetsarbetet. 
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Både Naturskyddsföreningen och Ikea men också hela samhället – det måste ske genom samverkan 

(Intervju 4). 

Detta bekräftas av Naturskyddsföreningens projektledare, som uppfattar mötena med 

medarbetarna på Ikea som att de välkomnar att bli synade (Intervju 1). Denna uppmuntran till 

kritik har emellertid också gett upphov till områden där parterna inte varit överens. 

Projektledaren för Naturskyddsföreningen hävdar att de kritiserat en del begrepp som Ikea 

använder i sin kommunikation – exempelvis ”mer hållbar bomull” och ”resursoberoende” – 

ord vilkas betydelse föreningens företrädare ifrågasätter och menar måste förklaras (Intervju 

3). På frågan om hur kritiken har mottagits svarar projektledaren att den gått fram men att 

hon ”inte sett någon större förändring” (Intervju 3). Hon hävdar att detta sänker trovärdigheten 

lite, men vidhåller samtidigt att Ikea lyssnar och att det finns ett ”ömsesidigt förtroendekapital 

som är ganska högt” (Intervju 3). Här är ett tydligt område där risk för kooptering uppstår, 

men där parterna genom dialog har möjlighet att lösa problemet. 

 

Sammanfattningsvis beskriver företrädarna för Ikea att syftet med Energifallet är att ta 

samhällsansvar snarare än att vinna marknadsmässiga fördelar. Ikea uppmuntrar också 

Naturskyddsföreningen till kritik, både inom ramen för samarbetet Energifallet och gällande 

hållbarhetsfrågor i allmänhet. Naturskyddsföreningens företrädare hävdar att denna frihet att 

ge kritik är viktigt för organisationens självständighet. Ikea ger också uttryck för en strävan att 

förbättra sitt hållbarhetsarbete, vilket stöds av § 1.1 i avtalstexten. Ikea uppvisar i enlighet 

med detta i Energifallet en politisk syn på samhällsansvar.  

 

5.3 Mekanismer för självständighet i projektets genomförandefas 

 
I detta avsnitt kommer jag att undersöka vilka inbyggda mekanismer för att säkra 

Naturskyddsföreningens självständighet som finns i projektet. Riskerna för kooptering ligger i 

de fyra områden jag definierat: projektets praktiska syfte, materialet till lärarhandledningen, 

företagets praktiska medverkan i studiebesöken samt extern kommunikation om projektet.  
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5.3.1 Projektets praktiska syfte 

Projektavtalets praktiska syfte utgör själva grunden till varför samarbetet existerar. I avtalet 

står: ”Samarbetet syftar till vidareutveckling av Energifallet med fokus på årskurs 7-9. 

Konceptutvecklingen omfattar samarbete med utvalda skolor och IKEA varuhus” (Bilaga 1). I 

denna formulering finns flera möjliga konflikter. Situationskontexten är att Ikea och 

Naturskyddsföreningen enats om en konceptutveckling där företagets varuhus inkluderas. 

Detta möjliggör företagets praktiska medverkan i projektet och skapar en ny mottagarroll för 

skolorna, som nu uppmuntras till att åka på studiebesök. Detta riskerar att skapa en 

asymmetrisk maktrelation mellan Ikea, Naturskyddsföreningen och skolorna vilket ökar 

koopteringsrisken.  

 

Projektsyftet på hemsidan beskrivs som att ”underlätta för lärarna att rusta eleverna med 

kunskaper och verktyg för att ta sig an framtiden och se sin roll i ett demokratiskt och jämlikt 

samhälle” (2017a). I intertextuell kontext ligger detta i linje med Naturskyddsföreningens 

policy för företagssamarbeten, där samarbetsprojekt ska syfta till att ”uppnå ökad 

miljönytta”, ”förflytta företagets miljöarbete framåt” eller ”öka allmänhetens 

miljömedvetenhet” (Naturskyddsföreningen, 2017d). I och med projektets ambition att 

involvera Ikea-medarbetare och utbilda elever om hållbar utveckling finns en koherens mellan 

