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Abstract   

In today's society, we face many complex and major challenges, several of them concerning 

human rights - at both global, regional and local level. To enable solutions to these problems, 

collective action and effort is required. As a result, cooperation between all sectors within the 

UN, as well as the public and the private sector, not to mention civil society, is crucial. In 

September 2015, the UN General Assembly adopted a historic framework: Agenda 2030, which 

addresses the importance of partnerships and engagement from all sectors to achieve sustainable 

development and the application of human rights for all.  

In light of this, the present study investigates partnerships between the private and non-profit 

sector from a human rights perspective. Previous research has dealt with both cross-sector 

partnerships for social issues, the role of companies in relation to the Sustainable Development 

Goals, and CSR and human rights. The research about cross-sector partnerships for social 

issues, which are the partnerships that are addressed in Agenda 2030, often lacks the perspective 

of how they can promote human rights. The aim with this thesis is to therefore research how 

human rights are understood in cross-sectoral partnerships, in which ways these partnerships 

can promote human rights, as well as the successes and challenges that exist for them. The 

methodological design of this research consists of interviews with participants from 

partnerships between the private and the non-profit sector, with representatives from both sides. 

There are two dimensions in which human rights can be understood within this framework, on 

the one hand human rights can possibly be understood as human rights per se, on the other hand 

human rights can be understood in relation to CSR. Regardless how human rights can be 

promoted, this study finds that here it mainly concerns exchanging of knowledge and 

competencies between the sectors, but also an increased understanding of one another. The 

identified challenges are primarily that they have different mindsets, are perceived not to speak 

the same language and work in varied ways. The present study shows that there is an 

interdependency between cross-sector partnerships and human rights and that it is clear that 

partnerships between different sectors are necessary to solve the social problems we are facing 

today. We need to partner for change.  

 

Key words: human rights, cross-sector partnerships for social issues, private sector, non-profit sector  
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Begreppsdefinitioner  

Ideell sektor: Med ideell sektor menas den sektor som brukar kallas för den tredje sektorn. Den 

kännetecknas av att den främjar ett värde eller en idé, den verkar utan kommersiella 

vinstintressen och den gynnar allmänintresset. Inom denna sektor verkar bland annat 

organisationer, föreningar och stiftelser.  

Privat sektor: Privat sektor är en sammanfattande benämning på verksamheten inom det 

privata näringslivet. Till skillnad från ideell sektor så verkar den vinstdrivande.  

Sektoröverskridande partnerskap: Med sektoröverskridande partnerskap menas ett åtagande 

av ett företag (eller en grupp av företag) att arbeta med en organisation från en annan sektor, i 

det här fallet den ideella. Partnerskapet innebär att de deltagande arbetar tillsammans för att 

lösa problem som påverkar dem alla, och problemen definieras ofta som sociala problem.1 

CSR: Det finns ingen entydig definition av vad CSR innebär, men i uppsatsen kommer EU:s 

definition av CSR att användas: CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i 

samhället där man verkar. CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, 

socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt 

och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Seitanidi, M. May, and Andrew Crane. 'Implementing CSR through Partnerships: Understanding the Selection, 

Design and Institutionalisation of Nonprofit-Business Partnerships', Journal of Business Ethics, vol. 85/no. S2, 

(2009), pp. 413-429, s. 413 
2 European Commission. Corporate Social Responsibility & Responsible Business Conduct. 

http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/. Hämtad 2019-05-21. 

http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/
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1. Introduktion   

Uppsatsens första kapitel syftar till att presentera de bakomliggande faktorer som gör ämnet 

för uppsatsen aktuellt, samt att redogöra för problemformulering, avgränsningar, material 

samt disposition.  

1.1 Inledning  

I dagens samhälle står vi inför flertalet stora och komplexa utmaningar, många av dem rörande 

mänskliga rättigheter - som exempelvis klimatförändringarna, fattigdom och hälsa - på både 

global, regional och lokal nivå. För att möjliggöra lösningar på dessa problem, krävs en 

kollektiv handlingskraft, där samarbete mellan alla sektorer, från FN-systemet, till den 

offentliga och privata sektorn till civilsamhället kommer att vara avgörande.3 I september 2015 

antog FN:s generalförsamling ett historiskt ramverk, Agenda 2030. Ramverket innebär att FN:s 

alla 193 medlemsländer har förbundit sig till att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Aldrig tidigare har världens ledare kommit överens 

om gemensamma åtgärder och ansträngningar utifrån en så bred agenda. Agenda 2030 

innehåller 17 mål med 169 tillhörande delmål, vilka ofta går under namnet de Globala målen.4 

Dessa mål bygger vidare på millenieutvecklingsmålen, och syftar till att slutföra vad som inte 

uppnåddes genom dem.5 Agenda 2030 vägleds av Förenta Nationernas stadga, och är förankrad 

i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, internationella konventioner om de 

mänskliga rättigheterna samt milleniedeklarationen, och syftar till att förverkliga alla 

människors mänskliga rättigheter.6  

   De 16 målen berör allt från ingen fattigdom och minskad ojämlikhet, till fredliga och 

inkluderade samhällen.7 För att möjliggöra genomförandet av Agenda 2030 och de Globala 

målen krävs partnerskap, engagemang och samarbete. Det globala målet nummer 17 handlar 

om just detta, att samarbeta för förändring.8 Mål nummer 17 belyser vikten av partnerskap 

mellan flera partner, vilka mobiliserar och utbyter kunskap och expertis för att bidra till att 

målen uppnås.9 Vidare vill mål nummer 17 ”…uppmuntra och främja effektiva offentliga och 

