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Sammandrag 

Samarbeten mellan näringsliv och mindre konventionella samarbetspartners såsom olika 

bistånds- och frivilligorganisationer blir allt vanligare. Uppsatsens syfte är därför att 

undersöka vilka drivkrafter som finns hos de olika parterna för att samarbeta och samtidigt ge 

en övergripande bild av fenomenet genom att inkludera olika typer av samarbeten. Uppsatsens 

icke-vinstdrivande aktör är Sida, en myndighet vars verksamhet delar många karaktärsdrag 

med NGOs. Sidas samarbete med tre olika företag studeras. Studien skedde genom insamling 

av sekundärdata och kvalititativa intervjuer och visar att företagens drivkrafter är delad 

monetär risk, möjlighet att tillämpa CSR, tillgång till tillväxtmarknader, expertis, 

affärsutveckling, legitimitet, olika nätverk, influera nya branschstandarder, undvika 

konfrontation och intern stolthet medan Sidas drivkrafter utgjordes av tillgång till företagens 

kärnkompetens, möjlighet att influera kommersiella aktörer, undvika konfrontation och 

långsiktighet. Att Sida är en politisk aktör var den huvudsakliga anledningen till att företagen 

ville arbeta med just dem. För att projektet ska nå framgång och långsiktigthet bör projektet 

knytas till företagens kärnverksamhet och parterna måste knytas samman i ett partnerskap. 
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1 Inledning 

Idag möter företag ökande påtryckningar om att garantera ett socialt ansvar i sin verksamhet. 

Vachani et al. (2009) menar att det finns tecken på alltmer aktiva strategier från företagens 

sida för att skapa samhällsnytta samtidigt som företag dessutom ser potential till att skapa 

värde för aktieägarna på lång sikt. Företag verkar i en allt mer pressande institutionell miljö 

där skapandet av socialt värde är lika viktigt som skapandet av ekonomiska värden. Det blir 

alltså allt viktigare för företag att arbeta med vad som kallas CSR (Corporate Social 

Responsibility), det vill säga företags ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvar. 

Detta yttrar sig bland annat genom att samarbeten mellan näringsliv och mindre 

konventionella samarbetspartners såsom olika bistånds- och frivilligorganisationer är något 

som har blivit allt vanligare de senaste åren och de aktuella exemplen är många. VVS-kedjan 

Comfort samarbetar till exempel sedan 2012 med SOS Barnbyar i Niger medan 

ishockeyklubben Brynäs samarbetar med barnrättsorganisationen Unicef (Malm, 2013; 

Bratell, 2013). Flera svenska företag som exempelvis ICA, Ramlösa, Arlanda Express och 

Weekday har också samarbeten med Röda korset (Röda Korset, 2013).  

Denna typ av samarbeten har definierats på olika sätt men samtliga definitioner betonar att det 

är skillnad på samarbete och att enbart skänka pengar. En tidig definition är “social 

partnerships” som innebär att företag samarbetar med en organisation från en annan sektor för 

att lösa ett problem som åtminstone delvis definieras som en samhällsfråga och som påverkar 

båda parter (Waddock, 1988). En annan definition är “Cross-sector partnerships that address 

social issues” av Selsky & Parker (2005) och Dahan et al. (2012) definierar det som “cross-

sector collaboration”. För att denna typ av samarbete ska kunna “hjälpa till vid CSR och på 

tillväxtmarknader måste det vara just samarbete” (Seitanidi & Crane, 2009). Global 

Environmental Management Initative (GEMI) menar att samverkan mellan NGOs och företag 

inte bara ska begränsas till finansiella bidrag utan att ett ”partnerskap uppstår när oberoende 

organisationer för samman sina olika åsikter, kompetenser och resurser för att arbeta mot 

gemensamma mål. Ett partnerskap mäts bäst av de miljö-och affärsresultat som uppnås när 

båda organisationerna delar risker, ansvar och belöningar i projektet” (GEMI, 2008:4). 

Framväxten av denna typ av samarbeten visar tydligt hur företag aldrig verkar i ett vakuum 

utan alltid har ett sammanhang att förhålla sig till. Hadjikhani et al. (2008) beskriver detta 

som att företag måste förhålla sig till såväl socio-politiska förhållanden som marknaden de 
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Figur 1.1. “The three pillars” (Hadjikhani et al. 

2008) 

verkar på. Detta sammanhang 

illustreras i figur 1.1. De menar att 

det finns ett indirekt eller direkt 

ömsesidigt beroende mellan 

företagen och de socio-politiska 

aktörerna där företagens avsikt är att 

erhålla stöd och stabilitet och de 

socio-politiska aktörerna vill öka 

sysselsättning och social välfärd. Detta 

gäller på alla marknader men kan av olika skäl vara viktigare på tillväxtmarknader än på 

redan utvecklade marknader. Utöver att förhålla sig till konkurrenter, konsumenter och andra 

aspekter av marknaden menar Hadjikhani och Thilenius (2005) att kommersiella aktörer är 

särskilt beroende av politiska aktörer i och med att konsekvenser av deras beslut är avgörande 

för företagens överlevnad. En alltför nära relation till politiska aktörer kan dock vara 

problematisk och till och med olaglig. De sociala aktörer som Hadjikhani et al. (2008) menar 

att företag behöver förhålla sig till kan till exempel utgöras av olika typer av 

frivilligorganisationer. Dahan et al. (2010) menar att dessa också utgör viktiga 

samarbetspartners.  

Det är dock inte självklart med samarbeten mellan olika sektorer. Burgos (2013) menar att 

parterna ofta drivs av helt olika agendor och använder sig av olika tillvägagångsätt för att nå 

sina mål vilket gör att det kan vara svårt att få till stånd ett samarbete. Även Rondinelli & 

London (2003) noterar de fundamentalt olika strukturer och värderingar som parterna besitter 

och beskriver hur relationen mellan näringsliv och i deras fall miljörättsorganisationer har 

präglats av misstro och fientlighet. Yaziji & Doh (2009) påpekar även att ett samarbete kan 

innebära risker för företagen i och med att den andra parten, och i förlängningen kanske även 

konkurrenter och lagstiftare, förses med potentiellt känslig information. Om samarbetet 

dessutom används som en del av företagets marknadsföring kan det innebära en hårdare 

granskning från press, lagstiftare och allmänhet. Företaget riskerar att anklagas för att enbart 

vara intresserat av att bygga upp sitt varumärke, så kallad “greenwashing”. Även GEMI 

(2008), menar att ett partnerskap kan vara opraktiskt i vissa situationer. Trots dessa beskrivna 

utmaningar och risker så blir det allt vanligare att företag inleder denna typ av samarbete.  
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Figur 1.2. Sida en hybrid mellan den civila och den 

politiska sfären 

 

Att föra samman näringsliv och statliga 

biståndsorganisationer i ett partnerskap 

har dessutom blivit ett sätt för länder 

att arbeta med sin bistånds- och 

utvecklingspolitik. I Sveriges politik 

för global utveckling (PGU) lyfts det 

svenska näringslivet fram som en 

viktig aktör för utveckling 

(Utrikesdepartementet, 2010). Genom 

Sida, Styrelsen för Internationellt 

Utvecklingssamarbete, har svenska staten påbörjat arbetet med att föra samman bistånd och 

näringsliv. Sida är en del av den svenska staten samtidigt som deras verksamhet delar många 

karaktärsdrag med hur icke-statliga biståndsorganisationer arbetar och kan då ses som en 

hybrid mellan den politiska och den civila sfären, se figur 1.2. Den tidigare forskningen om 

samarbeten mellan näringsliv och icke-vinstdrivande organisationer har framförallt fokuserat 

på NGOs som näringslivets samarbetspartner. Därför blir en studie av Sida intressant då det 

kan öka förståelsen om varför dessa samarbeten uppstår i fall där den icke-vinstdrivande 

parten inte utgörs av en NGO. Då detta fenomen är relativt nytt i praktiken krävs en mer 

övergripande bild för att kunna skapa en större förståelse för framväxten av samarbete och 

partnerskap mellan näringsliv och bistånd. Även om det, som nämndes tidigare, finns 

utmaningar med att samarbeta mellan sektorer så är det något som blir allt vanligare. De 

fördelar som parterna förväntar sig få ut av ett sådant samarbete är alltså i många fall starkare 

än utmaningarna. Vår forskningsfråga är därför: 

 Vilka är drivkrafterna bakom ett samarbete mellan näringsliv och politiska 

biståndsaktörer? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka drivkrafter som finns hos företaget för att 

ingå i ett samarbete med Sida samt att se till vilka kompletterande tillgångar parterna kan ge 

varandra. Genom att inkludera två olika typer av samarbeten, sådana som karaktäriseras av ett 

kund-leverantörförhållande och sådana som är partnerskap, vill vi ge en övergripande bild av 

fenomenet.  
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2 Varför samarbeta mellan sektorer? 

Avsnittet inleds med en motivering till varför vi anser att Sida kan ses som en 

hybridorganisation och hur tidigare litteratur som har fokuserat på NGOs kan appliceras på 

Sida. Vidare redogör vi för de fördelar som tidigare litteratur dokumenterat för denna typ av 

samarbeten. De dokumenterade fördelarna ligger till grund för analysen av de förväntade 

fördelarna, drivkrafterna, för att inleda ett samarbete mellan näringsliv och politiska 

biståndsaktörer.  

2.1 En hybrid mellan den civila och den politiska sfären  

Sida som organisation är svår att sätta in i ett klart och tydligt fack men fångas upp av breda 

och inkluderande definitioner såsom Social Organizations, som myntades som en motsats till 

renodlade kommersiella organisationer (Ghauri, 2012). Dessa organisationer utmanar och 

bevakar problem gällande miljö, mänskliga rättigheter, korruption och samhällelig välfärd och 

är antingen finansierade av privata grupper eller individer, stater eller MNF. Definitionen 

fångar upp en mängd olika organisationer där Non-Governmental Organizations (NGOs) är 

den typ av organisation som är mest omnämnd inom forskning om samarbete mellan 

näringsliv och icke-vinstdrivande aktörer. Den breda benämningen på NGOs avslöjar inte 

mycket mer än att de inte tillhör den offentliga sektorn. Begreppet myntades av FN 1950 och 

refererar till alla icke-statliga organisationer som bedrivs med ett icke-kommersiellt syfte 

(Yaziji et al. 2009). En smalare definition används av Teegen et al. (2004): “NGOs är privata, 

icke-vinstdrivande organisationer som syftar till att tjäna särskilda samhällsintressen genom 

att fokusera på opinionsbildande och/eller operativa insatser för sociala, politiska och 

ekonomiska mål, inklusive rättvisa, utbildning, hälsa, miljöskydd och mänskliga rättigheter”. 