Energifallets praktiska syfte och policytexten. På Naturskyddsföreningens hemsida för 

företagssamarbetet med Ikea beskrivs syftet med Energifallet vara att undervisning om hållbar 

utveckling släpar efter i grundskolan och att samarbete ingåtts ”för att påskynda processen” 

samt att ”samarbetet med Ikea skapar möjligheter att göra Energifallet känt och använt i hela 

Sverige” (Naturskyddsföreningen, 2017e). Utifrån analysen av den intertextuella kontexten av 

den del i dessa tre texter som beskriver samarbetet finns inga belägg för att syftet skulle gynna 

företagets hållbarhetsarbete på ett omotiverat sätt. Naturskyddsföreningen har också kontroll 

över hur syftesbeskrivningen meddelas offentligt, då det beskrivs på föreningens olika 

hemsidor och inte Ikeas (2017a, 2017e). 

 

Projektledaren för Naturskyddsföreningen hävdar att syftet med Energifallet efter Ikeas 

övertagande av finansieringen inte har ändrats, utan fortfarande handlar om att öka 

medvetenheten om hållbar utveckling hos ungdomar (Intervju 3). Intentionen var enligt Ikeas 

projektledare också att engagera unga i frågor kring hållbar utveckling, hållbar konsumtion 

och att företaget vill ”använda Ikea som ett exempel” på hur näringslivet jobbar med 
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hållbarhet ”genom att eleverna får komma och se hur hållbarhet präglar vår verksamhet” 

(Intervju 1). Projektledaren på Ikea hävdar vidare att företaget genom projektet når ut till en 

eftertraktad målgrupp samtidigt som det täcker en kunskapslucka om hållbar utveckling som 

Naturskyddsföreningen tycker finns i skolan. Detta tyder på att Ikea har ytterligare ett syfte 

med projektet – att nå ut med information om sitt hållbarhetsarbete till ungdomar i en 

eftertraktad målgrupp:  

Vi vill verkligen uppmuntra barnen till att tänka och agera mer hållbart och då är skolan en bra arena 

att nå dem i. Vi vill visa att vi är ett transparent företag, vi vill bjuda in till dialog och sen som jag 

sade innan att det har funnits den här efterfrågan inom skolvärlden för ett material som stöttar 

läroplanen och som bidrar till ett utvecklingsmaterial för hållbarhet (Intervju 1). 

5.3.2 Materialet till lärarhandledningen 

Materialet till lärarhandledningen spelar stor roll för koopteringsgraden i projektets 

genomförandefas. För att bedöma detta görs en analys av innehållet i lärarhandledningen för 

högstadiet i vilken lärarna har en mottagarroll. Detta eftersom lärarhandledningens 

situationskontext är att fungera som en förberedelse för studiebesöken 

(Naturskyddsföreningen, 2017f). I övningarna som Naturskyddsföreningen i sin sändarroll 

föreslår att lärarna ska använda sig av inför studiebesöket finns ett tydligt tema om hållbar 

konsumtion och produktion. Tre av de sex övningarna rör produktutveckling (”Onödigaste 

prylen”, ”Följ t-shirten” och ”Skolstolen – en designuppgift”) medan övriga rör energi och 

klimat. Ikea nämns i handledningen totalt vid två tillfällen. Den ena i samband med 

övningen ”Följ t-shirten” som handlar om att eleverna ska göra livscykelanalyser på 

produkter: ”Eleverna väljer sedan andra produkter (t ex sådana som finns på Ikea) och gör 

enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa” (Naturskyddsföreningen, 2017f). Andra gången är 

gällande ”Skolstolen” där eleverna ska ta fram ”en modell av en sittmöbel, med hänsyn till 

resursanvändning och miljöpåverkan”. Då föreslås i texten att eleverna tar med och visar sin 

stoldesign till studiebesöket på Ikea.  