                                                           
3 Förenta Nationerna. Agenda 2030 för hållbar utveckling. 2015, s. 9 
4 Agenda 2030-Delegationen. Om Agendan. https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-

agendan/.Hämtad 2019-03-07 

5 Förenta Nationerna. Agenda 2030 för hållbar utveckling. 2015, s. 2 
6 Ibid, s. 9 
7 Globala målen. Om globala målen. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. Hämtad 2019-03-07 
8 Det globala målet nummer 17, ”Genomförande och globalt partnerskap”, syftar till att stärka genomförande 

medlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling 
9 Förenta Nationerna. Agenda 2030 för hållbar utveckling. 2015, s. 30 

https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/
https://agenda2030delegationen.se/agenda-2030/om-agendan/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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offentligt-privata partnerskap, samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på 

erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategirer”.10 Under mål 17 och 

belysandet av vikten av samarbete mellan alla sektorer för att uppnå målen och förverkligandet 

av mänskliga rättigheter för alla har den privata sektorn och företag fått mer uppmärksamhet än 

vad de tidigare haft. Den innovativa mångskiftande karaktären hos den privata sektorn är viktiga 

drivkrafter för förändring, och Agenda 2030 säger vidare att ”…vi uppmanar alla företag att 

använda sin kreativitet och innovationsförmåga för att lösa utmaningar som står i samband 

med hållbar utveckling”.11  

   Att det krävs samarbete mellan alla sektorer för att genomföra Agenda 2030 och de Globala 

målen och därmed förverkliga alla människors mänskliga rättigheter står klart, men hur ska det 

gå till? För att adressera de stora sociala (miljömässiga och ekonomiska) problemen behövs fler 

och bättre partnerskap över sektorsgränser. Partnerskap behöver handla om mer än passiva 

sponsorskap och isolerade CSR projekt och fokusera mer på aktivt samarbete.12 Det är något 

som kan låta enkelt, men kommer att kräva ett fortsatt skifte i synsätt på både samarbete och 

mänskliga rättigheter inom alla sektorer- och var ska detta enorma arbeta börja?  

   Agenda 2030 är normgivande för allas roll i arbetet med hållbar utveckling och mänskliga 

rättigheter, och det globala målet nummer 17 kan ses som en utgångspunkt för vikten av 

sektoröverskridande samarbete, men ger ingen tydlig vägledning i hur det ska omsättas i 

praktiken. Agenda 2030 kastar också nytt ljus på den privata sektorn och företags roll i arbetet 

med hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Privat sektor och företag har länge arbetat 

med så kallade CSR frågor, vilka berör främst hållbar utveckling13 men de ligger fortfarande 

efter exempelvis den ideella sektorn vad det gäller att ta socialt ansvar och arbeta med 

mänskliga rättigheter.14  

   Det finns mycket forskning kring företags roll att respektera och arbeta med mänskliga 

                                                           
10 Ibid, s. 30   
11Ibid, s. 32 
12 Reach for Change. Our Impact 2017, 2017, s.36 
13 Wettstein, Florian. 'Beyond Voluntariness, Beyond CSR: Making a Case for Human Rights and 

Justice', Business and Society Review, vol. 114/no. 1, (2009); Borglund, Tommy, Hans De Geer, and Mats 

Hallvarsson, 'Värdeskapande CSR: Hur Företag Tar Socialt Ansvar', (1. uppl. edn, Stockholm, Norstedts 

akademiska förlag, 2008); Wadham, Helen. 'Talking Across Boundaries: Business and NGO Perspectives on 

CSR, Sustainable Development and Partnership', Journal of Corporate Citizenship, no. 34, (2009) 
14 Wettstein, Florian. 'Beyond Voluntariness, Beyond CSR: Making a Case for Human Rights and 

Justice', Business and Society Review, vol. 114/no. 1, (2009); Wettstein, Florian. 'CSR and the Debate on 

Business and Human Rights: Bridging the Great Divide', Business Ethics Quarterly, vol. 22/no. 4, (2012) 
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rättigheter kopplat till CSR15 och den privata sektorns roll i Agenda 203016. Men frågorna hur 

den privata sektorn och företag ser på mänskliga rättigheter, hur man ska jobba med mänskliga 

rättigheter, och på vilken nivå, är fortfarande många. Ser man bortom den privata sektorn och 

företags roll i att arbeta med CSR som en del av arbetet med Agenda 2030, och fokuserar endast 

på samarbete mellan sektorer finns det mycket tidigare forskning inom sektoröverskridande 

partnerskap för att arbeta med sociala frågor17, vilket är vad Agenda 2030 adresserar.  

   Det som saknas inom tidigare forskning kring både sektoröverskridande partnerskap, och till 

viss del även företags arbete med CSR, är en tydligare koppling till hur det faktiskt är knutet 

till mänskliga rättigheter. Då sektoröverskridande partnerskap syftar till att adressera och arbeta 

med sociala utmaningar18, och sociala frågor ofta har en stark koppling till olika mänskliga 

rättigheter, anser jag att det saknas en tydligare koppling dem emellan, och därför är det 

intressant att belysa partnerskap mellan sektorsgränser ur ett MR-perspektiv.  

   Då merparten av forskning kring partnerskap mellan sektorer är gjord ur organisations eller 

företagsetiska perspektiv19,  stärker det även det intressanta i att utforska dessa samarbeten 

mellan sektorer ur ett MR-perspektiv. Vidare har forskning som tidigare nämnt behandlat både 

företags roll att respektera och arbeta med mänskliga rättigheter kopplat till CSR och den 

privata sektorn och företags roll i Agenda 2030, men många frågor kring hur företag ska 

implementera CSR, hur de ska jobba med mänskliga rättigheter och på vilken nivå kvarstår. 

Partnerskap med ideella organisationer för att arbeta med mänskliga rättigheter kan vara en 

tänkbar strategi och ett alternativ, men området är fortfarande relativt outforskat, vilket även 

det är en bidragande faktor till varför att undersöka sektoröverskridande partnerskap ur ett MR-

perspektiv är intressant. Ytterligare en aspekt som bidrar till att det är intressant att undersöka 

på vilka sätt sektoröverskridande partnerskap kan främja mänskliga rättigheter förutom att det 

                                                           
15 Mayer, Ann Elizabeth. 'Human Rights as a Dimension of CSR: The Blurred Lines between Legal and Non-

Legal Categories', Journal of Business Ethics, vol. 88/no. S4, (2009), pp. 561-577; Ruggie, John Gerard. 