 

Sida är en svensk myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen och lyder under 

utrikesdepartementet. Sida avviker därmed från Teegan et al.s (2004) definition av NGOs på 

en viktig punkt: Sida är inte en privat organisation utan en myndighet som finansieras av 

svenska staten. Sida är dock samtidigt en icke-vinstdrivande organisation som syftar till att 

tjäna särskilda samhällsintressen, mer specifikt fattigdomsbekämpning, och dess syfte 

stämmer överens med syftet hos en NGO. Även sättet som Sida arbetar på, deras insatser, har 

många likheter med hur Teegen et al. (2004) och Yaziji et al. (2009) beskriver att NGOs 
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arbetar. Sidas insatser utformas till stor del utifrån mottagarlandets önskemål och behov och 

kan därför variera från land till land (Sida, 2009a). En del av Sidas insatser, till exempel 

utveckling av rättsväsendet, faller inom hur Advocacy NGOs arbetar. Dessa ger röst åt de som 

saknar medel eller tillgång till de rätta instanserna för att själva kunna forma de sociala, 

ekonomiska eller politiska systemen. Andra delar av Sidas insatser, till exempel 

vattenförsörjning, stämmer istället överens med hur Operational/Service NGOs arbetar. Dessa 

agerar mer som ett skyddsnät där de erbjuder varor och tjänster till dem vars behov har blivit 

förbisedda på grund av exempelvis det politiska klimatet, en korrupt stat, eller som en 

konsekvens av globala problem där ansvaret inte automatiskt faller på ett specifikt land. I och 

med de likheter som finns mellan Sida och NGOs när det gäller uppdrag och arbetssätt anser 

vi att Sida kan beskrivas som en hybrid mellan den politiska och dencivila sfären.  

 

2.2 Samarbete från företagens perspektiv 

Att ha en tydlig CSR-strategi kan bidra till att ett företag lyckas stärka sin trovärdighet och sitt 

varumärke. Seitanidi & Crane (2009) beskriver just samarbeten mellan företag och icke-

vinstdrivande organisationer som en alltmer framträdande del i företagens strategier för och 

tillämpning av CSR. Samtidigt som påtryckningarna ökar om att garantera ett socialt ansvar i 

verksamheten så kan samarbete med organisationer inom andra sektorer vara en viktig del av 

MNFs strategi för att ta sig in på tillväxtmarknader. 

 

Ghauri et al. (2012) betonar att tillväxtmarknader är väldigt intressanta och växande 

marknader för MNF; 2035 uppskattas tillväxtmarknadernas BNP överträffa de utvecklade 

marknadernas BNP. Arnold et al. (1998) betonar dock att det finns många svårigheter med att 

verka i dessa länder och på dessa marknader. Många av utmaningarna bottnar i brister i 

infrastruktur och förekomsten av omständigheter och problem som är okända för företagen. 

Det är därför viktigt att företag anpassar sina affärsmodeller till dessa marknader och inte 

antar att de följer samma mönster som utvecklade marknader (Dahan et al., 2010; Ghauri et 

al., 2012; Arnold et al., 1998). Att skapa relationer med olika regeringsrepresentanter och 

olika sociala grupper i tillväxtländer är nödvändigt för ett företags överlevnad, företag måste 

hantera sina relationer till såväl andra företag som till olika politiska och sociala grupper 

(Ghauri et al., 2012). Dahan et al. (2010) argumenterar för hur samarbete mellan företag och 
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NGOs kan vara ett svar på de utmaningar som MNF kan behöva hantera på tillväxtmarknader. 

Företag har mycket att vinna på ett samarbete mellan olika sektorer, bland annat legitimitet 

hos kunder, civila samhällsaktörer och regeringar, ökad marknadskännedom samt tillgång till 

lokal expertis och sourcing- och distributionssystem. Genom tvärsektoriella samarbeten, i 

deras fall mellan företag och NGOs, kompletterar parterna varandras resurser för att kunna 

leverera värde på ett nyskapande sätt samtidigt som de minskar sina respektive kostnader och 

risker. På det sättet får parterna tillgång till varandras resurser och tillgångar samtidigt som 

möjligheten att skapa såväl socialt som ekonomiskt värde ökar. 

2.2.1 Fördelar med att samarbeta med NGOs 

Dahan et al. (2010) beskriver hur företag genom att samarbeta med NGOs kan möjliggöra och 

underlätta sitt inträde på tillväxtmarknader. Konkreta fördelar som ett sådant samarbete kan 

ge och varför företag kan vara i behov av att ingå i ett samarbete med NGOs beskrivs också. 

Artikeln av Dahan et al. (2010) bekräftar de fördelar som Yaziji och Doh (2009) konkretiserar 

i sin bok. Yaziji och Doh (2009) lyfter dock fram fler fördelar med ett samarbete. Den icke-

vinstdrivande organisationen GEMI har även den kommit fram till ett antal drivkrafter som 

ligger bakom ett samarbete mellan företag och NGOs baserat på 20 års erfarenhet av att arbeta 

med hållbar utveckling hos företag.Genom sin praktiska erfarenhet kompletterar de den 

tidigare nämnda litteraturen. De fördelar som beskrivs i artiklarna ovan redogörs för i det 

följande avsnittet. 

Företag och NGOs bedriver sin verksamhet på olika sätt och kan på så sätt besitta olika typer 

av kompetens. Just den kompletterande expertisen hos parterna betonas i litteraturen: GEMI 

(2008) menar att företagets interna expertis inte räcker till vid hanteringen av vissa frågor på 

tillväxtmarknader medan Dahan et al. (2010) menar att NGOs kan bidra med en 

marknadsexpertis baserad på förstahandserfarenhet av tillväxtmarknadens kulturella drag, 

levnadsförhållanden och de sociala och ekonomiska behoven vilket kan vara svårt för företag 

att annars få tillgång till. Dahan et al. (2010) betonar även den tekniska expertis som NGOs 

besitter tack vare att de arbetar närmare marknaden och är tvungna att hantera återkommande 

problem. Yaziji och Doh (2009) argumenterar för att den tekniska expertisen, såsom vilka 

teknologiska lösningar som fungerar i ett specifikt område eller ett rättsbesluts inverkan, kan 

förklaras med att NGOs i många fall består av högt utbildad, specialiserad personal.  
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Den expertis som NGOs innehar kompletterar alltså företagets interna expertis och kan leda 

till en positiv affärsutveckling för företagets del genom innovativa lösningar och utveckling. 

Både Yaziji och Doh (2009) och Dahan et al. (2010) beskriver hur NGOs kan ha lättare att 

identifiera potentiella möjligheter på en marknad, tack vare att de enklare kan se förändringar 

av normer och värderingar som påverkar konsumenternas smak. Genom att samarbeta med 

NGOs kan företag då enklare anpassa sig till marknaden genom produkt-, marknads- eller 

verksamhetsutveckling. Yaziji och Doh (2009) ser det som att företag framförallt fokuserar på 

förbättringar som kan öka lönsamheten och NGOs bredare perspektiv kan bidra till mer 

innovativa och mer genomgripande förbättringar som inkluderar samhälleliga- och/eller 

miljöaspekter och som i sin tur ökar företagets konkurrenskraft. Dahan et al. (2010) ser också 

att företag kan nå en positiv affärsutveckling genom att konsultera NGOs vid utvecklingen av 

prototyper eller genom att låta dessa testmarknadsföra produkter innan en bredare lansering 

sker. GEMI (2008) menar att samarbete med en NGO även kan innebära en yttre påtryckning 

på företaget att arbeta mot mer långsiktiga mål i den dagliga verksamheten. Ett sådant här 

samarbete kan alltså tvinga företag att lyfta blicken och se sin verksamhet från andra 

perspektiv vilket kan ge innovativa lösningar och resultera i en utveckling av organisationen 

som kan medföra en större konkurrenskraft. 

Dahan et al. (2010) beskriver även hur NGOs kan undervisa om hur produkten eller tjänsten 

ska användas då den kunskapen inte finns eller är mycket låg hos konsumenterna på 

tillväxtmarknader. På samma sätt kan NGOs också höja medvetenheten hos konsumenterna 

och övertyga dem om fördelarna med företagets produkt vilket kan utgöra en viktig del i 

byggandet av en ny kundbas. Detta kan innebära en stor fördel för företaget och vara ett led i 

den marknadsföring som annars kan vara svår att nå ut med på tillväxtmarknader. 

En annan viktig del av marknadsföringen menar Dahan et al. (2010) är att bygga upp ett 

företags legitimitet på en tillväxtmarknad. NGOs besitter ofta en högre grad av trovärdighet 

hos allmänheten jämfört med företag tack vare sin erkända expertis och den allmänna tron att 

NGOs är dedikerade till att på olika sätt främja aspekter av den sociala välfärden (Yaziji & 

Doh., 2009; Dahan et al., 2010 & GEMI, 2008). Företag kan i stället mötas av misstro och 

förutfattade meningar om att det enbart ligger ett vinstsyfte bakom dess aktiviteter (Yaziji & 

Doh, 2009). GEMI (2008) och Dahan et al. (2010) beskriver hur ett öppet godkännande och 

stöd från NGOs därför kan förstärka och förbättra ett företags varumärke. Det som Dahan et 

al. (2010) benämner som co-branding ger en trovärdighet och legitimitet till företagens 

marknadsföring och fördelarna med dess produkter genom att det höjer det uppfattade värdet 
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av erbjudandet. GEMI (2008) menar att det kan förklaras som en konsekvens av att en NGO 

kan ge ett intryck av att vara en oberoende tredje part. Deltagande av en NGO kan ses som en 

validering av företagets anspråk på att se till samhälleliga och miljömässiga aspekter av sin 

verksamhet. Dahan et al. (2010) betonar hur viktigt det är att bygga upp legitimitet inte bara 

hos konsumenterna utan även hos andra lokala intressenter när företag är verksamma på 

tillväxtmarknader. GEMI (2008) beskriver även hur ett samarbete med ett välkänt företag som 

levererar konkreta resultat  kan ge samma resultat för en NGO och att samarbetet alltså kan ge 

en förbättrad bild och ökad trovärdighet för båda parter.  

Eftersom dessa samarbeten utgörs av parter från olika sektorer så kan det innebära att de även 

har olika nätverk som den andra parten kan få tillgång till genom ett samarbete. Yaziji och 

Doh (2009) menar att ett företags nätverk framförallt utgörs av kunder, leverantörer och andra 

företag medan en NGOs nätverk kan bestå av andra NGOs och andra sociala och politiska 

aktörer. Enligt Dahan et al. (2010) har NGOs ofta tillgång till lokala nätverk och existerande 

distributionskanaler, vilket kan vara en avgörande tillgång för företaget då de kan nå nya 

kunder som inte hade kunnat nås på andra sätt. Det kan även resultera i att företag lättare kan 

få tillgång till lokal arbetskraft. 

Den legitimitet som företag kan erhålla genom ett samarbete med en NGO tillsammans med 

tillgången till NGOs nätverk kan ge en möjlighet att forma den lagstiftning som påverkar 

företagets bransch och verksamhet. Yaziji och Doh (2009) menar att de lagstiftande 

instanserna är den kanske största kraften förutom marknadskrafterna när det gäller att forma 

branscher. De kontakter som NGOs har med likasinnade lagstiftare kan här komma till 

användning och vid ett samarbete kan NGOs ha en större benägenhet att förespråka företaget 

med vilket de samarbetar. Detta kan ge företag möjligheten att påverka framtida lagar eller 

anpassa sig till och förbereda sig för kommande lagar. 