 

Även om lärarhandledningens kontext ger uttryck för att vara anpassad till ett studiebesök på 

ett företag, då den handlar om konsumtion och produktutveckling, innehåller övningarna 

samtidigt ett kritiskt och sakligt perspektiv på konsumtion och dess konsekvenser. Ikeas 

logotyp eller några andra symboler kopplade till företaget förekommer inte. Företaget nämns 

inte heller vid namn mer än i sakliga sammanhang. Sammanfattningsvis ger texten inget 

uttryck för att Ikea skulle ha påverkat dess utformning med omotiverat positiva budskap om 
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företaget. På hemsidan för högstadiespecialen finns också en text som uppmuntrar lärare att 

använda materialet och arrangera egna studiebesök: ”skolor som inte får plats i projektet kan 

gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök” (Naturskyddsföreningen, 

2017b). Detta är en ytterligare indikation på att materialet är allmänt användbart i frågor om 

hållbar utveckling och inte specifikt anpassat till Ikea. Erbjudandet av fri användning av 

materialet till andra studiebesök på andra företag eller verksamheter fungerar också som ett 

sätt för Naturskyddsföreningen att behålla självständighet och kritisk distans gentemot Ikea. 

 

I intervjuerna hävdar både Naturskyddsföreningen och Ikea att det är den ideella 

organisationen som ensam tagit fram materialet (Intervju 1, 3, 4, 5). Den ansvariga för 

företagssamarbeten på Naturskyddsföreningen säger att Ikea inte får ha sin logotyp eller dylikt 

på materialet samt att företaget inte ”blandar sig i hur vi utformar själva materialet eller hur vi 

pratar med eleverna, och det ska de inte” (Intervju 5). Dessa uttalanden stämmer överens med 

analysen av lärarhandledningsmaterialet. Även Naturskyddsföreningens projektledare hävdar 

att det viktigaste för att behålla trovärdigheten gentemot skolorna är att bestämma över 

innehållet i materialet. Hon säger att det är viktigt ”att Ikea inte på något sätt skulle kunna 

styra våra övningar så att de passade Ikea” (Intervju 3). Ikeas projektledare hävdar att 

materialet beskriver hållbar utveckling på ett ”väldigt objektivt” sätt (Intervju 1). Enligt henne 

syns inte Ikea i materialet men hon hävdar att företaget har varit med och korrläst utarbetandet 

av övningarna som togs över från det tidigare projektet och att företaget kommit med förslag 

på förbättringar (Intervju 1). Däremot har Ikea inte aktivt haft inflytande över innehållet, då 

det har varit Naturskyddsföreningens ansvarsområde (Intervju 1, 3). Enligt textanalysen av 

materialet ovan kompletterat med intervjusvaren förekommer inte några element som skulle 

tyda på att företaget aktivt påverkat materialet. Därmed finns ingen kooptering under denna 

punkt. 

5.3.3 Företagets praktiska medverkan 

Företagets praktiska medverkan definieras som själva studiebesöken. Detta är den enda del av 

samarbetet där företaget aktivt är involverat. Naturskyddsföreningens lärarhandledning för 

högstadiet har textsyftet att förbereda lärarna för studiebesöket på Ikea 

(Naturskyddsföreningen, 2017f). Tilltalet är riktat till den tilltänkta mottagaren läraren och 

Naturskyddsföreningen ger råd om för- och eftertest för eleverna, utvärdering, 

avslutningsutställning samt om passande övningar (Naturskyddsföreningen, 2017f).  
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Upplägget innehåller dels praktisk information om hur man bör förbereda sig för 

studiebesöket, dels ett antal föreslagna övningar för skolorna att arbeta med innan man tar sig 

till Ikea. En talande formulering är ”[i]nför studiebesöket förväntas eleverna ha arbetat med 

flertalet av övningarna, ha god insikt i begreppet hållbar utveckling och FN:s globala mål för 

hållbar utveckling, samt ha förberett frågor kring hållbar produktion och företags 

samhällsansvar” (Naturskyddsföreningen, 2017f). I texten uppmuntras alltså till god 

förberedelse inför studiebesöket, inklusive förberedande av frågor till Ikea. I en 

interkontextuell jämförelse kan man se att Naturskyddsföreningen även på hemsidan 

uppmanar skolorna att åka till Ikea på studiebesök och förbereda sig genom olika 

konsumtionskritiska övningar och arbeta med källkritik (Naturskyddsföreningen, 2017b & 

2017f).  