'Business and Human Rights: The Evolving International Agenda', The American Journal of International 

Law, vol. 101/no. 4, (2007); Wettstein, Florian ‘Human Rights as a Critique of Instrumental CSR: Corporate 

Responsibility Beyond the Business Case’, Notizie di Politeia, 18 (106) (2012), p. 18-33  
16 Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. 'Do no Harm and do More Good Too: Connecting the 

SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory', Corporate Governance (Bingley), (2018); 

Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. 'The Private Sector and the SDGs: The Need to Move 

Beyond ‘Business as Usual’', Sustainable Development, vol. 24/no. 6, (2016), pp. 371-382  
17 Se bland annat: Selsky, John W., and Barbara Parker. 'Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: 

Challenges to Theory and Practice', Journal of Management, vol. 31/no. 6, (2005), pp. 849-873; Seitanidi, Maria 

May, and Andrew Crane. 'Implementing CSR through Partnerships: Understanding the Selection, Design and 

Institutionalisation of Nonprofit-Business Partnerships', Journal of Business Ethics, vol. 85/no. S2, (2009), pp. 

413-429; Remund, David L., and Brooke W. McKeever. 'Forging Effective corporate/nonprofit Partnerships for 

CSR Programs', Journal of Communication Management, vol. 22/no. 3, (2018), pp. 309-326 
18 Ibid  
19 Ibid  
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är ett högaktuellt område, är att forskningen kring sektoröverskridande partnerskap främst berör 

samarbeten mellan privat och ideell sektor i USA20, delar av Afrika21 samt delar av Asien22, 

men är blygsam vad gäller Europa och specifikt Sverige. Detta kan ha sina förklarliga skäl, som 

att exempelvis USA är ett land där den ideella sektorn och NGO:s spelar en mer omfattande 

roll än exempelvis i många länder i Europa, då statsskick och statsapparater ser annorlunda ut. 

Att det finns forskning på fenomenet (dock inte ur ett mänskliga rättigheter perspektiv) i andra 

kontexter innebär inte att det inte är av vikt att undersöka det i en ny kontext - i det här fallet 

Sverige, snarare tvärtom. Att det inte finns mycket forskning som berör i) sektoröverskridande 

partnerskap i Sverige och ii) sektoröverskridande partnerskap ur ett MR-perspektiv visar att det 

finns en klar forskningslucka att fylla. Jag menar att det är en klar forskningslucka, då dessa 

partnerskap arbetar med frågor som utbildning, hälsa eller arbete, vilka är frågor som direkt kan 

kopplas till mänskliga rättigheter. Ändå belyses inte dessa samarbeten ur ett MR-perspektiv, 

vilket jag anser märkligt men även intressant, och därför väljer att göra det i denna uppsats. 

    För att sammanfatta: Agenda 2030 är historiskt det mest omfattande ramverket kring hur vi 

ska uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling och förverkliga allas 

mänskliga rättigheter. Agendan förespråkar samarbete för genomförandet av dessa 17 mål, och 

en del av detta arbete innefattar partnerskap mellan privat och ideell sektor, men hur detta kan 

se ut, ser ut, eller på vilka sätt samarbete mellan privat och ideell sektor kan främja mänskliga 

rättigheter är fortfarande ett relativt outforskat område. 

   Det är ett enormt område, och att försöka urskilja på vilka sätt sektoröverskridande 

partnerskap kan påverka arbetet med mänskliga rättigheter behövs brytas ned till betydligt 

mindre nivåer och i mindre delar. Det kräver en förståelse för den privata sektorns roll i 

förhållande till de globala målen, CSR och mänskliga rättigheter, samt en förståelse för hur 

sektoröverskridande partnerskap rörarande sociala frågor fungerar, för att sedan kunna 

undersöka hur dessa partnerskap mellan privat och ideell sektor kan belysas ur ett MR-

                                                           
20 Se exempelvis: Remund, David L., and Brooke W. McKeever. 'Forging Effective corporate/nonprofit 

Partnerships for CSR Programs', Journal of Communication Management, vol. 22/no. 3, (2018), pp. 309-326; 

Wadham, Helen. 'Talking Across Boundaries: Business and NGO Perspectives on CSR, Sustainable 

Development and Partnership', Journal of Corporate Citizenship, no. 34, (2009), pp. 57-68 
21 Se exempelvis: Idemudia, Uwafiokun. 'Environmental Business–NGO Partnerships in Nigeria: Issues and 

Prospects', Business Strategy and the Environment, vol. 26/no. 2, (2017), pp. 265-276; Hamann, Ralph, Stu 

Woolman, and Courtenay Sprague. , 'The Business of Sustainable Development in Africa: Human Rights, 

Partnerships, Alternative Business Models', Anonymous Translator(1.th edn, New York; Tokyo, Japan; Pretoria, 

South Africa;, Unisa Press, 2008). 
22  Se exempelvis: Hasan, Samiul., 'Corporate Social Responsibility and the Three Sectors in Asia: How 

Conscious Engagement can Benefit Civil Society', Anonymous Translator (, New York, NY, Springer, 2017); 

Jayaraman, Anuja, Vanessa D'souza, and Trisha Ghoshal. 'NGO-Business Collaboration Following the Indian 

CSR Bill 2013: Trust-Building Collaborative Social Sector Partnerships', Development in Practice, vol. 28/no. 6, 

(2018), pp. 831-841 
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perspektiv.  

   Jag är i denna uppsats därför intresserad av att närmare undersöka hur dessa partnerskap kan 

se ut, hur mänskliga rättigheter förstås inom dem, på vilka sätt de kan tänkas främja arbetet med 

mänskliga rättigheter samt vilka framgångar och utmaningar som finns för dem. Nästföljande 

avsnitt kommer att tydliggöra problemformulering, specificera uppsatsen syfte och 

forskningsfrågor, samt klargöra avgränsningar, presentera material och en disposition.  