Såväl Yaziji och Doh (2009) som GEMI (2008) pekar även på möjligheten för företag att 

kunna utveckla nya branschstandarder genom att samarbeta med NGOs som förespråkar 

innovativa framsteg. Dessa nya standarder kan upprätthållas av regeringens mandat eller 

marknadspreferenser och kan resultera i att konkurrenter ställs inför valet att göra stora 

investeringar i ny teknologi eller riskera fördömanden för att de inte följer den nya 

standarden. 

Företag kan dessutom undvika konfrontation med NGOs samtidigt som NGOs kan öka sitt 

inflytande genom att arbeta med företagen istället för mot dem. Yaziji och Doh (2009) menar 
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att många NGOs har insett att det är effektivare att ingå i förhandlingar med företag i stället 

för att konfrontera dem med smutskastande kampanjer och hoppas på att allmänheten ska 

tvinga företagen att ändra sitt beteende. Från företagens sida ses förhandlingar som ett mer 

attraktivt alternativ då det konverterar NGOs från engagerade motståndare till motiverade 

experter. Yaziji och Doh (2009) menar också att en mer samarbetsvillig taktik från företagets 

sida kan få NGOs att mildra sina krav. Detta kan dock utnyttjas av företag genom att de 

genomför kontroversiella projekt samtidigt som de till synes följer krav satta av NGOs och 

kan på så sätt lyckas undvika negativ uppmärksamhet kring projekten.  

2.2.2 Fördelar med att samarbeta med politiska aktörer 

Hadjikhani och Thilenius (2005) menar att politiska aktörer besitter en institutionell 

legitimitet som har sitt ursprung i de värderingar och normer som finns hos aktörer som 

väljare och media. Deras institutionellt betingade legitimitet och lagstiftande makt resulterar 

i ett starkt beroende för företagets del. Företag kan därför anta åtgärder för att skapa ett 

ömsesidigt beroende och stärka relationen till de politiska aktörerna vilket i sin tur kan 

innebära politiskt stöd och en möjlighet att stärka sin marknadsposition och säkra sin 

överlevnad. 

2.3 Samarbete från NGOs perspektiv 

Enligt Dahan et al. (2010) besitter MNF tillgångar som kapital, köpkraft, styrningskapacitet, 

storskaliga och globala produktionsmöjligheter, legitimitet hos andra aktörer i den privata 

sektorn, global sourcing och ett välkänt varumärke hos kunder. Styrningskapacitet, storskaliga 

och globala produktionsmöjligheter och global sourcing skapar olika typer av expertis som 

företag kan föra med sig till ett samarbete. Detta är tillgångar som kan komplettera de 

kompetenser och tillgångar som NGOs själva har. 

Yaziji & Doh (2009) beskriver hur NGOs utöver finansieringshjälp också kan få fördelar 

såsom förbättrat rykte och större legitimitet vid samarbete med företag. NGOs kan uppfattas 

som oflexibla och ineffektiva och en anknytning till ett företag med högt anseende hos 

allmänheten kan mildra dessa uppfattningar. 
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2.4 Konklusion av litteratur 

Med ett ökat tryck på företag att garantera ett socialt ansvar i sin verksamhet har samarbeten 

med NGOs blivit ett allt mer framträdande sätt för företag att på ett konkret sätt tillämpa 

CSR. Att samarbeta med NGOs kan dessutom vara en viktig del i ett företags strategi att ta 

sig in på tillväxtmarknader genom att tillsammans skapa nya affärsmodeller. Företag och 

NGOs resurser och kompetenser kompletterar varandra och ett samarbete kan bidra med ny 

och kompletterande expertis, såväl marknads- som teknisk expertis, vilket kan leda till en 

positiv affärsutveckling genom innovativa lösningar och utveckling. Samarbete med NGOs 

kan även underlätta marknadsföring som annars kan vara svår att nå ut med på en 

tillväxtmarknad. Ett företag kan genom ett samarbete dra fördel av en NGOs legitimitet och 

parternas olika nätverk kan komplettera varandra. Genom de nätverk en NGO kan ha, med 

relationer med olika civila och politiska aktörer, kan företag också få möjlighet att på olika 

sätt vara med och forma lagstiftning och utveckla nya branschstandarder. Slutligen kan 

företag genom samarbete undvika konfrontation; NGOs konverteras från engagerade 

motståndare till motiverade experter. 

Politiska aktörer kan bidra till ett samarbete främst genom sin institutionella legitimitet men 

även genom sin lagstiftande makt. 

Vid ett samarbete bidrar båda parter med kompletterande materiella och immateriella resurser. 

Därför kan även NGOs vinna fördelar som legitimitet, olika typer av kompletterande expertis 

samt kapital. 
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De olika fördelar som ett företag kan få ut av ett samarbete illustreras i figur 2.1 och i figur 

2.2 visas de fördelar som en NGO kan få av att samarbeta med företag.

 

 

  

Figur 2.1. 

Figur 2.2. 
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3 Tillvägagångsätt  

Undersökningen bygger på sekundärdata och kvalitativa intervjuer med tre olika företag, 

KPMG, Scania och Tetra Laval, och Sida om deras samarbeten. En kvalitativ metod är 

lämplig för att ge en djupare förståelse för ett fenomen, i vårt fall samarbete mellan näringsliv 

och icke-vinstdrivande aktörer (Saunders et al., 2012). KPMG administrerar och utför olika 

projekt på uppdrag av Sida och representerar i vår undersökning det traditionella sättet som 

Sida arbetat tillsammans med näringslivet. De två andra företagen är Scania respektive Tetra 

Laval som bedriver projekt tillsammans med Sida faller in under Sidas Public Private 

Partnership-projekt (PPP). Scania har i samarbete med Sida byggt upp en yrkesskola i norra 

Irak och det var det projektet som inledde Sidas Business for Development-program (B4D). 

Detta projekt är därför intressant att inkludera för att kunna studera de ursprungliga 

drivkrafterna bakom Sidas beslut att samarbeta med näringslivet. Tetra Laval arbetar 

tillsammans med Sida i projektet “Milk for schools” i Zambia. Dessa PPP-projekt, 

partnerskapen är det nya sättet för Sida att arbeta med näringslivet.  

 

Både när det gäller KPMGs traditionella sätt att arbeta med Sida och Scania och Tetra Lavals 

partnerskapsprojekt så har företagen av olika skäl sökt sig till Sida och det är dessa skäl, 

drivkrafterna, som vi vill studera. Genom att behandla både traditionella och det nyare 

samarbetssättet kan vi skildra området mer utförligt och se om det finns några skillnader i 

drivkrafter beroende på hur samarbetet ser ut. 

 

Första kontakten togs med Gustaf Sundell, Irakchef på Scania när projektet med Sida drevs 

igenom. Sundell hänvisade till ansvarig person på Sida, Henrik Riby, och dessutom till 

Francois-Xavier Bonnevie på KPMG och Katarina Eriksson på Tetra Laval. Dessa personer är 

på olika sätt ansvariga för projekten och har deltagit i beslutsprocessen bakom dem. I och med 

att syftet är att undersöka drivkrafterna bakom dessa samarbeten är de relevanta personer att 

intervjua. Samtidigt skulle valet av dessa respondenter kunna medföra negativa konsekvenser 

för studien på grund av en partiskhet och en vilja att visa upp enbart det positiva med 

projekten. Att respondenterna har haft ett personligt ansvar för projekten kan vara såväl 

positivt som negativt för studien vilket vi har varit medvetna om och tagit hänsyn till vid 

utförande och analyserande av intervjuerna. Fallföretagen har även pågående och i vissa fall 

kommande projekt planerade tillsammans med Sida vilket skulle kunna medföra att 
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respondenterna är medvetet försiktiga i sin eventuella kritik av Sida. Av samma anledning kan 

även Sida vilja framhäva det positiva med projekten och samarbetsföretagen. 

 

I projekten deltog också andra parter, såsom andra företag, NGOs och lokala myndigheter, 

som kan ha bidragit med sådant som företagen kan dra fördel av i dessa samarbeten. I och 

med att vårt syfte är att studera företagens och Sidas drivkrafter till att samarbeta med 

varandra, och inte att beskriva projekten i sig, har vi valt att bortse från övriga 

samarbetspartners och deras bidrag i denna studie.  

 

3.1 Datainsamling 

Inför intervjuerna tog vi del av sekundärmaterial om Sidas B4D-program, fallföretagens 

arbete med CSR-frågor och tidigare samhällsengagemang och slutligen om de aktuella 

projekten som företagen hade i samarbete med Sida. Informationen inhämtades från de olika 

organisationernas hemsidor och från broschyrer och informationsmaterial som vi erhållit från 

respondenterna. 

 

För intervjuerna valdes en icke-standardiserad semistrukturerad metod som utgår från en lista 

med teman och frågor som kan varieras för olika intervjuer och ger möjlighet att skapa 

följdfrågor under intervjuns gång (Saunders et al., 2012). I och med vårt syfte och projektens 

olika karaktär var det viktigt att just kunna anpassa intervjuerna. Karaktären på intervjun kan 

dock medföra tveksamheter kring undersökningens reliabilitet. I och med bristen på 

standardisering finns risken att intervjuaren på olika sätt påverkar respondenten. Genom att 

kunna klargöra frågor och svar genom att ställa följdfrågor kan en semistrukturerad intervju 

bidra till en högre validitet. (Saunders et al., 2012)  

 

Inför intervjuerna, som genomfördes vid personliga möten och var i genomsnitt 60 minuter 

långa, fick respondenterna ta del av övergripande teman. Vi tog anteckningar och spelade in 

intervjuerna, vilket Saunders et al. (2012) menar krävs för den här typen av datainsamling. 

Inspelningarna har sedan transkriberats vilket har säkerställt att informationen är korrekt och 

har gjort det möjligt att använda citat i texten. Efter att resultatet sammanställts har 

respondenterna fått läsa igenom respektive avsnitt och godkänna det för att undvika 

missförstånd. 
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3.2 Operationalisering 

Teoriavsnittet som vår analys bygger på handlar om fördelar med samarbeten mellan 

näringsliv och NGOs. Fördelarna i teoriavsnittet jämförs med de förväntade fördelarna, 

drivkrafterna, för de olika projekten. Istället för specifika frågor om var och en av 

drivkrafterna ställde vi öppna och generella frågor om samarbeten med biståndsorganisationer 

i allmänhet och Sida i synnerhet och lät respondenterna till stor del själva berätta om 

projekten och processen som ledde fram till dem. Vi önskade uppnå en öppen och fri intervju 

för inte påverka respondenternas svar till att enbart behandla de fördelar som teorin beskriver 

utan även eventuella nya drivkrafter och på så sätt utveckla teorin vilket innebär att vi utgått 

från en abduktiv ansats (Saunders et al., 2012).  