 

Detta visar att Naturskyddsföreningen släpper kontrollen över studiebesöken och lämnar över 

ansvaret för att hålla kritisk distans till lärarna. Ett exempel på vilken typ av information 

eleverna fått med sig om Ikeas hållbarhetsarbete efter studiebesöket är en högstadieklass 

blogg, där informationen handlar om positiva saker Ikea gör för miljön, t ex ”Alla rester och 

allt matsvinn på IKEA blir till biogas” och ”På IKEA gör man sina egna lastpallar för att spara 

in på transporter” (Danielsson, 2015). Detta kan emellertid inte sägas vara kooptering, då 

Naturskyddsföreningen så tydligt överlämnar det källkritiska ansvaret till skolorna. Eftersom 

läroplanen för grundskolan uppmanar till ökade kontakter med företag behöver lärarna 

ansvara för att behålla det kritiska förhållningssättet under studiebesöket (LGR11, kap 2.6).  

 

För att ytterligare behålla sin självständighet har Naturskyddsföreningen varit med under 

många av studiebesöken för att komma med konstruktiv kritik (Intervju 1, 3, 4). 

Projektledaren på Ikea hävdar att Naturskyddsföreningen genom detta haft möjlighet att lyfta 

frågor om det är något ”de tyckt varit konstigt” (Intervju 1). Enligt intervjuerna har Ikea varit 

med och utformat idén om att genomföra studiebesöken och även haft kontroll över 

presentationen som hålls för eleverna (Intervju 1, 3). Naturskyddsföreningens projektledare 

menar att studiebesöken har förbättrats över tid (Intervju 3). Hon uppfattar att de inledningsvis 

hade inslag av säljsamtal, där Ikea-medarbetare väjde för elevernas frågor och svarade på 

någonting som var mer fördelaktigt för företaget (Intervju 3). Hon menar dock att dessa inslag 

i princip är ”helt borta” idag, och att Ikea-medarbetarna blivit allt bättre på att bemöta 

eleverna och uppmuntra till kritiska frågor: 



	

 32 

Det hade ju kunnat bli jättedåligt om det inte hade varit genuint menat från Ikeas sida att det här inte 

skulle vara på riktigt. Det är jätteviktigt att det är högt till tak vad gäller frågeställningarna och att man 

inte ger avledande svar utan att man försöker så ärligt som möjligt besvara de här frågorna (Intervju 3).  

Naturskyddsföreningens projektledare menar också att lärarna har ett egenintresse i att ha ett 

kritiskt förhållningssätt, eftersom de har ett ansvar gentemot elevernas föräldrar (Intervju 3). 

Projektkoordinatorn på Naturskyddsföreningen hävdar att studiebesöken tas på allvar av 

lärarna tack vare att det kritiska perspektivet är tillåtet i mötet med företaget (Intervju 4). 

Projektledaren på Ikea ger alltså en liknande utsaga, men menar också att studiebesöken är en 

möjlighet för företaget att berätta om sitt hållbarhetsarbete (Intervju 1). Sammantaget är 

företagets praktiska medverkan det område som har störst koopteringsrisk i projektet. 

Naturskyddsföreningen behåller emellertid sitt oberoende genom att lämna över det kritiska 

ansvaret till lärarna. 

5.3.4 Extern kommunikation 

Extern kommunikation av projektet styr i vilken kontext dess offentliga meningsskapande sker. 