1.2 Problemformulering    

Som tidigare nämnt står vi idag inför många stora komplexa sociala utmaningar, och många av 

dem rör mänskliga rättigheter. Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är ett av 

de mest gedigna ramverk någonsin framtaget för att arbeta med lösningar till dessa 

utmaningar.23 Agenda 2030 pålyser starkt att dessa utmaningar kräver kollektiv handlingskraft 

och välkomnar partnerskap och samarbeten mellan sektorer för att möjliggöra lösningar till 

dessa utmaningar. Olika sektorers roll i förhållande till mänskliga rättigheter och 

sektoröverskridande partnerskap är ett utforskat område24, men inte ur ett MR-perspektiv. Hur 

dessa partnerskap kan främja arbetet med mänskliga rättigheter och högre målsättningar som 

exempelvis Agenda 2030 har hittills heller inte fått mycket uppmärksamhet inom olika 

forskningsområden. Då sektoröverskridande partnerskap inom Agenda 2030 ses som betydande 

för genomförandet och förverkligandet av en hållbar utveckling och allas mänskliga rättigheter 

är det av yttersta vikt och intresse att utforska och diskutera detta fenomen ur ett MR-perspektiv.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Mot bakgrund av det som presenterats i inledning och problemformulering blir uppsatsens 

övergripande syfte att undersöka hur mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande 

partnerskap, på vilka sätt sektoröverskridande partnerskap kan främja arbetet med mänskliga 

rättigheter, samt vilka utmaningar och framgångar som kan finnas inom dessa partnerskap. Att 

undersöka förståelsen av mänskliga rättigheter och på vilka sätt mänskliga rättigheter kan 

främjas möjliggör att skapa en överblick av det rådande läget kring kopplingen mellan 

sektoröverskridande partnerskap och mänskliga rättigheter. Att belysa vilka utmaningar och 

                                                           
23 Se Förenta Nationerna. Agenda 2030 för hållbar utveckling, 2015 
24 Se bland annat: Selsky, John W., and Barbara Parker. 'Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: 

Challenges to Theory and Practice', Journal of Management, vol. 31/no. 6, (2005), pp. 849-873; Austin, James 

E., and M. May Seitanidi. 'Collaborative Value Creation: A Review of Partnering between Nonprofits and 

Businesses: Part I. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages', Nonprofit and Voluntary Sector 

Quarterly, vol. 41/no. 5, (2012), pp. 726-758; Austin, James E., and Maria May Seitanidi. 'Collaborative Value 

Creation: A Review of Partnering between Nonprofits and Businesses. Part 2: Partnership Processes and 

Outcomes', Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 41/no. 6, (2012), pp. 929-968 
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framgångar som finns inom dessa partnerskap bidrar även till att se vad som behöver tas i 

beaktande för framtida partnerskap mellan sektorer med mänskliga rättigheter i åtanke. För att 

kunna redogöra för uppsatsens syfte är följande forskningsfrågor av intresse:  

1. På vilket sätt förstås mänskliga rättigheter inom sektoröverskridande partnerskap?  

2. På vilka sätt kan sektoröverskridande partnerskap främja mänskliga rättigheter?  

3. Vilka är utmaningarna och framgångarna som finns inom och för dessa partnerskap 

över sektorsgränser?  

De första två frågorna speglar det övergripande syftet med uppsatsen: att undersöka hur 

mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap, och på vilka sätt dessa 

samarbeten kan tänkas främja dem. Den tredje frågan syftar till att hjälpa till att diskutera vilka 

möjliga framgångar och utmaningar som kan finnas inom dessa partnerskap. Vad som fungerar 

bra och mindre bra kan hjälpa till att föra en diskussion om varför sektoröverskridande 

partnerskap anses vara positiva, och vilka utmaningar som behöver diskuteras för att synliggöra 

hinder som kan påverka framtida utformning av liknande partnerskap. Förhoppningen är att 

frågorna tillsammans ska kunna bidra till att ge en nyanserad bild av mänskliga rättigheters roll 

inom samarbete över sektorsgränser, förtydliga hur partnerskap mellan sektorer kan främja 

mänskliga rättigheter, samt belysa vilka framgångsfaktorer och utmaningar som kan tänkas 

återfinnas inom dessa samarbeten.  

1.4 Avgränsningar  

Denna uppsats kommer att undersöka partnerskap mellan privat och ideell sektor. Det hade 

varit intressant att även undersöka dimensionen privat-offentliga eller ideell-offentliga 

partnerskap, men tidsramen för denna uppsats innefattar inte utrymmet för en sådan omfattande 

undersökning. Valet av just privat och ideell sektor kommer att diskuteras i uppsatsens senare 

metodavsnitt, där även det aktuella partnerskapsformatet samt dess deltagande parter kommer 

att presenteras. Ytterligare en avgränsning som gjorts för denna undersökning är att undersöka 

sektoröverskridande partnerskap i en svensk kontext. Denna avgränsning har gjorts dels för att 

det är ett relativt outforskat område och därmed intressant, dels för att möjligheten att utforska 

fenomenet på en global nivå eller i en annan kontext på samma djupgående sätt vilket 

möjliggörs i en svensk kontext, inte är möjlig inom ramen för denna studie.   

1.5 Material  

Det primära materialet för denna uppsats kommer att utgöras av empiriskt underlag från semi-

strukturerade intervjuer. Intervjuerna till denna undersökning kommer att ske med deltagare ur 
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sektoröverskridande partnerskapsprogram mellan privat och ideell sektor. Material, samt urval 

och presentation av både partnerskapsprogrammet samt vad som representerar den privata 

sektorn respektive den ideella sektorn kommer att ges en närmare presentation i uppsatsens 

metodkapitel. 

1.6 Disposition 

Efter uppsatsens inledande kapitel följer närmast en presentation av bakgrund samt tidigare 

forskning om företag, de globala målen, CSR och mänskliga rättigheter, samt 

sektoröverskridande partnerskap mellan privat och ideell sektor. Följande kapitel kommer att 

redogöra för uppsatsens teoretiska ramverk. Tidigare forskning och teori efterföljs av uppsatsen 

metodkapitel, vilket följs av presentation av resultat och analys. Uppsatsens avslutande kapitel 

kommer att innehålla slutsatser, samt förslag till framtida forskning.  

2. Bakgrund samt tidigare forskning  

Kapitel nummer två presenterar bakgrund och tidigare forskning inom den privata sektorns 

roll i arbetet med hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, CSR och sektoröverskridande 

partnerskap mellan privat och ideell sektor. Syftet är att bidra till en kontextuell förståelse och 

att skapa en bild av hur den tidigare forskningen hör samman med uppsatsens teoretiska 

ramverk. 