 

Intervjuerna med företagen började med att respondenterna fick berätta fritt om ämnet och vid 

behov följde vi sedan upp med följdfrågor och frågor från den förberedda intervjuguiden.. I 

och med detta kunde övergripande områden fångas upp av respondenternas egna 

beskrivningar och alla frågorna från intervjuguiden behövde inte ställas. I intervjun med 

fallföretagen så bestod vår intervjuguide av fyra övergripanden teman: (1) tidigare projekt 

tillsammans med biståndsorganisationer i allmänhet, (2) tidigare projekt tillsammans med 

Sida, (3) det specifika projektet som var i fokus för studien och slutligen (4) samarbete med 

Sida, se bilaga 1 för fullständig intervjuguide. Exempel på frågor för att fånga upp det första 

temat var: “Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att ni har ingått i sådana här projekt 

(med bistånds- och frivilligorganisationer)?”. Detta område syftade till att undersöka vilka 

generella fördelar företagen kunde se med att samarbeta med icke-vinstdrivande aktörer. Det 

andra området skulle täcka upp den tidigare relationen mellan företaget och Sida medan det 

tredje temat hade som motiv att tydligare beskriva det specifika projektet och drivkrafterna 

bakom det. Där ingick exempelvis frågor som “Skulle du kunna berätta om hur projektet 

inleddes?” för att få respondenten att fritt beskriva processen bakom projektet. Det avslutande 

temats motiv var att fånga repondenternas syn på Sida som organisation och som 

samarbetspartner. I det avsnittet ställdes exempelvis frågan “Vad trodde ni att Sida kunde 

bidra med till projektet?”. 

Vid intervjun med Sida var de övergripande frågorna om (1) B4D, (2) vad Sida kan få ut av 

dessa samarbeten, (3) vad Sida tror sig kunna erbjuda företagen och slutligen (4) om de 

specifika projekten, se bilaga 2 för fullständig intervjuguide. Det första temat syftade till att 

fånga det nya sättet för Sida att utföra sitt uppdrag genom att samarbeta med företag och ett 
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exempel på frågorna var “Varifrån kom initiativet?”. Det andra området innehöll frågor som 

“Varför vill ni arbeta tillsammans med företag?”. De två sista områdena skulle spegla 

företagens svar på en generell nivå och på en mer konkret nivå. Det sista temat hade dessutom 

som syfte att få Sidas syn på de studerade projekten.  
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4 Empiri  

I detta avsnitt redovisas information inhämtad från sekundärkällor samt resultatet från 

intervjuerna. Varje organisation beskrivs kort innan projekten och drivkrafterna bakom dem 

diskuteras. Sidas perspektiv kommer att inleda avsnittet och det följs av företagens perspektiv.  

4.1 Sida 

Tidigare har de svenska biståndet i form av Sida haft kontakter med näringslivet genom 

upphandlingar av varor och tjänster som skett i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling. Relationen mellan bistånd och näringsliv har då enbart varit en kund-

leverantörsrelation. (Riby, 2013) 

Sedan 2010 har Sida dock arbetat med sitt Business for development-program (B4D) som är 

ett nytt sätt för Sida att arbeta med näringslivet för att nå längre med utvecklingsarbetet. B4D-

programmet och regeringsstrategin som styr detta arbete utvecklades 2010. CSR och 

Sustainable & Inclusive business är två teman som utgör grunden för arbetet med B4D och är 

även mål som Sida uppmuntra företagen till att sträva efter.Vid samverkan med företag i 

arbetet med B4D ska Sida alltid eftersträva en win-win-situation: “”Win” för fattiga 

människor likaväl som ”win” för företagen. Ty är vinsten inte ömsesidig så är verksamheten 

inte uthållig.”  (Sida, 2010)  

En av de fyra huvudsakliga delarna av B4D-programmet är Public-Private-Partnerships (PPP) 

som är samarbeten där biståndet tillsammans med företag stödjer ett gemensamt 

utvecklingsprojekt - på lika villkor. Det handlar inte om att företag ska få biståndsmedel utan 

om att båda parter investerar i ett gemensamt projekt. För Sida är det viktigt att 

samarbetsföretagen arbetar långsiktigt och hållbart såväl socialt, miljömässigt som 

kommersiellt. (Sida, 2012c) 

Det företagen, enligt Sida, har att vinna på att ingå i PPP-projekt är specifik kunskap om 

länder, sektorer och rättssystem vilket kan förenkla inträdet på nya marknader. Samarbete 

med Sida kan öppna upp nya lukrativa marknader för produkter och service, bygga lokala 

nätverk och även ge tillgång till såväl privata som statliga institutioner och beslutsfattare. Sida 

ser PPP som ett sätt att göra företag medvetna om globala utmaningar och få den privata 

sektorn att bidra till att kunna möta utvecklingsmålen genom att skapa arbeten och 
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inkomstmöjligheter för lokalbefolkningen. Samarbete med den privata sektorn kan sprida 

kunskap och modern teknologi och genom att introducera miljö- och sociala standarder kan 

arbetsförhållandena inom industrin och jordbrukssektorn förbättras och hållbarhet garanteras. 

(Riby, 2011) 

Sverige och Zambia har samarbetat sedan 1960-talet vilket enligt Sida har lett till goda 

resultat och starka relationer mellan de båda länderna. De senaste åren har Sida landstrategi 

för Zamiba främst fokuserats på fyra områden: hälsa, jordbruk, energi och stöd till 

civilsamhället. (Sida, 2009b)  

Det svenska biståndets strategi för Irak fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter samt 

en positiv ekonomisk utveckling. Målet är förbättrade levnadsförhållanden, demokratisk 

utveckling och varaktig fred. (Sida, 2011c) 

4.1.1 Från intervju med Sida 

Initiativet till B4D kom dels internt från drivande personer men även från ett externt tryck. 

2010 kom skrivelsen, “Strategin för kapacitetutveckling och samverkan”, från UD om hur 

Sida ska samverka med näringslivet, stödja lokalt näringsliv i mottagarländerna och arbeta 

tillsammans med det civila samhället. Riby beskriver B4D som ett komplement till det 

samarbete som de bedriver med stater och civilsamhället. Han menar att världsbilden 

förändrats, staterna är väldigt små jämfört med tidigare och att de viktiga aktörerna då kan 

vara privata, som resultat av det har företag blivit allt viktigare i biståndsarbetet. Han säger att 

Sida ”kommer vara irrelevanta om fem år” om de fortsätter arbeta med bistånd så som de 

gjort tidigare. Internt har det dock även funnits motstånd mot att involvera näringslivet. 

Riby betonar vikten av att välja rätt samarbetspartners. För att göra det har Sida en checklista 

med krav som företagen ska leva upp till som rör bland annat rapportering, miljöpolicys och 

arbetsförhållanden, och de företag som de samarbetar med är “ofta bland de bättre i klassen”. 

Hittills är det företag med en svensk koppling och som oftast uppfattas som svenska som Sida 

har samarbetat med. Detta tror Riby kan bero på det faktum att Sida är en svensk myndighet, 

som har sitt huvudkontor i Stockholm och att den här sortens samverkan har marknadsförts i 

grupperingar av företag inom Sidas kontaktnät där det är svenska företag som deltar. 

För att ett samarbete ska kunna uppstå med ett företag så menar Riby att det är viktigt att dela 

vissa värdegrunder, att ha en gemensam vision för projektet och att det finns en vilja hos båda 
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parter att gå in med resurser. Sida arbetar med företag när de tror att det kan bidra till att nå 

strategimålen för respektive land och där ett bättre resultat kan uppnås genom att samarbeta 

med företag istället för med NGOs eller stater. Riby poängterar att ”det handlar om att 

samverka i stället för att finansiera”. Utöver att Sida bidrar med pengar som möjliggör att 

projekten kan utföras i större skala så kan Sida bidra med kunskap och nätverk i det aktuella 

landet och fungerar som en facilitator. Där Sverige har ambassader eller biståndskontor har 

Sida ofta kontakter och bra relationer med det civila samhället och politiker som företagen 

kan ha nytta av. Genom sina politiska kontakter menar Riby att Sida kan “kratta manegen” 

och skapa lokalt politiskt stöd för företagen. Riby tror därför att det faktum att Sida är en 

myndighet kan vara ett av skälen till varför företag söker sig till Sida som samarbetspartner: 

”vi har en ambassad, vi har en svensk flagga och vi har statens representant på plats”.  

Riby har märkt av förväntningar på att Sida som organisation är långsam men menar att Sida 

ofta har överraskat och ibland varit de som legat på företaget. Sida kan mycket om 

utvecklingsarbete och genom dessa samarbeten vill Sida dra fördel av företagens kunskap i 

form av personal, kunskap, utrustning och material. Sida vill att projekten ska ligga nära 

företagens kärnverksamhet för att inte riskera att de sparas in på vid sämre tider.“Det ska vara 

så nära kärnverksamheten som möjligt, då tror vi det är hållbart.” Riby menar också att 

företagen kan bidra med en långsiktigthet som Sida inte har, exempelvis så har Sida en 3-årig 

strategi för Irak jämfört med Scanias 50-åriga strategi för samma marknad. 

De två samarbetena (Scania & Tetra Laval) ser Riby som ett resultat av sammanträffanden 

mellan personer med gemensamma idéer som gjorde att de valde att samarbeta. I dessa fall så 

ser Riby att Sida kunde bidra med olika ingångar till lokala aktörer och speciellt i Irakfallet 

behövdes det en politisk dialog som bara en politisk företrädare kunde ha.  

Det traditionella sättet för Sida att arbeta tillsammans med företag menar Riby är en helt 

annan sak; Sida upphandlar en tjänst i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Men 

även vid upphandling så genomgår företagen i princip samma urvalsgrunder som vid val av 

samarbetsföretag. Riby tror att KPMG har sökt sig till Sida för att personalen i många av de 

stora konsultföretagen faktiskt är genuint intresserade av att bidra till en hållbar utveckling. 

Det utgör även en konkurrensfördel för företaget att delta i utvecklingsarbete då det kan 

användas som en fördel vid rekrytering av ny personal. Det kan dessutom innebära potentiella 

möjligheter för företaget att lära sig och få nya uppdrag. Han ger exemplet med att när det 

handlar om utbildning eller bankväsendet i Irak så är det KPMG som besitter expertisen efter 
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att ha utfört tjänster på uppdrag av Sida. Sida skulle gärna ingå i ett partnerskapsprojekt även 

med konsultföretag men hittills har det inte funnits något passande projekt.   

4.2 Företagen 

Vi inleder med att presentera ett företag som representerar det traditionella sättet på vilket 

näringsliv och bistånd har samverkat. Sedan följer presentationer av två företag och deras 

respektive partnerskapsprojekt med Sida.  