Detta inkluderar projektbeskrivningar på hemsidan samt pressmeddelanden om projektet. 

Hemsidan om Energifallet har textsyftet att presentera projektet och inspirera lärare att anmäla 

sina klasser att delta (Naturskyddsföreningen, 2017a). Naturskyddsföreningens sändarroll på 

hemsidan är att inspirera lärare, i mottagarrollen, att anmäla sig till projektet: ”Energifallet har 

tagits fram för skolpersonal som vill inspireras kring hur hållbar utveckling kan inkluderas i 

undervisningen” (Naturskyddsföreningen, 2017a). Kontexten är att projekthemsidan ligger på 

Naturskyddsföreningens hemsida, inte Ikeas, vilket styrker att föreningen har kontroll över 

kommunikationen.  

 

En formulering i Naturskyddsföreningens policy för företagssamarbeten 

lyder: ”Kommunikation […] ska ske utan att det på ett omotiverat sätt framstår som att 

föreningen legitimerar samarbetspartnerns verksamhet ur miljösynpunkt” 

(Naturskyddsföreningen, 2017d). Hemsidan för Energifallet ger inte heller uttryck för att så är 

fallet. Ikea är frånvarande i texten. Det beskrivs att Energifallet finansieras av Ikea och att det 

finns möjlighet att göra studiebesök för att ”granska Ikeas hållbarhetsarbete”, men företagets 

hållbarhetsarbete värderas inte utan nämns bara i samband med att det ska granskas 

(Naturskyddsföreningen, 2017a). Projekthemsidan avslutas med svaret på frågan ”Varför har 

Naturskyddsföreningen tagit fram Energifallet?” och inte heller här finns något omnämnande 
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om Ikea. Textsyftet är ideologiskt format efter Naturskyddsföreningens övergripande 

organisatoriska mål – ”skolans verksamhet behöver förbereda eleverna att verka som globala 

medborgare i en hållbar värld" (Naturskyddsföreningen, 2017a).  

 

Företaget är också frånvarande i texten på hemsidan för högstadiespecialen, där lärarna ska 

anmäla sig till projektet. Sidan beskriver främst hur lärarna bör arbeta med materialet för att 

förbereda sig inför studiebesöket och innehåller inga värderande ord om Ikea 

(Naturskyddsföreningen, 2017b). Företaget nämns i samband med studiebesöken i saklig ton 

om vad studiebesöken gått ut på, exempelvis ”Ikea berättade om hur företaget på olika sätt 

arbetar med hållbarhet” (Naturskyddsföreningen, 2017b). Projekthemsidan ger som helhet 

inget uttryck för att Ikea skulle marknadsföras som hållbart på ett omotiverat sätt. 

Naturskyddsföreningen menar att en viktig del i att behålla självständigheten är att Ikea inte 

får synas på projekthemsidan med logotyper eller liknande (Intervju 3, 5). Projektledaren på 

Naturskyddsföreningen menar att det är en balansgång mellan att locka skolorna med 

studiebesök och samtidigt inte trycka för mycket på företagets namn (Intervju 3). Angående 

kommunikationen menar projektledaren att föreningen inte ”behöver vara snåla mot Ikea när 

det handlar om att berätta om att vi gör det här samarbetet”, så länge det aldrig uppfattas som 

att de gör reklam för enskilda produkter (Intervju 3). Hon tycker också att projektet bör 

kommuniceras för att inspirera andra företag och statliga aktörer att göra liknande satsningar 

(Intervju 3). 

 

Naturskyddsföreningens kommunikationschef menar att de för att behålla sitt oberoende är 

väldigt restriktiva med gemensamma kommunikationsutspel i företagssamarbeten (Intervju 6). 