2.1 Företag, Globala målen, CSR och mänskliga rättigheter  

En av de mest signifikanta skiftningarna i framtagandet av de Globala målen har varit den 

speciella rollen den privata sektorn har fått.25 När tidigare FN deklarationer rörande hållbar 

utveckling har fokuserat på regeringar, är de Globala målen innovativa i att de direkt designat 

en roll för företag genom det Globala målet nummer 17, vilket rör partnerskap. Bland andra 

Scheyvens et al diskuterar detta, och visar att inom Agenda 2030 påkallas företag, regeringar 

och det civila samhällets lika ansvar för att uppnå en hållbar väg framåt. Många hävdar dock 

att den privata sektorn har särskilda styrkor att tillföra arbetet med de globala målen, så som 

innovationskraft, mottaglighet, effektivitet och tillhandahållandet av specifika kunskaper och 

resurser.26 Sedan starten av det nya milleniet har det funnits en otrolig entusiasm till alternativ 

i hur den privata sektorn kan bidra till att uppnå globala hållbarhetsmål, och  progressiva företag 

                                                           
25  Scheyvens, Regina, Glenn Banks, and Emma Hughes. 'The Private Sector and the SDGs: The Need to Move 

Beyond ‘Business as Usual’', Sustainable Development, vol. 24/no. 6, (2016), pp. 371-382, s. 371 
26 Ibid  
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har utvecklat affärsmodeller som innefattar sociala värderingar och idéer om ett nytt 

ansvarstagande.27  

   Inom FN:s tre stora hållbarhetskonferenser (Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002 och Rio 

20+ 2012) har både världsledare, statsrepresentanter, icke-statliga och privata aktörer framhävt 

den privata sektorns utökade roll i arbetet med hållbar utveckling.28 Scheyvens et al redogör för 

dessa konferenser, och belyser bland annat att dokumentet från Rio 20+ fastställer den privata 

sektorn som en viktig partner inom utveckling: ”… vi erkänner att implementerandet av hållbar 

utveckling kommer att vara beroende av ett aktivt engagemang både från den privata och 

offentliga sektorn…// Vi stöttar nationella regelverk och policyramverk som möjliggör för 

företag och industri att vidareutveckla initiativ för hållbar utveckling som även har vikten av 

corporate social responsibility i beaktande. Vi uppmanar den privata sektorn att engagera sig 

i ansvarstagande affärsutövande...”.29 Som följd av detta har många företagsdrivna forum och 

initiativ växt fram inom den privata sektorn, vilka fokuserar på mer etiska, ansvarstagande och 

hållbara sätt att arbeta. Företag uppmanas starkt att ta en proaktiv roll i arbetet med hållbar 

utveckling och ”Post 2015 eran” presenterar en historisk möjlighet för den privata sektorn och 

företagsvärlden att bidra till detta.30 Det må låta positivt och lovande, men hur kan det tänkas 

fungera i den verkliga världen, bortom historiska ramverk och FN toppmöten?  

   FN har bistått med flertalet dokument angående den privata sektorn och företags roll i relation 

till mänskliga rättigheter. Bland annat UN Global Compact31, och rapporter framtagna av 

dåvarande FN:s generalsekreterares särskilda representant för näringsliv och mänskliga 

rättigheter, John Ruggie.32 Rapporterna berör hur företag och affärsvärlden ska förhålla sig till 

mänskliga rättigheter och ska  fungera som riktlinjer för dess arbete med mänskliga rättigheter 

och hållbar utveckling.33 Även om Ruggie med dessa riktlinjer betonar vikten av att företag 

arbetar med mänskliga rättigheter så ger de ingen klar guidning i hur företag aktivt ska arbeta 

med mänskliga rättigheter eller aktivt bidra med värde till samhället.34 Vidare empirisk 

forskning krävs för att utforska hur företag effektivt kan arbeta för att bidra till arbetet med de 

                                                           
27 Ibid, s. 372  
28 Ibid  
29 Ibid, s. 373 
30 Ibid, s.8  
31 Förenta Nationerna. UN Global Compact, https://www.unglobalcompact.org/. Hämtad 2019-03-07 
32 United Nations High Commissioner for Human Rights., 'Guiding Principles on Business and Human Rights: 

Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy”: Framework', Anonymous Translator (, New 

York and Geneva, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011). 
33 Buhmann, Karin, Jonas Jonsson, and Mette Fisker. 'Do no Harm and do More Good Too: Connecting the 

SDGs with Business and Human Rights and Political CSR Theory', Corporate Governance (Bingley), (2018), s. 

4 
34 Ibid, s. 5 

https://www.unglobalcompact.org/
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globala målen35, och där med mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.  

   CSR är inget nytt fenomen, men mänskliga rättigheters roll i relation till CSR har länge legat 

i periferin inom forskningen.36 Genom att förstå CSR som någonting bredare än juridiskt,  

politiskt samt socialt ansvar, och istället fokusera på hur det kan ses som en moralisk form av 

ansvar, samt belysa att CSR inte längre endast handlar om miljö och att ”inte göra någon skada”, 

kan vi möjligen komma ett steg närmare att förstå hur företags CSR kan vara en del av arbetet 

med att uppnå Agenda 2030, de Globala målen och förverkligandet av allas mänskliga 

rättigheter.  

    Florian Wettstein argumenterar i sin forskning för att CSR borde grunda sig på moral. CSR 

är ett normativt koncept som rör vad företag borde göra och hur de bör agera. På så vis är frågor 

och problem kring CSR egentligen moraliska frågor i sin natur. Att reflektera kring dem är i sig 

en övning i etik.37 CSR har länge betraktats som ”något högst frivilligt” inom företags arbete, 

och det har alltså setts på som ett frivilligt ansvarstagande vilket ligger bortom lagstiftning. 