4.2.1 KPMG 

KPMG (Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler) är en internationell redovisningsfirma som 

erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG har verksamhet i 156 länder och 

har 152 000 medarbetare. (KPMG, 2013a)  

KPMG hade globalt en omsättning på 23,42 miljarder dollar under 2013 (KPMG 

International, 2013). Omsättningen för KPMG i Sverige var under räkenskapsåret 2012/2013 

2,75 miljarder kr (KPMG, 2013c). 

KPMG administrerar på Sidas uppdrag AECF, Africa Enterprise Challenge Fund, och Fonden 

för gemensam markanvändning, ITC (Sida, 2011b; Sida, 2011a). Sedan tio år tillbaka driver 

KPMG dessutom ett utbildningsprojekt inom Risk Management in Finance/Banking på 

uppdrag av Sida (KPMG, 2013b). Det här projektet är också det som vår respondent har varit 

involverad i som projektledare  

4.2.1.1 Från intervju med KPMG 

På frågan varför KPMG arbetar med biståndsgivare svarar Francois-Xavier Bonnevie, 

företagets representant, att företaget har “ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar” och att 

det är en del av företagskulturen. Genom att möjliggöra tjänstledighet för anställda för att 

kunna delta i olika utbildningsprojekt försöker man främja ett socialt engagemang inom 

företaget. Detta ser de som något som kan stärka KPMGs anseende i näringslivet som en del 

av deras “branding”.  

Även arbetet med biståndsgivare, uppdragen åt Sida, stärker KPMGs varumärke. Uppdragen 

väljs utifrån företagets uppförandekod och affärsstrategi. Sida är en kund för KPMG men de 

tjänster KPMG levererar till Sida utmärker sig från deras dagliga verksamhet. Dels när det 
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gäller arvodesnivån, som är lägre för biståndsrelaterat arbete: “Den tid jag lägger för Sida ger 

kanske inte samma avkastning som om jag skulle jobba för en stor bank” och dels när det 

gäller innehållet i vissa projekt. Ett sådant projekt som Bonnevie beskriver som annorlunda är 

utbildningsprojektet då det inte hör till företagets kärnverksamhet. I detta projekt är många av 

deltagarna KPMGs kunder sedan innan och projektet kan ibland leda till nya uppdrag.  

KPMG arbetar på uppdrag av Sida och efter Sidas önskemål och utbildningsprojektet 

startades till exempel upp i Irak efter ett specifikt önskemål. När det gäller uppdraget i Irak 

säger Bonnevie att “vi fick jättebra stöd från ambassaden där också och de har en Sida-

representant där som hjälpte oss mycket”. KPMG fick även tillgång till  representationslokaler 

på den svenska ambassaden, kontor och andra nödvändigheter och dessutom säkerhet genom 

att kunna vistas på ambassaden. Ambassaden hjälpte även till med stöd för att kunna 

genomföra intervjuer och kartläggning av utbildningsbehovet.   

Bonnevie betonar sitt personliga engagemang för dessa frågor och säger att han “[...] jobbar 

med det här för att jag bryr mig om det. Jag kommer jobba med det här så länge jag ser att jag 

ger mervärde utifrån mitt arbete.”  (Bonnevie, 2013 

4.2.2 Scania 

Lastbils- och busstillverkaren Scania grundades år 1900 i Malmö. Sedan 2008 är Volkswagen 

huvudägare. Scania är verksamt i över 100 länder och har mer än 35000 anställda. Ungefär 

20000 anställda arbetar i Scanias fristående försäljnings- och serviceorganisation. Förutom 

tillverkning av tunga lastbilar och bussar tillverkar Scania även industri- och marinmotorer 

och företaget tillhandahåller och säljer även tjänsterelaterade produkter och finansiella 

tjänster. (Scania, 2012a) Scania AB hade 2012 en omsättning på 84,3 miljarder kr (Scania, 

2012b). 

Scanias hållbarhetsarbete fokuserar på att genom olika åtgärder minska företagets 

miljöpåverkan men Scania är även involverad i olika typer av samhällsaktiviteter i de länder 

där de har verksamhet (Scania, 2013). Scania deltar i Svenska arbetsplatsers HIV- och AIDS-

program som får ekonomiskt stöd av Sida (Sida, 2012a).  

Swedish Academy for Training i Erbil i norra Irak invigdes i april 2012. Yrkesskolan som 

erbjuder unga irakiska män och kvinnor grundläggande mekanikerutbildning, baskurser i 

datakunskap samt engelskakurser är ett samarbete mellan Sida, Scania, FNs 
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industriutvecklingsorgan UNIDO, språkföretaget EF och den kurdiska statens 

arbetsmarknadsdepartement. Satsningen syftar till att kombinera behovet från industrin att 

kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft i regionen och Sidas uppdrag att bidra för att konkret 

hjälpa människor ur fattigdom i Irak. Sida satsar 18 miljoner kronor under en fyraårsperiod, 

vilket utgör hälften av den totala kostnaden för projektet. (Sida, 2012d) 

Akademin kommer att utbilda fler mekaniker än Scania har behov av och skolan ser sig därför 

som ett stöd till hela yrkessektorn (Sida, 2012c). 

4.2.2.1 Från intervju med Scania 

Scania har haft verksamhet i Irak sedan 1961 och tidigare, i början av 1980-talet, var Irak 

Scanias största globala marknad. I och med FNs sanktioner mot Irak efter Kuwaitkriget 1989 

försvårades verksamheten i Irak och den stod i stiltje. Efter den USA-ledda invasionen 2003 

öppnades åter Irak upp och Scania återvände till marknaden 2006-2008. Det 

säkerhetspolitiska läget gjorde det dock svårt att bygga upp verksamheten och att hitta 

personal med rätt utbildning och idén om en yrkesskola föddes. Sundell, dåvarande landschef 

för Irak på Scania, tog därför kontakt med Sida men det dröjde innan samarbetet inleddes på 

grund av vad Sundell upplevde som ett dåligt bemötande. 

Projektet i Irak är det första av sitt slag för Scania. Sundell betonar att det var en del av 

Iraksatsningen och inte ett CSR-intativ, de har inte använt benämningen CSR internt. Den 

nyligen tillsatta CSR-ansvarige startar heller inte upp den här typen av projekt utan initiativen 

kommer från respektive avdelning. Sundell tog initiativ till projektet i syfte att dels utbilda 

personal och dels att kunna tjäna ett större syfte, att skapa en positiv social inverkan. Projektet 

skulle dessutom kunna leda till något positivt i organisationen då det skapade en stolthet och 

byggde varumärket. Sundell menar att det finns flera bra aspekter med att arbeta med Sida 

men att de framförallt var viktiga som finansiärer. ”Tack vare att vi fick jobba med Sida fick 

vi muskler att göra någonting för en större publik”. På det här sättet menar Sundell att det 

finns en möjlighet för företag att göra något utanför de vanliga ramarna då avkastningskraven 

inte blir lika stora. Han ser att de sänkta kraven kan möjliggöra något som bidrar till bolagets 

bästa och till andra värden. En annan aspekt var enligt Sundell att Sidas varumärke, som en 

“organisation som jobbar med bistånd som vill folk och nationers bästa”, är positivt att 

associeras med för ett företag. Han ser dessutom att samarbetet med Sida ger en koppling till 

den svenska staten, som i många länder, däribland Irak, är ett gott varumärke, vilket förenklar 

samarbete med lokala myndigheter. I och med att Sida är en statlig organisation menar 
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Sundell att det ger en legitimitet och tyngd till projektet, det blir enklare att få publicitet och 

det stärker varumärket. Sundell ser även Sidas tillänglighet som en del i varför Scania valde 

Sida som en samarbetspartner: ”Sida var ju de jag kände till och som kändes betydligt mer 

tillgängliga än internationella motsvarigheter”. 

Sundell ser även att företag kan ge Sida mycket i ett partnerskap. Han menar att Sida kan 

nyttja näringslivet för att nå sina mål. ”De kan jobba med en ganska liten investering och får 

en rätt stor utväxling på någonting”. Han ser det även som att när bolagen sätter sitt namn på 

projekten så sätter de också sina varumärken, som är ett av de största värdena för dem, på 

spel. Det resulterar i att Sida får partners som är kvalitetsmedvetna och arbetar hårt för att 

projekten ska bli bra. Scania har satsat betydande resurser på yrkesskolan, många inom 

organisationen var involverade i utformningen av projektet och Scania har nu en 

heltidsanställd på plats. 

Sundell ser att organisationerna har olika motiv med vad de vill åstadkomma och att i Scanias 

fall vill man skapa en långsiktig lönsamhet. I många fall korrelerar ändå slutmålen och det 

gäller att hitta var de ”jackar ihop”. Detta menar han är grunden för ett samarbete, att hitta de 

”gemensamma beröringspunkterna som gör att vi kan ha nytta och glädje utav varandra”. I 

Irak såg Sundell att området som skulle ge en “win-win” var utbildning, det tjänade både 

Sidas och Scanias syfte och dessutom UDs syfte då det skulle ha en positiv påverkan på 

landet. Sundell såg att Scania kunde bidra med sin kompetens, ”vi vet hur man blir en duktig 

mekaniker”, medan Sida hade en stor vana av den här typen av projekt med samarbeten med 

lokala myndigheter. Sundell menar att Scania försöker bygga Scanias verksamhet så fritt som 

möjligt från det för att undvika komplikationer och för att undvika att hamna i den ”gråzon” 

som det ofta finns förutfattade meningar om att statliga projekt i dessa länder är. Detta kunde 

då lättare undvikas genom Sidas inblandning och de erfarenheter som de kunde tillföra. Trots 

att Sidas roll i projektet enligt Sundell var passiv så berättar han om en incident där den 

politiska kopplingen var till fördel: projektet hade stött på motstånd från en lokal 

regeringsrepresentant varpå betydande backning från UD vilket gjorde att projektet kunde 

fortgå. Sundell berättar även om svenska politikers deltagande vid invigningen av skolan, den 

svenska handelsministern klippte bandet, som ett sätt att få lokalt politiskt fäste för skolan. I 

Irakprojektet menar dock Sundell att kontakterna med lokala intressenter var Scanias och 

andra samarbetspartners bidrag även om UD har varit ett stort stöd i satsningen. 
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Sundell poängterar att det, som i alla samarbeten, till stor del handlar om personliga 

relationer. I och med att Sida lyder under offentlighetsprincipen har den projektplan som 

Scania har lagt mycket resurser på att utforma nu blivit offentlig och Sundell ser att 

konkurrenter har kopierat upplägget i egna projekt. 

Slutligen ser Sundell att partnerskapen har skapat en dialog om vad Sida kan göra och att han 

”inte är avskräckt för att jobba med Sida utan tvärtom”. Scania tittar därför på möjligheterna 

att göra liknande projekt tillsammans med Sida i framtiden. 

4.2.3 Tetra Laval 

Tetra Laval Gruppen består av tre olika industriföretag, Tetra Pak, DeLaval och Sidel. Tetra 

Laval har 33 816 anställda fördelade varav majoriteten, 23 425, är anställda av Tetra Pak. 

Tetra Pak tillverkar process- , förpacknings- och distributionsutrustning för livsmedel. 