I Energifallet har inga pressutskick eller annan marknadsföring av projektet som sådant 

förekommit annat än mot skolorna för att uppmuntra till anmälan (Intervju 1, 2, 3, 6). Jag 

kontrollerade detta genom att söka igenom Ikeas pressrum efter ”Energifallet” utan att hitta 

några pressmeddelanden om samarbetet. Presskommunikatören på Ikea menar att det är 

Naturskyddsföreningen som är avsändare av all externkommunikation i projektet (Intervju 2). 

Han menar att Ikeas engagemang i Energifallet baseras på företagets ambition att ”skapa en 

positiv påverkan på människor och miljö” och vill ”noga understryka” att projektet inte görs 

för att bygga företagets varumärke (Intervju 2). Därför har inga kommunikativa utspel 

förekommit. Detta förhållningssätt styrks av projektledaren på Ikea.  

Hon menar att projektet i första hand ska vara ett genuint arbete riktat mot skolorna (Intervju 
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1). Hon menar att Ikea inte heller ställt krav på att få synas i Naturskyddsföreningens 

kommunikation av projektet: 

Vi har inte pushat för att vi ska få synas mer på hemsidan eller att man ska prata mer om Ikea i skolan 

eller något sådant. Vi styr i stor utsträckning över studiebesöken i dialog med NSF och sen så är vi 

nöjda med den delen (Intervju 1). 

Sammanfattningsvis visar denna genomgång av mekanismer för självständighet i projektets 

genomförandefas att studiebesöken på Ikea är den största koopteringsrisken. Det är också det 

område av projektet som Naturskyddsföreningen har minst kontroll över. Föreningen hanterar 

detta genom att i lärarhandledningen lämna ansvaret för det kritiska förhållningssättet under 

studiebesöken till lärarna för att därmed undvika kooptering. En annan faktor som motverkar 

kooptering är att Naturskyddsföreningen kunnat närvara vid studiebesöken och återkommit 

med konstruktiv kritik. Detta har skapat transparens och möjliggjort återkoppling. Varken 

syftet eller materialet har varit påverkat av kommersiella intressen från Ikeas sida. 

Naturskyddsföreningen står också för all extern kommunikation av projektet. 

Kommunikationen ger inte uttryck för att innehålla några positivt värderande ord om Ikea 

eller företagets hållbarhetsarbete. Sammantaget har jag visat att Naturskyddsföreningen har 

hanterat de fyra riskområden som jag definierade och genom olika välavvägda strategier 

undvikit kooptering. 
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6. Diskussion 
 

Denna studie har bidragit med fördjupad kunskap om hur ideella organisationer säkrar sin 

självständighet i företagssamarbeten. I Baur & Schmitz teori pekas sponsrade 

samarbetsprojekt ut som ett tydligt riskområde för kooptering, eftersom de försätter den 

ideella organisationen i finansiell beroendeställning till företaget (2012). Därmed riskerar 

organisationen att förlora sitt viktigaste kapital, sitt förtroende, i allmänhetens ögon. Min 

undersökning av Energifallet har visat att koopteringsgraden minimeras om parterna i 

avtalsskrivningen medvetet skriver in ett tydligt klargörande om sina åtaganden, sitt 

jämbördiga förhållande till varandra samt sina respektive roller i projektets genomförande. 

Enligt Burchell & Cooks teori om agonistisk pluralism krävs ett agonistiskt snarare än 

konsensussökande förhållningssätt mellan parterna för att motverka kooptering (2013). Min 

analys visar att Ikea och Naturskyddsföreningen i Energifallet ger uttryck för 

konsensussökande när det gäller samarbetets specifika projektmål, men undviker kooptering 

genom att hålla kritisk distans i en agonistisk relation till varandra som organisationer.  