Mänskliga rättigheter å andra sidan, är det mest fundamentala moraliska berättigandet av 

människor, vilket korresponderar med lika fundamentala moraliska skyldigheter.38 Wettstein 

menar också att mänskliga rättigheter tidigare inte spelat en stor roll inom CSR, och CSR har 

även haft relativt lite inflytande i debatten kring företag och mänskliga rättigheter.39 CSR som 

koncept sägs som sagt hantera det ansvar som företag tar (eller inte tar) endast på grund av en 

frivillig bas och vad de anses behöva göra enligt lagar och regelverk.40 Att CSR fortfarande ses 

som något fundamentalt frivilligt kan ses som en förklaring till varför det givits lite 

uppmärksamhet till mänskliga rättigheter kopplat till CSR. Att CSR ofta förstås som något 

frivilligt och juridiskt (istället för låt oss säga, moraliskt), gör också att kopplingen till 

mänskliga rättigheter har åsidosatts, då även mänskliga rättigheter är något som setts på som 

något framförallt rent juridiskt eller politiskt i relation till företag.41   

   Mänskliga rättigheter är vanligtvis också associerade med de viktiga dokumenten som 

tillsammans utgör ”the International Bill of Rights”, och även organ som FN:s kommission för 

mänskliga rättigheter och Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Dessa är enligt Wettstein 

                                                           
35 Ibid  
36  Wettstein, Florian. 'CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide', Business 

Ethics Quarterly, vol. 22/no. 4, (2012), pp. 739-770, s.739  
37 Wettstein, Florian. 'Beyond Voluntariness, Beyond CSR: Making a Case for Human Rights and Justice', 

Business and Society Review, vol. 114/no. 1, (2009), pp. 125-152, s. 126  
38 Ibid, s. 22  
39 Wettstein, Florian. 'CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide', Business 

Ethics Quarterly, vol. 22/no. 4, (2012), pp. 739-770, s. 748  
40 Ibid 
41 Ibid 
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alla manifestationer av våra försök att göra mänskliga rättigheter relevanta för utövande, och 

kan även bidra till att mänskliga rättigheter kan ses som något enbart juridiskt eller politiskt. 

Trots detta, är det viktigt att mänskliga rättigheter också försåts som moraliska koncept och 

därmed också som moraliska rättigheter.42  

   Genom att förstå mänskliga rättigheter som moraliska rättigheter, och inte tillskriva dem 

endast en juridisk och politisk dimension, är det kanske även möjligt att expandera företags 

sociala ansvar och synen på CSR till att grunda sig på en moralisk skyldighet att skydda 

mänskliga rättigheter, istället för att de ska vila endast på en politisk och juridisk grund.  

   Att mänskliga rättigheter inte har spelat huvudrollen inom CSR betyder inte att CSR har 

ignorerat eller undvikit frågor och problem rörande mänskliga rättigheter; det är snarare så att 

många av de problem som behandlas inom CSR de facto är problem och frågor om rör 

mänskliga rättigheter. Problemet är bara att de sällan har blivit adresserade som just detta.43  

   Då CSR oftast har setts som något högst frivilligt, och snarare som något politiskt och 

juridiskt än moralisk har frågorna inom CSR vanligtvis tidigare kommit att adresseras som 

något som ska vara till företagets fördel, handla om välgörenhet eller filantropi.44 Att adressera 

CSR till att endast handla om företaget, välgörenhet och filantropi riskerar att reducera själva 

nödvändigheten och relevansen med att arbeta med CSR, och borste från att det faktiskt kan 

handla om något större som moraliska skyldigheter att arbeta med och främja både hållbarhet, 

men även mänskliga rättigheter. Wettstein menar att nyare forskning inom främst politisk CSR 

fokuserar mer på hur CSR kan ses som något den privata sektorn och företag arbetar med ur ett 

proaktivt perspektiv, för att positivt bidra med socialt ansvar.45 Att fokusera på CSR som något 

företag gör för att arbeta proaktivt står i skarp kontrast till perspektivet som fokuserar på de 

saker företag gör fel, eller inte svarar mot, vilket är det perspektiv om länge karaktäriserat 

debatten om företag och mänskliga rättigheter. CSR må ha saknat fokus på mänskliga 

rättigheter, men Wettstein menar också att debatten mellan företag och mänskliga rättigheter 

har saknat fokus på den positiva potentialen som finns för företag att vara en del av lösningar 

snarare än att bara vara en del av problemet när det kommer till de utmaningar vi står inför i 

(det globala) samhället.46 Debatten mellan företag och mänskliga rättigheter behöver vidga sitt 

perspektiv och kan inte endast fokusera på det företag gör dåligt och att de inte får kränka 

mänskliga rättigheter. Det behövs fokuseras på det företag kan bidra med, men också hur 

                                                           
42 Ibid, s. 741 
43 Ibid, s. 750   
44 Ibid, s. 751 
45 Ibid. Se även Young, 2003, 2004, Scherer och Palazzo 2007; Scherer, Palazzo och Matten 2009.  
46 Ibid, s. 752  
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företag kan bli ansvariga inte bara för negativa skyldigheter (det vill säga att inte göra någon 

skada), utan även att ha ansvar för positiva skyldigheter (att göra saker bättre). En sådan 

utvidgad syn med fokus på ett proaktivt engagemang från privat sektor och företag för att 

skydda och förverkliga mänskliga rättigheter, kan också komma att kräva en ändrad syn, där 

CSR inte handlar om frivillighet, filantropi eller endast juridik eller politik, utan om en moralisk 

skyldighet att fokusera på mänskliga rättigheter.47 Alla sektorer, från FN till den offentliga 

sektorn, civilsamhället och den privata sektorn har en moralisk skyldighet att respektera 

mänskliga rättigheter. De som har möjlighet att påverka, bör även ta större ansvar.48 Varav att 

det idag är högst relevant för företag, vilka har en enorm påverkansmöjlighet, att ta sitt sociala 

ansvar och ta ansvar för mänskliga rättigheter.  

   Genom att ha utforskat den privata sektorn och företags roll i Agenda 2030 och att uppnå de 

Globala målen, står det klart att de har fått en ny roll som de inte tidigare haft i samband med 

hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det finns dock brister i hur de aktivt ska arbeta 

med hållbarhet och mänskliga rättigheter, men att utforska rollen CSR spelar i företags arbete 

med hållbar utveckling och mänskliga rättigheter kan vara ett alternativ till att försöka förstå 

den privata sektorn och företags roll i att leva upp till det globala målet nummer 17 och de 

globala målen i stort. CSR är dock oerhört brett, och CSR arbete kan innebära otroligt många 

initiativ eller möjligheter för företag att ta sitt sociala ansvar.  