DeLaval utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och hela system för 

mjölkproduktion och djurhållning. Sidel tillverkar PET-, glas- och burkförpackningar för 

drycker och ätbara oljor. Tetra Laval Gruppen finns representerad i mer än 170 länder och 

hade 2012 en omsättning på 13 580 miljoner euro. (Tetra Laval Annual Report 2012-2013) 

Tetra Pak har sedan 1960-talet arbetat med skolmjölksprojekt i utvecklingsländer. 2002 

lanserade Tetra Laval sitt Food for Development Office (FfDO), som är en affärsstödjande 

funktion. FfDO koordinerar skolmjölksprojekten, arbetar med Tetra Lavals egna projekt och 

tillsammans med olika lokala och internationella partners. FfDO har sex stycken kärnanställda 

som arbetar tillsammans med cirka 40 samordnare som är anställda  på olika landskontor. En 

nyckelroll för FfDO är att vårda de relationer som är nödvändiga för att skolmjölksprojekten 

ska fungera och FfDOs expertis bidrar till att Tetra Laval kan verka på svårare och känsliga 

marknader. (Svensson, 2013) 

2012 inleddes projektet “Milk for Schools” i Zambia som ett samarbete mellan Sida, Tetra 

Pak, World Food Programme, Zambias regering och lokala intressenter. Projektet går ut på att 

elever i 39 skolor i Nyimbadistriktet i östra Zambia får 250 milliliter mjölk tre dagar i veckan. 

Mjölken kommer från små, lokala mjölkproducenter och en del av projektet har även bestått 

av att stötta utvecklingen av den småskaliga mjölkproduktionen i regionen. Den totala 

budgeten för pilotprogrammet som pågick mellan juni 2011 och augusti 2013 är en miljon 

USD, Sida bidrar med hälften, totalt 3,5 miljoner SEK, och Tetra Pak och övriga parter bidrar 

med resterande 50 procent. (Sida 2012b 
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4.2.3.1 Från intervju med Tetra Laval 

Skolmjölksprojekten är inte välgörenhet från Tetra Lavals sida, däremot har de inte samma 

marginal på förpackningar till skolmjölksprojekten. FfDO, som är affärsdrivet, kan hjälpa till 

med att ta fram budget och förslag, koncept, beskrivningar eller projektförslag eller hjälpa till 

att hitta finansiering. 

Den huvudsakliga drivkraften bakom skolmjölksprojekten beskriver Eriksson som att “vi är 

intresserade av att sådana här program kommer igång i länderna därför att det skapar en 

framtida marknad. Även om ett skolmjölkprogram kanske totalt sett inte ger vinst till 

företaget för att det är så mycket insatser som krävs, för att få igång det och få det att fungera, 

så är det ju ett sätt att långsiktigt skapa en tradition av att dricka mjölk.” Samtidigt som 

programmen har positiva effekter på affärsverksamheten för de med sig positiva effekter för 

samhället vilket gör det möjligt att samverka med biståndet. Om projektet sker i ett land med 

undernäring och ett behov av att utveckla jordbrukssektorn ges möjlighet att samarbeta med 

biståndsorganisationer i och med att målen överlappar varandra. Lokalproducerad mjölk 

används i projekten vilket bidrar till att skapa efterfrågan på en lokal produkt vilket motiverar 

lokala myndigheter att delta.  

Just Zambia var en marknad där Tetra Laval länge letat efter möjligheter att starta upp ett 

skolmjölksprojekt och projektet där är det första tillsammans med Sida. Det är dessutom 

första gången som Tetra Laval ingår i ett partnerskap även om de har arbetat tillsammans med 

biståndsorganisationer tidigare. Tetra Laval har länge arbetat för att Sida ska öppna upp för 

samarbeten med näringslivet och till och med låta företag vara med och ta initiativ och föreslå 

insatser, “med vår närvaro i alla de här länderna så ser vi ju ofta vad det är som behövs. Vi har 

också bra och nära relationer med ländernas myndigheter.” Eriksson menar även att det för 

företag heller inte är självklart att investera i högriskländer, att få hjälp av och dela riskerna 

med biståndsorganisationer är därför attraktivt för företagen.  

Tetra Laval ser sig på många sätt som ett svenskt företag, de har till exempel flest anställda i 

Sverige. FfDOs huvudkontor ligger även i Stockholm och det kändes därför naturligt att 

samarbeta med just den svenska biståndsmyndigheten även om de också är öppen för att 

arbeta med, och också arbetar med, andra aktörer. Tetra Laval har genom FfDOs kontor i 

Stockholm mycket kontakter med Sida genom möten med till exempel Swedish Leadership 

for Sustainable development (SLfS) och aktörsmöten i samband med att nya 

samarbetsstrategier tas fram. 
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Även om Tetra Laval kan tänka sig att samarbeta med Sida igen upplever Eriksson att det 

fortfarande finns missuppfattningar om och ett visst motstånd hos politiker och inom Sida mot 

att involvera företag i bistånd. “Det är väldigt många som tror att det här bara handlar om 

CSR och välgörenhet och något som man kan skriva om i en fin berättelse till 

årsredovisningen, skylta med och så där.” För Tetra Laval har det var viktigt med projekt som 

är just knutna till kärnverksamheten och skapar affärer och samtidigt leder till något bra. 

Projektet måste på sikt kunna stå på egna ben och inte bara vara CSR. Projekten som FfDO 

utför är som sagt ett sätt att skapa nya affärer för Tetra Laval men projekten används även i 

kommunikationen från företaget. “Det är klart att det är tacksamt att i vår årsberättelse visa 

exempel på projekt där vi är med och startar skolmjölk och samarbetar med bistånd. Vi har 

jättefina bilder från Zambia som vi har använt mycket. Men det är ju inte huvudsyftet men det 

är klart att vi använder en hel del i vår kommunikation för att berätta om vad vi gör utöver det 

rent kommersiella. Att vi skapar värde liksom.” 

Tetra Laval har ofta bra egna kontakter, speciellt i de länder där de har egna kontor, men om 

de inte har det är de svenska ambassaderna och Sida till stor hjälp och beskrivs av Eriksson 

som en dörröppnare. “Det ger ju någon sorts kvalitetsstämpel, som kan vara ett sätt att öppna 

en dörr för oss som varit stängd tidigare.” Just för att starta upp ett projekt kan det passa bra 

med ett partnerskap med en organisation som Sida men sedan menar Eriksson att annat måste 

ta över och andra parter måste hoppa på. “Men att det så här i en uppstartsfas ändå [kan] vara 

motiverat för biståndet att vara med och se till att de här projekten faktiskt startas upp. För de 

kanske inte skulle ha startats upp alls om vi inte hade hittat ett sätt att samarbeta.” 

Slutligen menar Eriksson att grunden i projektet är  att “[...] vi skapar ju ett värde för oss men 

det är ju också ett värde för de marknader där vi verkar. Det tycker jag är ett ganska sunt sätt 

att se på det. Att man skapar gemensamma eller delade värden.” 
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5 Analys 

I det följande avsnittet analyserar vi det empiriska materialet med utgångspunkt i vårt 

teoriavsnitt. Drivkrafterna delas dock inte upp efter parternas perspektiv utan diskuteras 

parallellt då det handlar om kompletterande kompetenser och tillgångar. 

5.1 Förutsättningar för samarbete 

Trots att företag och icke-vinstdrivande organisationer har olika syften och motiv med sin 

verksamhet så har det i de studerade fallen funnits gemensamma beröringspunkter, så kallade 

“sweetspots” eller punkter där det “jackar ihop”, som möjliggjort samarbete. Till exempel så 

stämmer Scania och Tetra Lavals projekts syften överens med Sida landstrategier för 

respektive projektland. Båda sidor i vår undersökning betonar vikten av att hitta dessa 

gemensamma beröringspunkter men vi ser det som en självklarhet för att partnerskap ska 

kunna uppstå. I och med att KPMGs arbete med Sida är av en annan karaktär krävs inte detta 

på samma sätt men vi kan ändå se att det går att hitta beröringspunkter, utan dessa skulle inte 

KPMG söka sig till Sida. 

En annan förutsättning för att ett partnerskap ska uppstå är enligt GEMI(2008) att parterna 

delar på risker och ansvar och i de studerade partnerskapen delar Sida och företagen på den 

monetära risken och ansvaret. Båda företagen menar att Sidas roll i projekten har varit passiv 

men poängterar att finansieringen från Sida har varit en förutsättning för projektet och en av 

drivkrafterna till att ingå i ett partnerskap med Sida. Även Sida betonar vikten av att det finns 

en vilja från båda sidor att investera i projekten, detta ser vi resulterar i ett större engagemang 

i projekten än vid en upphandling då företagen och Sida riskerar att förlorar sin investering.  

5.2 Övergripande drivkrafter för samarbete 

De tre företagen är alla stora internationella företag. Det är idag en nödvändighet för sådana 

företag att kunna garantera ett socialt och miljömässigt ansvar i sin verksamhet och 

Seitanidi & Crane (2009) menar att den här typen av samarbeten är en viktig del av företagens 

strategier för CSR. På frågan om varför företagen arbetar med sådana här projekt är det dock 

enbart KPMG som uttryckligen säger sig göra det för att företaget har ett “ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt ansvar” och att det faktiskt ökar deras varumärke och anseende i 
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näringslivet. Tetra Laval betonar istället att detta inte är CSR men använder sig samtidigt av 

projekten i sin kommunikation för att visa vad de gör utöver det rent kommersiella vilket är 

något motsägesfullt. Scanias projekt, det första av den här typen för dem, skedde som en del 

av Iraksatsningen, inte som ett CSR-projekt. Scanias relativt nyligen tillsatta CSR-ansvarige 

var heller inte involverad i projektet vilket styrker detta. Trots att huvudsyftet med projekten 

inte var CSR kan vi se att båda företag kan använda dem för att visa att de tar socialt 

ansvar.Det faktum att Tetra Laval har så pass lång erfarenhet av sina skolmjölksprojekt och 

har byggt upp ett Food for Development Office tyder på att det finns en större medvetenhet 

hos dem, jämfört med Scania, om värdet av att visa upp att de tar sitt sociala ansvar. Även om 

de olika företagen gör olika kopplingar mellan projekten och företagets CSR-arbete är inget 

av projekten helt frikopplade välgörenhetsprojekt.  

Gemensamt för alla tre företag är dessutom att de är verksamma på tillväxtmarknader och 

de gemensamma projekten med Sida har på olika sätt som syfte att nå dessa. Detta syfte är 

uttalat i Scania och Tetra Lavals fall men inte i KPMGs fall. KPMG säger att 

utbildningsprojektet kan leda till nya uppdrag ibland men många av deltagarna är befintliga 

kunder. Vi ser dock att KPMGs olika projekt på Sidas uppdrag ändå kan vara ett sätt för dem 

att stärka sin position på tillväxtmarknader i och med att projekten ger en möjlighet att öka 

medvetenheten om deras varumärke hos såväl potentiella som befintliga kunder. Hjälp att nå 

tillväxtmarknader är också en del av vad Riby tror att Sida kan erbjuda och vill uppmuntra då 

de ser hur viktig näringslivets påverkan i utvecklingsländer är. Vårt resultat stämmer alltså 

överens med hur Dahan et al.(2010) argumenterar för hur samarbete mellan företag och 

NGOs kan underlätta för företag på tillväxtmarknader. Både Scania och Tetra Laval inledde 

projekten med Sida just som ett sätt att överbrygga utmaningar på den specifika marknaden. 