 

Baur & Schmitz skiljer på företag som har en politisk respektive strategisk syn på 

samhällsansvar (2012). Företag med politisk syn genomför samarbetsprojekt med ideella 

organisationer för att ta ansvar i samhället, tillåter kritik av sin verksamhet och uppvisar 

förändringsvilja. Min undersökning visar att Ikea i projektet Energifallet har en politisk syn på 

samhällsansvar, då analysen visat att företaget ser kritik som positivt för sin 

verksamhetsutveckling. UNESCOs nominering av Energifallet till ett pris för 

utbildningsinsatser i hållbar utveckling styrker ytterligare att projektets syfte är politiskt 

(UNESCO, 2017). Baur & Schmitz menar också att kooptering riskerar att förekomma om det 

inte finns inbyggda mekanismer för att säkra den ideella organisationens självständighet i 

samarbetet (2012). I analysen av de fyra av mig definierade riskområdena i projektets 

genomförandefas – projektets praktiska syfte, lärarhandledningsmaterialet, företagets 

praktiska medverkan och den externa kommunikationen – har jag visat att 

Naturskyddsföreningen har kontroll över alla moment utom företagets praktiska medverkan. 

Det är också området med störst koopteringsrisk. Naturskyddsföreningen undviker emellertid 

kooptering även i detta moment genom att tydliggöra att det är skolan som har ansvaret för det 

källkritiska perspektivet vid studiebesöken.  
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Sammantaget är koopteringsnivån i samarbetet Energifallet mycket låg. Eftersom samarbetet 

mellan Ikea och Naturskyddsföreningen som inledningsvis beskrevs är ett fall där kooptering 

sannolikt inte förekommer, bör här framhållas att andra samarbeten mellan ideella 

organisationer och företag riskerar att ha en betydligt högre grad av kooptering. Vidare 

forskning skulle kunna undersöka fall där företag ingår samarbeten kring hållbar utveckling 

med ideella organisationer av strategiska och inte politiska skäl.  

 

Energifallet är en allians mellan Ikea och Naturskyddsföreningen för politisk 

samhällsförändring. Finansieringen från den privata aktören efter att den statliga myndigheten 

dragit sig undan fungerar som en katalysator för den ideella organisationen att fortsätta sin 

utveckling av projektet gentemot skolorna. Dess fokus på hållbar utveckling är i linje med 

skolans läroplan (LGR11) och regeringens miljöpolitiska mål (Regeringen, 2015). Det väcker 

frågor om huruvida detta är en ny typ av institutionell samhällsroll ett företag kan ha – en 

samhällskraft som tillsammans med ideella organisationer driver agendan för hållbar 

utveckling framåt parallellt med sin roll som vinstdrivande organisation. Forskningsfältet 

kring denna typ av samarbeten är nytt och uppsatsens teorier är hämtade från 

företagsekonomin. I ljuset av en allt mer pluralistisk stat ökar behovet av att studera denna typ 

av samarbeten även inom statsvetenskapen, då dessa projekt likt Energifallet bevisligen kan 

handla om att förändra strukturerna för politisk påverkan. Strategierna för att hantera 

koopteringsrisker som framhållits i uppsatsen kan därför vara relevanta för framtida studier 

kring samarbeten mellan ideella organisationer och företag – en samhällsföreteelse vi 

förmodligen kommer se allt mer av. I stort sett samtliga intervjupersoner på 

Naturskyddsföreningen gav uttryck för att samarbeten med företag är ett sätt för ideella 

organisationer att påskynda samhällsutvecklingen och ett sätt att kringgå en ibland motstridig 

statsapparat.  

 

Avslutningsvis sammanfattar jag här i punktform de strategier för oberoende som motverkade 

Naturskyddsföreningens kooptering samarbetsprojektet Energifallet med Ikea: 

• Konsensussökande ingångssätt men agonistiskt förhållningssätt  

• Uttalad självständighet mellan organisationerna inskrivet i avtalet  

• Företagets politiska syn på samhällsansvar och positiva inställning till förändring 

• Den ideella organisationen behöll kontrollen över projektets syfte, material och 

kommunikation  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Utdrag ur avtalstext till Energifallet 
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Bilaga 2 – Intervjupersoner 

 