   Agenda 2030 och det globala målet nummer 17 förespråkar partnerskap mellan olika sektorer 

för att utbyta kunskap och expertis samt för att främja hållbar utveckling och mänskliga 

rättigheter.49  Partnerskap mellan sektorer som en form av CSR arbete eller för att adressera och 

arbeta med sociala frågor är ett växande fenomen idag.50 Sektoröverskridande partnerskap visar 

på flertalet effekter på respektive sektor, samt på olika nivåer, vilka kan vara av intresse och till 

hjälp för att skapa förståelse för hur olika sektorer tillsammans kan arbeta med, men också för 

hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.  

                                                           
47 Ibid, s. 752  
48  Clapham, Andrew, and Academy of European Law (Florence, Italy)., 'Human Rights Obligations of Non-

State Actors', Anonymous Translator, Volume 15/1(, New York; Oxford; Oxford University Press, 2006;2010;), 

s. 29-30 
49 Förenta Nationerna. Agenda 2030 för hållbar utveckling. 2015, s. 32 
50 Se bland annat: Selsky, John W., and Barbara Parker. 'Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: 

Challenges to Theory and Practice', Journal of Management, vol. 31/no. 6, (2005), pp. 849-873; Seitanidi, M. 

May, and Andrew Crane. 'Implementing CSR through Partnerships: Understanding the Selection, Design and 

Institutionalisation of Nonprofit-Business Partnerships', Journal of Business Ethics, vol. 85/no. S2, (2009), pp. 

413-429; Remund, David L., and Brooke W. McKeever. 'Forging Effective corporate/nonprofit Partnerships for 

CSR Programs', Journal of Communication Management, vol. 22/no. 3, (2018), pp. 309-326 
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2.2 Sektoröverskridande partnerskap mellan ideell och privat sektor 

De globala utmaningar vi står inför idag, gällande exempelvis fattigdom, klimatförändringar, 

utbildning och hälsa kräver alternativa approacher gällande företag och utveckling.51 Remund 

och Brooke visar att det i samband med detta är vanligt att den privata sektorn och företag ingår 

i samarbeten med den ideella sektorn för att designa och arbeta med CSR program, för att 

tillförskaffa sig en djupare förståelse för sociala utmaningar och hur de kan bidra till lösningar 

på detta.52 Dessa sektoröverskridande partnerskap för att adressera sociala frågor och problem 

kan givetvis även ske mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn, eller den offentliga 

och den ideella sektorn, men oavsett konstellation syftar dessa partnerskap enligt Selsky och 

Parker till att tillsammans adressera utmaningar så som ekonomisk utveckling, utbildning, hälsa 

och sjukvård, fattigdom, samhällelig kapacitetsutveckling och hållbar miljöutveckling.53 Frågor 

som dessa överskrider kapaciteten hos enskilda organisationer och sektorer, och kräver därmed 

samarbete och ett gemensamt ansvar.54 Sektoröverskridande partnerskap, och speciellt sådana 

mellan ideella organisationer och företag är något som ökar markant, och ses av som både 

akademiker och praktiker som ett oundvikligt och kraftfullt medel för att implementera CSR, 

och för att arbeta med sociala och ekonomiska frågor.55 Enligt en undersökning gjord i USA, 

finner 87% av ideella organisationer och 96% av företag att partnerskap mellan varandra är av 

stor vikt.56  

   Seitanidi och Crane definierar sektoröverskridande partnerskap som adresserar sociala 

utmaningar som ett åtagande av ett företag eller en grupp av företag att arbeta med en 

organisation från en annan sektor (offentlig eller ideell). Det innebär ett engagemang av 

resurser, tid och ansträngning av individer från alla deltagande parter. Dessa individer arbetar 

tillsammans för att lösa problem som påverkar dem alla. Problemen kan oftast definieras som 

sociala problem, där en lösning kommer att vara till nytta för alla partner. Sociala partnerskap 

adresserar problem som sträcker sig utanför organisatoriska gränser och traditionella mål, och 

snarare befinner sig inom den sociala arenan. Det kräver aktivt, snarare än passivt deltagande, 

                                                           
51 Wadham, Helen. 'Talking Across Boundaries: Business and NGO Perspectives on CSR, Sustainable 

Development and Partnership', Journal of Corporate Citizenship, no. 34, (2009), pp. 57-68, s. 57  
52 Remund, David L., and Brooke W. McKeever. 'Forging Effective corporate/nonprofit Partnerships for CSR 

Programs', Journal of Communication Management, vol. 22/no. 3, (2018), pp. 309-326, s. 309 
53  Selsky, John W., and Barbara Parker. 'Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to 

Theory and Practice', Journal of Management, vol. 31/no. 6, (2005), pp. 849-873, s. 850 
54 Austin, James E., and M. May Seitanidi. 'Collaborative Value Creation: A Review of Partnering between Non-

profits and Businesses: Part I. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages', Nonprofit and Voluntary 

Sector Quarterly, vol. 41/no. 5, (2012), pp. 726-758, s. 728 
55 Ibid  
56 Ibid 
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intresse och engagemang från alla inblandande parter. Deltagare i ett sådant partnerskap måste 

engagera sig med resurser som handlar om mycket mer än endast något monetärt.57 Varför 

engagerar sig de olika parterna i dessa sociala partnerskap rörande sociala utmaningar, och 

vilken påverkan kan de ha för samhället, men även de deltagande organisationerna och 

engagerade individerna? Tidigare har ett vanligt perspektiv på bakomliggande motiv enligt 

