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FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 122 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. 
FRII verkar för etisk och professionell insamling. Sedan 2009 tillämpar medlemmarna FRIIs Kvalitetskod. Nyckelord i insamling är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang.
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Samarbete med företag  
ger nytta – och risker

aMNEsTy aRbETaR intensivt med att få fler 
företag att respektera mänskliga rättigheter. 

– Vår roll är att påtala kränkningar 
och påverka företagen, men inte att ”rätt-
visemärka” dem. Vi tar inte emot statliga 
pengar för att garantera att vi är oberoende 
i vår granskning. På samma grund har vi nu 
väldigt restriktiva riktlinjer när det gäller 
företag, säger Anna Gustafsson, handläggare 
för företagsfrågor på svenska Amnesty 

Tidigare fanns ett så kallat Business 
Forum, där också företag kunde delta mot 
en viss avgift för att diskutera mänskliga 
rättighetsfrågor. Men den möjligheten finns 
inte idag.

– I de få företagsavtal Amnesty hade 
tidigare hade vi rätt att uttala oss kritiskt. 
Om företaget skulle medverka till att kränka 
mänskliga rättigheter kunde vi säga upp avta-
let omgående, säger Anna Gustafsson. 

Bakgrunden är att Amnestys utrednings- 
och kampanjarbete inte längre bara omfattar 
stater som kränker mänskliga rättigheter 
utan också företag. I länder som Kina görs 
till exempel riskanalyser bland annat när det 
gäller arbetsmiljö.

Miljöorganisationen Greenpeace har valt 

att inte heller ta emot ekonomiskt stöd från 
vare sig stat eller företag utan enbart från 
privatpersoner. 

– Orsaken är att vi vill vara helt självstän-
diga och oberoende. Eftersom vi granskar fö-
retag och politiker, som ofta bär ansvaret för 
hur miljön behandlas, måste vi ha hög tro-
värdighet. Om vi skulle ta emot bidrag från 
företag skulle vi kunna misstänkas blunda 
för verksamhet vi annars skulle ha kritiserat, 
förklarar Jesper Liveröd på Greenpeace. 

Däremot har Greenpeace regelbundet di-
alog med företag och andra aktörer, inklusive 
de som man varit kritisk till. I kampanjerna 
kan Greenpeace ge både ris och ros, bero-
ende på hur de tycker att företagen utvecklas 
i miljö- och sociala frågor. 

MEN vaD säGER DÅ företagen själva – hur stort 
är intresset för att skänka gåvor eller avsätta 
tid och engagemang till ideeella ändamål? 

Enligt banken SEBs undersökning om 
SCR och samhällsengagemang som gjordes 
hösten 2010 finns en övervägande positiv 
inställning hos företagen att göra saker ”pro 
bono”, det vill säga att hjälpa andra utan 
vinstsyfte. 

– Vart tredje medelstort företag ser idag 
socialt ansvar och miljöhänsyn som en 
integrerad del av verksamheten. För två år 
sedan var det bara 13 procent som svarade ja 
på den frågan bland företag med 50-249 an-
ställda, säger SEBs företagarekonom Ingela 
Hemming.

Företag med över 50 anställda vill hellre 
avsätta pengar medan mindre företag istäl-
let vill bidra med sin arbetstid. Personligt 
engagemang hos ledningen är är en viktig del 
i hur CSR-arbetet fungerar. 

– I tillverkningsbranscen finns de företag 
som generellt är mest benägna att avsätta 
pengar till ideell verksamhet, medan tjäns-
teföretagen istället väljer att satsa arbetstid, 
säger Ingela Hemming.  

pER GRaNkvIsT, REDakTöR på Bonnier Tid-
skrifter och författare till boken CSR i Prak-
tiken, säger att det säkert finns lika många 
anledningar som det finns företag bakom 
samarbeten.

– Ett vanligt skäl är att företagen vill 
bidra till att lösa samhällsproblem på lång 
sikt. Fördelarna för organisationerna är att 
de får pengar för att komma närmare sina 

Allt fler svenska företag vill arbeta för hållbarhet och samarbeta med ideella 
organisationer. Att ta socialt och miljömässigt ansvar har blivi en del i verk-
samheten – både i Sverige och globalt. Men vad är bäst för de ideella orga-
nisationerna – att ta emot gåvor, att vara helt oberoende eller att inleda ett 
aktivt samarbete? insamling|nu har pejlat läget.
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mål, oavsett om det handlar om att hjälpa 
fler skolbarn med läxläsning eller sprida 
information om miljörisker. 