Ikea Sverige 

Intervju 1 – Theres Wirell, hållbarhetsansvarig för ”människor och samhällen” samt 

projektledare för Energifallet (60 minuter)  

Intervju 2 – Emil Eriksson, presskommunikatör (15 minuter)  

 

 

Naturskyddsföreningen 

Intervju 3 – Helena Lundmark, projektledare, Energifallet (120 minuter)  

Intervju 4 – Agnes Vungi, projektkoordinator, Energifallet (60 minuter)  

Intervju 5 – Johanna Källén Fox, ansvarig för företagssamarbeten (30 minuter)  

Intervju 6 – Linnéa Falk, kommunikationschef (25 minuter)  

Intervju 7 – Jesper Liveröd, Press- och PR- chef (20 minuter) 

 

 

Tabell över intervjupersoner, organisationstillhörighet och intervjutid 

Yrkesroll Organisation Intervjutid  Referens i text  

Projektledare Energifallet Ikea 60 min Intervju 1 

Presskommunikatör  Ikea 15 min Intervju 2 

Projektledare Energifallet Naturskyddsföreningen 120 min Intervju 3 

Projektkoordinator Energifallet Naturskyddsföreningen 60 min Intervju 4 

Ansvarig för företagssamarbeten Naturskyddsföreningen 30 min Intervju 5 

Kommunikationschef Naturskyddsföreningen 25 min Intervju 6 

Press- och PR-chef Naturskyddsföreningen 20 min Intervju 7 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Fråga från analysramen  Intervjufrågor, Ikea Intervjufrågor, Naturskyddsföreningen 

Agonism eller konsensus 

som ingångsvärde 

 

– Vad är syftet med Energifallet för er på 

Ikea? Varför samarbetar ni med just 

Naturskyddsföreningen i detta projekt?  

– Finns det några konflikter för er som 

företag att samarbeta med en ideell 

organisation? Hur har ni hanterat dessa? 

– Hur ser ni på era marknadsmässiga 

fördelar i relation till Energifallet, 

exempelvis avseende företagsimage? 

– Vad är syftet med Energifallet för er på 

Naturskyddsföreningen? Varför samarbetar 

ni med Ikea i detta projekt?  

– Finns det några konflikter för er som 

ideell organisation att samarbeta med ett 

företag? Hur har ni hanterat dessa? 

– Hur ser ni på att er samarbetspartner kan 

vinna marknadsmässiga fördelar i relation 

till Energifallet, exempelvis avseende 

företagsimage? 

Företagets 

förändringsvilja 
– Hur ser ni på Naturskyddsföreningens 

möjlighet att kritisera er i 

hållbarhetsfrågor, i och utanför 

Energifallet? 

– Vad har ni för inställning till sådan 

kritik? 

– Hur ser ni på er möjlighet att kritisera 

Ikea gällande hållbarhetsfrågor både i och 

utanför Energifallet?  

– Vad har Ikea för inställning till sådan 

kritik? 

Mekanismer för 

självständighet i 

projektets 

genomförandefas 

– Vad är er inställning till 

Naturskyddsföreningens ställning som 

oberoende miljöorganisation när ni 

samarbetar med dem?   

– På vilket sätt har Energifallet förändrats 

sedan ni började finansiera projektet? 

– I vilken utsträckning har ni varit med 

och utformat  

– Syftes- och målbeskrivningen med 

Energifallet? 

– Materialet som går ut till skolorna? 

– Den externa kommunikationen? 

– Upplägget på studiebesöken? 

– Hur viktigt är ert oberoende som ideell 

organisation? Hur hanterar ni detta när ni 

samarbetar med företag?  

– Har utformningen av Energifallet 

förändrats genom bytet av finansiär från 

Energimyndigheten till Ikea?  

– I vilken utsträckning har ni varit med 

och utformat  

– Syftes- och målbeskrivningen med 

Energifallet? 

– Materialet som går ut till skolorna? 

– Den externa kommunikationen? 

– Upplägget på studiebesöken? 

 