Sidas övergripande anledning till att samarbeta med näringslivet är den förändrade 

världsbilden som Riby beskriver där de viktiga aktörerna numera kan vara just privata. För att 

inte riskera att bli irrelevanta har Sida varit tvungna att anpassa sig. Som myndighet så ska de 

i sin verksamhet genomföra regeringens politik och beslutet att samverka med näringslivet 

kommer just från politiskt håll. 

5.3 Specifika drivkrafter för samarbete 

I de aktuella projekten i undersökningen var det företagen, inte Sida, som bidrog med den 

huvudsakliga expertisen i form av sin kärnkompetens. Sidas långa erfarenhet av liknande 
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projekt i utvecklingsländer var dock viktig för Scania medan Tetra Laval besitter den 

kompetensen internt. Riby (2013) betonar att just företagens kärnkompetens och interna 

resurser är den bidragande faktorn till att Sida vill ingå i partnerskap med näringslivet. I 

projekten som bedrivs på det traditionella sättet, KPMGs fall, är det tydligare att Sida faktiskt 

bidrog med expertis, marknadskännedom och teknisk kunnighet. Den marknadsexpertis som 

Dahan et al. (2010) menar att NGOs kan bidra med tack vare sin förstahandserfarenhet av 

tillväxtmarknader ser vi att också partnerskapsföretagen kan bidra med. Eriksson (2013) 

betonar att företagens närvaro motiverar varför de ska få föreslå partnerskapsprojekt. Även 

om parterna har olika syn på vem som bidragit med vad när det gäller expertis så ser vi att 

deras respektive expertis kompletterar varandra på det sätt som Dahan et al. (2010) och GEMI 

(2008) beskrivit. Företagen lägger inte lika stor vikt vid Sidas bidragna expertis, då detta är en 

immateriell resurs som inte tydligt kan påvisas så skulle det kunna bero på en brist på 

överensstämmelse mellan vad företagen ser att Sida bidragit med och Sidas faktiska bidrag.  

De studerade partnerskapens existens och syften är i sig affärsutvecklande vilket också gör 

det till en av den starkaste drivkrafterna. I Scanias fall handlar det om att tillskansa sig 

utbildad arbetskraft för att kunna expandera på en “nygammal” marknad medan Tetra Laval 

syftar till att nå en ny marknad genom att skapa en tradition av att dricka mjölk och på så vis 

kunna nå nya kunder och stötta dem i deras affärsutveckling. Sidas bidrag är inte det 

avgörande bidraget för att nå fram till innovativa lösningar för verksamheten men har en 

indirekt positiv påverkan på företagens affärsutveckling då de möjliggör projekten. I vårt 

teoriavsnitt beskrivs hur samarbete på olika sätt kan medföra en utveckling av företagens 

verksamhet (Yaziji & Doh, 2009; Dahan et al., 2010; GEMI, 2008). I och med den 

kompletterande expertis som parterna har så ser vi att detta skulle kunna gå åt båda håll. Även 

Sidas verksamhet skulle kunna påverkas positivt tack vare den expertis företagen bidrar med. 

Dahan et al. (2010) menar att NGOs kan informera om en produkt eller tjänst vilket kan 

underlätta företagens marknadsföring på tillväxtmarknader. Ingen av parterna i vår 

undersökning nämner dock detta som en drivkraft. Däremot är det övergripande syftet med 

Tetra Lavals projekt att bygga en ny kundbas genom att höja medvetenheten hos 

konsumenterna om produkten och dess fördelar. Exakt hur Sidas roll har sett ut i denna 

process kan vi inte uttala oss om men de är en av parterna och medfinansiärerna i projektet. 

Synen på Sidas varumärke och grad av legitimitet påverkas av att Sida kan ses som en 

hybridorganisation. Den ena aspekten, den civila, är den allmänna tro på att Sida, såsom 
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NGOs, är dedikerad till att främja den sociala välfärden vilket resulterar i en hög grad av 

trovärdighet. Som Scania uttrycker det så är det positivt för ett företag att associeras med en 

organisation som “vill folk och nationernas bästa” (Sundell, 2013). Den andra aspekten är den 

politiska, Sida med sin koppling till den svenska staten och UD erhåller dessutom en 

institutionell legitimitet såsom politisk aktör. I alla tre fallen talar respondenterna om vikten 

av Sidas koppling till UD och ambassaderna. Tetra Laval menar att trots att de själva har 

många goda relationer till lokala myndigheter så kan ambassaderna och Sida vara en 

dörröppnare för dem. Scania menar att Sida ger en koppling till den svenska staten som 

varumärke vilket vid konkreta händelser har gett legitimitet och förenklat samarbetet med 

lokala myndigheter. Legitimitet är även enligt Riby (2013) en stor del av Sidas bidrag till 

projekten, Sida “krattar manegen” för företagen genom att skapa politiskt stöd hos lokala 

myndigheter. Den politiska aspekten av Sida som organisation är alltså en del av det Sida 

själva tror att de kan erbjuda företag, som Riby (2013) uttrycker det: ”vi har en ambassad, vi 

har en svensk flagga och vi har statens representant på plats”.  

I intervjuerna finns tecken på att företagen stött på den misstro från såväl allmänheten som 

från politiker och personer inom Sida som Yaziji och Doh (2009) talar om. Ett öppet stöd från 

en NGO ska kunna överbrygga denna misstro men inget av företagen nämner uttryckligen det 

som en drivkraft. Däremot säger de, i likhet med GEMI (2008) och Dahan et el. (2010), att 

samarbetet kan vara positivt för deras varumärken. Enligt Scania ger det legitimitet och tyngd 

till projekten medan Tetra Laval talar om en “kvalitetsstämpel” och även KPMG menar att det 

ökar deras “branding”. Den validitet NGOs kan ge projekt genom att ge intryck av att vara en 

oberoende tredje part kan även Sida erbjuda. Scania berättar dessutom om hur Sida, tack vare 

sin erfarenhet av att arbeta med politiska aktörer i tillväxtländer, kan agera som en buffert mot 

korruption och att företaget därmed kan undvika att hamna i  en “gråzon” vid kontakter med 

lokala myndigheter. Den dubbla legitimitet, civil och politisk, som Sida kan erbjuda ser vi 

som en av de starkaste drivkrafterna till varför företagen vill samarbeta med just dem. 

Sidas nätverk utgörs, precis som NGOs nätverk, av NGOs, sociala och politiska aktörer vilka 

företag, enligt Yaziji och Doh (2009), inte har samma tillgång till. Sida arbetar på liknande 

sätt som NGOs och har därför många kontakter inom det civila samhället samtidigt som de 

som en politisk organisation har en starkare relation till politiska aktörer än vad NGOs har. 

Alla tre företagen nämner detta som en stark drivkraft till varför de väljer att arbeta med Sida. 

De betonar vikten av stödet från UD och ambassaderna och hur svenska politiska 

representanter har varit inblandade. Den politiska aspekten av Sidas nätverk är det som 
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företagen lägger störst vikt vid. Även Riby (2013) menar att Sida med hjälp av sitt nätverk 

kan bidra till projekten och till företagen i stort. I de specifika projekten där det handlade om 

ett partnerskap så ansåg företagen dock att de själva har bidragit med större delen av 

kontaktnätet samt att andra inblandade parter än Sida har bidragit med kontakter. Även om 

företagens och Sidas nätverk på många sätt kompletterar varandra inleddes 

partnerskapsprojekten tack vare att parterna fick kontakt med varandra genom att verka i 

samma sammanhang. Det faktum att parternas nätverk till viss del överlappar varandra bidrog 

till att företagen sökte sig till Sida. Sidas tillgänglighet blir därför en drivkraft till att välja 

just dem som partner.  

Att arbeta med Sida kan alltså innebära en högre grad av legitimitet och en starkare koppling 

till politiska aktörer för företagen vilket enligt teorin kan ge möjligheter att påverka och 

forma lagstiftningen. Vi kan dock inte se att detta är en av drivkrafterna till varför 

fallföretagen gått in i ett samarbete med eller arbetar med Sida eller andra 

biståndsorganisationer.  

En NGOs inblandning kan ge innovativa framsteg som kan leda till nya branschstandarder 

(Yaziji & Doh, 2009; GEMI, 2008). Själva partnerskapen kan beskrivas som ett innovativt 

framsteg för parterna i vår studie. Det är speciellt tydligt för Scania i och med att konkurrenter 

har kopierat arbetssättet, det kan tolkas som att Scania influerat branschen till arbeta på ett 

nytt sätt. Detta har möjliggjorts genom att Sida är en myndighet; arbetsplaner och liknande är 

allmänna handlingar och därmed tillgängliga för konkurrenter. Den stora investering som 

konkurrenter kan behöva göra för att anpassa sig till en ny branschstandard uteblir därmed. 

Genom att arbeta med företag kan NGOs öka sitt inflytande (Yaziji & Doh, 2009). Sida ställer 

också uttryckliga krav på att företagen kan garantera ett social ansvar i sin verksamhet och 

kan därmed uppmärksamma dem på globala problem. Företag kan då bli en del av lösningen i 

stället för en del av problemet. Sida får alltså möjlighet att påverka en av de viktigaste 

aktörerna i de områden och länder där Sida vill uppnå en positiv förändring. För företagens 

del visar vår undersökning att relationer på personlig nivå byggs upp vilket kan innebära att 

de undviker konfrontation med det svenska biståndet. Yaziji och Doh (2009) menar dock att 

goda relationer kan utnyttjas av företagen genom att de genomför kontroversiella projekt, men 

vår undersökning visar inte några tecken på detta.  

NGOs konverteras från engagerade motståndare till motiverade experter vid ett samarbete 

med näringslivet (Yaziji & Doh, 2009). Vår undersökning tyder inte på att Sida och företagen 
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varit tydliga motståndare, däremot har det funnits ett internt motstånd inom Sida mot att 

blanda in vinstintressen i biståndet. Detta interna motstånd har dock på relativt kort tid 

luckrats upp. Som vi nämnt tidigare har båda parter bidragit med expertis och är dessutom 

motiverade till att främja projekten vilket gör att båda kan beskrivas som motiverade experter 

och risken för konfrontation minskas.  

Något som litteraturen i vårt teoriavsnitt inte nämner är de interna effekterna. De tre 

företagen betonar hur skapandet av nytta, ett socialt värde, är en del av företagskulturen. 