– Riskerna tycker jag främst ligger i om 
en organisation får en för stor andel av sina 
bidrag från en och samma källa eftersom det 
kan leda till ett beroendeförhållande som är 
osunt för att trygga organisationens långsik-
tiga självständighet, säger Per Grankvist. 

haN MENaR aTT det vilar ett lika stort ansvar 
på företagen som på organisationerna att se 
till att båda får ut så mycket av det som möj-
ligt av samarbetet – då kommer båda parter 
att vilja fortsätta arbeta tillsammans. Alla 
relationer blir torftiga om de bara handlar 
om pengar. Det blir ett problem om det bara 
handlar om att få visa upp organisationens 
logo i företagets marknadsmaterial. Att bidra 
med tjänster eller kunskaper kan istället vara 
en modell som ger mer utdelning. 

– Företagen kan hjälpa till att utveckla de 
anställdas känsla av meningsfullhet genom 
att de kan vara volontärer i ideella organi-
sationer och komma hem med en förändrad 
syn på ledarskap, säger Per Grankvist.  

MArIe VON ZeIPeL

För organisationer som utvecklas

Fackförbund

 Insamlingsorganisationer

Handikapporganisationer

Branschorganisationer

Kurs- konferensanordnare

Idrottsorganisationer

MySoft har system för

l  l l

I slutet av september arrangerade FRII och 
konsultföretaget Connecta ett seminarium 
om den ideella sektorns framtid. Bakgrun-
den är den rapport som tagits fram av 
Connecta om sektorns utmaningar. Det blev 
en stundtals livlig debatt som engagerade 
både små och stora organisationer.

MED allT FlER organisationer som samlar 
in pengar ökar konkurrensen, tillväxten 
och behovet av att återrapportera till 
givarna. Många upplever en ökad kom-
mersialisering och professionalisering, 
men också stora möjligheter att växa och 
få ökat stöd, visar rapporten.

 Birgitta Mossberg, generalsekreterare 
på Ronald McDonald Barnfond tycker 
debatten om utmaningar för den ideella 
sektorn är givande. 

– Det blev en bra 
och öppen diskus-
sion och samtal i 
bikupor, vilket jag 
tyckte om. Sen kan-
ske rapporten kunde 
ha kommit längre 
i analysen, nu blev 
det mer en redovis-
ning av läget.

Ronald McDo-
nald barnfond har 1,5 anställda och 
jobbar ofta med företag.

Den viktigaste uppgiften är att 
samla in pengar för att bygga nya Ronald 
McDonald Hus för allvarligt sjuka barn 
och deras familjer. Hittills har fyra hus 
byggts och ett femte är på gång. 

– Vi är synnerligen ideella, men ser 
ingen motsättning i att samarbeta med 

företag. Det har alltid varit naturligt för 
oss. Vi får inte glömma bort att även 
företag består av människor som skänker 
med hjärtat. När det första Huset invigdes 
1993 reagerade folk på att företag tog 
samhällsansvar – men inte idag. Som en 
liten organisation måste man använda 
alla de resurser som finns, säger Birgitta 
Mossberg

Nästa steg är bygget av ett Ronald 
McDonald hus i Uppsala där insam-
lingen sker i samarbete med Barncancer-
fonden.

ulF GRapE, oRDFöRaNDE i Hjärtebarnsför-
bundet, känner igen de flesta frågeställ-
ningarna i Connecta-rapporten både från 
sin tid i näringslivet och nu som verksam 
i en ideell organisation – Hjärtebarnsfon-
den som samlar in 
pengar till forsk-
ning för barn med 
hjärtfel.

– Inom industrin 
är vd ansvarig och 
kan fatta snabba 
beslut, i den ideella 
sektorn är det ofta 
en lång förankrings-
process. Båda sätten 
är naturliga. Byt ut ordet insamling mot 
försäljning – det är olika ord för samma 
fenomen beroende av vart du jobbar. 

Insamlingsbranschen är trots ökade 
krav beroende av idealitet och att det 
finns en ”själ” i arbetet, säger Ulf Grape. 

– Ökad konkurrens står inte i motsätt-
ning till krav på öppenhet och hög moral.

MArIe VON ZeIPeL

Många organisationer på 
väg in i kommersiell värld

Birgitta Mossberg Ulf Grape

Både företag och organisationer har ansvar 
för att samarbetet blir meningsfullt. Att 
utbyta kunskap och tjänster är en modell 
som kan ge båda god utdelning.