Scania berättar att projektet gav möjligheter att tjäna ett större syfte och att skapa stolthet 

bland de anställda. Tetra Lavals långa historia av skolmjölksprojekt och FfDOs existens är 

tecken på att även Tetra Laval har en företagskultur som syftar till att skapa ett internt 

samhällsengagemang. Även KPMG uppger att de på olika sätt vill främja och uppmuntra ett 

socialt engagemang bland de anställda. Detta kan både utgöra en konkurrensfördel vid 

rekrytering av ny personal samtidigt som det skapar en samhörighet inom organisationen 

vilket i längden kan ha positiva effekter.  

En annan del vi dessutom upptäckt under vår undersökning är den långsiktighet som 

företagen för med sig till projekten. Sida betonar att det är en viktig del till varför de vill 

arbeta med företag. Ett tydligt exempel är den stora skillnad i hur långt fram i tiden Sidas 

respektiva Scanias strategi för Irak sträcker sig. En stor investering på en ny marknad och ett 

långsiktigt vinstintresse hos företagen ger dimension till samarbetena som gör att Sida drivs 

till att samverka med näringslivet.  

I figur 5.1 sammanfattas de drivkrafter vi har funnit för ett traditionellt samarbete och i figur 

5.2 sammanfattas de drivkrafter vi har funnit för ett partnerskap. Figurerna visar drivkrafterna 

för båda sidor och de starkare drivkrafterna är markerade. 
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Figur 5.1.  

Figur 5.2. 
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6 Sammanfattande diskussion  

I denna uppsats har vi kunnat ge exempel på hur relationen mellan företag och icke-

vinstdrivande organisationer har förändrats och håller på att förändras. Båda parter har insett 

att de genom att samarbeta kan nå längre och uppnå ett bättre resultat för olika projekt. De tre 

företagen nämner alla vikten av att hitta en gemensam nämnare som utgångspunkt för 

projektet och att det är detta som ger upphov till varför företag och Sida arbetar ihop. 

KPMGs projekt tillsammans med Sida är ett exempel på hur Sida traditionellt har arbetat med 

företag: Sida köper in en vara eller en tjänst från ett företag genom offentlig upphandling. 

Scania och Tetra Lavals projekt tillsammans med Sida är däremot partnerskapsprojekt. Detta 

sätt att samarbeta med företag är nytt för Sida, och för biståndsorganisationer i stort, och kan 

beskrivas som nästa steg i samarbete mellan olika sektorer.  

De fördelar som enligt vårt teoriavsnitt gäller för ett samarbete mellan företag och NGOs 

visade sig även gälla för Sida och flera av de beskrivna fördelarna har fungerat som 

drivkrafter till varför de tre företagen valt att samarbeta med just Sida. Sidas huvudsakliga 

anledningar till samarbete är att det ger dem tillgång till företagens kärnkompetens och 

möjlighet att influera kommersiella aktörer. De huvudsakliga anledningarna till att företagen 

valt att arbeta med Sida är att samarbetet kan ge en positiv affärsutveckling, ökad legitimitet 

och tillgång till olika nätverk. Dessutom var delad monetär risk, tillgång till 

tillväxtmarknader, undvika konfrontation, möjlighet att tillämpa CSR och influera till nya 

branschstandarder drivkrafter till att ingå i ett samarbete. Även möjligheten att skapa intern 

stolthet var en drivkraft. Möjlighet att få hjälp med marknadsföringen och att forma 

lagstiftning nämns däremot inte som drivkrafter. Vissa av drivkrafterna anser vi dessutom är 

än mer framträdande vid ett samarbete med Sida i och med att Sida är en politisk organisation 

och en del av svenska staten. Som en politisk aktör har de en institutionell legitimitet medan 

en NGOs legitimitet enbart grundar sig i allmänhetens tro på att NGOs på olika sätt är 

dedikerade till att främja den sociala välfärden. Goda relationer med Sida innebär även 

kontakter med svenska staten vilket ger en ytterligare dimension till drivkrafter som olika 

nätverk. Just legitimitet och olika nätverk är två av de tre mest framträdande drivkrafterna i 

vår undersökning och den politiska aspekten av Sida är det som företagen, framförallt Scania 

och Tetra Laval som har partnerskapsprojekt tillsammans med Sida, värderar högst. 
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I projekten som karaktäriseras som ett partnerskap så var också fördelarna med ett samarbete 

mer djupgående. Noterbart är att Sida beskrevs som en passiv part och att den primära 

expertisen var ett bidrag från företagen. Det resulterade i att företagen arbetade hårt för att 

projektet skulle nå framgång. Partnerskap ger en långsiktighet som inte behöver finnas vid 

samarbete i och med att det är närmare knutet till företagets kärnverksamhet. Detta 

framkommer tydligt i beskrivningen av Tetra Lavals, och kanske framförallt, Scanias 

projekt  med Sida. Ett partnerskap kan dessutom beskrivas som närmare bundet till företaget i 

fråga i och med att initiativet kommer från företaget. Vid samarbeten som de projekt som 

KPMG bedriver på uppdrag av Sida skulle något annat företag kunna ta över vid nästa 

upphandling. Detta kan förklara varför KPMG betonar vikten av att projekten stämmer 

överens med företagets uppförandekod och CSR-arbete snarare än betonar viljan att 

samarbeta med just Sida. 

En nära anknytning till kärnverksamheten innebär även att risken minskar för att projektet 

sparas in på vid sämre tider.  Det ska därför alltid eftersträvas att projektet knyts till 

företagens kärnverksamhet för att kunna uppnå en, som Sida säger, win-win-situation: “”Win” 

för fattiga människor likaväl som ”win” för företagen. Ty är vinsten inte ömsesidig så är 

verksamheten inte uthållig.” Att sociala värden byggs in i företags kärnverksamhet ser vi som 

en positiv utveckling. Dock är det viktigt att eftersträva jämvikt i samarbeten och partnerskap 

för att säkerställa att samtliga parter vinner något. 

6.1 Diskussion kring resultatet 

Vårt resultat stämmer till stor del överens med tidigare teori och visar dessutom att båda 

parter, företagen och Sida, ser på partnerskapet på samma sätt. Men det krävs en 

undersökning med ett större antal respondenter för att säkerställa resultatet. Både företagen 

och Sida menar att projektet når en större framgång och långsiktighet om det knyts till 

företagets kärnverksamhet. Det är därför viktigt att andra företag har det i åtanke, och hur 

detta på bästa sätt kan göras bör undersökas vidare.  

Våra respondenter var personligen ansvariga för projekten och arbetar fortfarande på 

organisationen vilket kan ha resulterat i att de negativa aspekterna av projekten inte belystes. 

Vårt syfte var att upptäcka fördelarna och drivkrafterna med samarbete därför ser vi inte att 

detta har påverkat resultatet på ett negativt sätt men kan ha gett en obalanserad bild av 

fenomenet. För att kunna undersöka om företagen genom dessa samarbeten kan undvika 
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uppmärksamhet kring kontroveriella projekt skulle vår metod ha behövts kompletteras med en 

granskning av företagens verksamhet och projekt som inletts efter att samarbetet med Sida 

påbörjades.  

Andra parter som var involverade i projekten uteslöts ur undersökningen. Det innebär att 

företagen kan ha erhållit fördelar som till exempel expertis och olika nätverk från någon eller 

flera av dessa övriga parter. För att undersöka det skulle till exempel en fallstudie, där alla 

parter och alla aspekter av samarbetet tas med, vara lämplig.   
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide företagen. 

Om respondenten  

Vad är din befattning på företaget? 

Hur länge har du arbetat med den här typen av frågor? 

Hur länge har du haft din nuvarande befattning? 

Bakgrund 

Kan du nämna några exempel på samarbeten ni har haft med bistånds- eller 

frivilligorganisationer som ni har haft de senaste åren? Med vilka organisationer? I vilka 

länder? 

Vilka är de huvudsakliga anledningarna till att ni har ingått i sådana här projekt med 

biståndsorganisationer? 

Kan ni se några utmaningar med att samarbeta med olika icke-vinstdrivande organisationer? 

Hur mycket tid och pengar satsar ni på sådana här samarbeten? 

Sida 

Hur länge har ni arbetat tillsammans med Sida? 

Vilka typer av projekt har ni genomfört med dem? 

Vem var det som var intiativtagare till samarbetet med Sida? 

Projektet 

Skulle du kunna berätta om hur projektet inleddes? 

Varför valde ni just detta projekt i just detta områden? Vad hade ni för närvaro i området 

sedan tidigare? 

Kan du berätta om några centrala händelser under projektets gång? 

Är det här ett typiskt projekt för er? Att arbeta med Sida och sättet företaget brukar arbeta 

med CSR-frågor? 

Samarbetet med Sida 

Hur tänkte ni kring valet av Sida som samarbetspartner? 

Övervägde ni några andra alternativa samarbetspartners i Sidas ställe? 

- Om ja, vilka? Och varför just de? 

- Om nej, Vad trodde ni att Sida kunde bidra med till projektet? 
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Vilka förväntningar hade ni på Sida i det här projektet? 

Sida är inte en NGO, utan en politisk organisation, hur ser ni det på det? Spelar det någon 

roll? 

Arbetar ni på ett annorlunda sätt med Sida än med en NGO? 

Såg ni några specifika möjligheter med att ingå i ett samarbete med just Sida i och med att de 

inte är en NGO (är en politisk organisation)? 

Såg ni några specifika utmaningar med att ingå i ett samarbete med just Sida? 

Vad får ni ut av att arbeta med just Sida? 

Lär ni er något av varandra? 

Vad ser ni att en relation med Sida kan leda till för ert företag? 

Hur ser er relation till Sida ut idag? 

 

Bilaga 2. Intervjuguide Sida. 

Om respondenten 

Vad är din befattning? 

Hur länge har du arbetat på Sida? 

Hur länge har du arbetat med B4D inom Sida? 

B4D 

Hur länge har ni arbetat med B4D? 

Varifrån kom intiativet? Utifrån, inifrån organisationen, från ny generaldirektör) 

(Ni bytte generaldirektör 2011, har det betytt något för inställningen mot näringslivet?)  

Sida 

Varför vill ni arbeta tillsammans med företag? Vilka är de huvudsakliga anledningar för att 

ingå i ett sådant här samarbete/partnerskap? 

Vad är viktigt för er vid valet av samarbetsföretag? 

Vilka utmaningar ser ni med att arbeta med företag? (Olika huvudsyfte och mål, drivkrafter. 

Vinstintresse. Får inte stödja någon specifik part. Offentlighetsprincipen) 

Företagen 

Vad kan, utifrån hur ni ser på det, ett samarbete med Sida innebära för ett företag? 

Hur  har intresset för den här typen av samarbete varit hos företag? 

Hur länge upplever ni att intresse för detta har funnits? Fanns det innan ni hos Sida öppnade 

upp för möjligheten för samarbeten? 
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Projekten 

Vem tog intiativet till de olika projekten? 

Hur har dessa tre olika projekt fungerat? 

Vad har ni bidragit med i projekten?  

Hur ser relationen till dessa tre företag ut idag? 