Selsky och Parker varit att den ideella sektorns motiv har varit altruistiska, medan företags 

engagemang har baserat sig på egenintressen. Företag skulle alltså engagera sig för att 

exempelvis förbättra företagets image, få ett ökat socialt kapital eller för att få tillgång till nya 

nätverk. Den ideella sektorn skulle istället engagera sig i partnerskap med den privata sektorn 

främst för att influera social förändring.58 Detta är säkerligen delvis aktuellt fortfarande, men 

perspektivet verkar ha förändrats, och företag ser idag ett större värde i att implementera och 

arbeta med CSR. Motiven är inte bara instrumentala och av egenintresse, utan snarare en mix 

av altruistiska och utilitaristiska motiv. Samhällets ökade förväntningar och press på att företag 

kan ta ett betydligt större ansvar i att lösa sociala problem, har skapat en ny standard för 

företagsverksamhet, en standard som inte endast innefattar en ekonomisk dimension utan även 

en moralisk sådan.59 Detta visas också bland annat i en studie rörande partnerskap mellan privat 

och ideell sektor från 2018, där både deltagare från företag och den ideella sektorn menade att 

det är av vikt att förstå vad samhället behöver, och göra skillnad där, snarare än att det handlar 

om fokus på hur endast företaget eller organisationen kan gynnas av partnerskapet.60 

   Som tidigare nämnt kan inte en enskild sektor ensamt lösa de sociala utmaningarna i samhället 

idag, utan de måste lära sig och låna kunskaper från andra sektorer.61 Jonker och Nijhof 

presenterar i sina studier kring partnerskap att företag exempelvis kan bidra med specialiserad 

företagskunskap, effektivitet och tekniska färdigheter  medan den ideella sektorn kan bidra med 

bland annat ett positivt rykte, stöd för sociala och marginaliserade frågor, kunskap om de sociala 

                                                           
57 Seitanidi, M. May, and Andrew Crane. 'Implementing CSR through Partnerships: Understanding the Selection, 
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59  Austin, James E., and M. May Seitanidi. 'Collaborative Value Creation: A Review of Partnering between 

Non-profits and Businesses: Part I. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages', Nonprofit and Voluntary 
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frågorna vilka aktualiseras i partnerskapet, nätverk i samhället samt förtroende.62 Det som är 

centralt är att kombinerandet av parternas resurser gör att de kan uppnå och genomföra mer 

tillsammans än vad de hade kunnat göra på egen hand.63 Givet att denna form av 

sektoröverskridande partnerskap syftar till att adressera sociala problem, är det också av vikt 

att se vilket socialt värde dessa samarbeten genererar.64 För att kunna diskutera det, krävs en 

förståelse för vilka resultat samarbetet kan generera på micro (individer), meso (andra 

organisationer) och macro (systemförändringar) nivå, både internt och externt.  

   Austin och Seitanidi följer på Jonker och Nijhofs forskning och menar att för ideella 

organisationer kan fördelarna av samarbetet bland annat innefatta följande: högre synlighet och 

trovärdighet, ökad allmän medvetenhet om det sociala problemet (specifikt för varje 

samarbete), ökat stöd för organisationen, ökat volontärt kapital, möjlighet för inlärning, 

utveckling av unika förmågor och kunskaper, tillgång till nya nätverk, ökad möjlighet till att 

förändra beteenden, förbättrade relationer till den privata sektorn, ökad långsiktig potential för 

värdeskapande samt en ökad politisk makt inom sektorn och samhället.65 För företag kan de 

interna fördelarna med partnerskap inkludera bland annat: trovärdighet, legitimitet, ökat stöd 

från offentligheten, mer lojalitet från sina intressenter, tillgång till nya nätverk, ny teknisk 

expertis, bättre relationer med samhället, nya värderingar för företaget, ökad potential att möta 

samhällets prioriteringar, ökad ansvarsskyldighet, mer politisk makt inom den ideella sektorn, 

samt psykologisk tillfredställelse och nya vänskaper.66  

   Partnerskapen kan även ha positiva effekter för de deltagande individerna, så som nya 

kompetenser, ökad kunskap om olika sektorer, och breddade perspektiv på sociala frågor.67 

Vidare menar Austin och Seitanidi att resultaten för de deltagande partnerna på både 

organisatorisk och individuell nivå är det som bidrar till att skapa bredare externt samhälleligt 

värde och förändring. Sektoröverskridande partnerskap kan skapa socialt värde för individer 

vars behov blir mötta av samarbetet. Samarbetet kan också stärka andra sociala, ekonomiska 

eller politiska organisationer som skapar socialt värde och kan därmed stärka samhällets 

kapacitet att skapa social välfärd. Sett till en bredare samhällelig nivå, kan sektoröverskridande 
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partnerskap också bidra till systemförändring inom institutionella överenskommelser, relationer 

mellan olika sektorer, samhälleliga värderingar samt prioriteringar och sociala innovationer.68 

Ovanstående är det som är av störst intresse vid utforskandet av på vilka sätt dessa partnerskap 

kan tänkas främja mänskliga rättigheter.  

Även om samhällelig förbättring enligt alla nämnda forskare är huvudsyftet med 

sektoröverskridande partnerskap, är det den dimension som har fått minst uppmärksamhet när 

de positiva effekterna av partnerskap har diskuterats, vilket kan framstå som väldigt ironiskt  

och belyser även att det finns ett behov av vidare utforskning av området.69  

   Trots att partnerskap mellan privat och ideell sektor bevisligen genererar positiva effekter på 

flertalet nivåer, har det inte alltid varit en självklarhet för de olika sektorerna att samarbeta med 

varandra utan snarare tvärtom. Remund och Brooke beskriver det som at de har väldigt olika 

roller i samhället. Ideella organisationer är ofta frågedrivna och företag drivs av vinst70, och 

relationen dem emellan har länge speglats av brist på tillit, fientlighet och ignorans.71 Båda 

sektorer har tidigare fokuserat på friktionen mellan dem, istället för att se vad de har 

gemensamt72. Den växande trenden med sektoröverskridande partnerskap visar dock på ett 

skifte i attityder, då aktörer från båda sektorer kliver utanför vad som tidigare setts som 

traditionella gränser för att engagera sig i nya aktiviteter för att uppnå större gemensamma mål 

och ta ett större socialt ansvar.73 

   Den tidigare forskning som presenterats syftar till att skapa kontextuell förståelse för företag 

och den privata sektorns roll i arbetet med en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, CSR 

och mänskliga rättigheter samt att visa vad den tidigare forskningen kring sektoröverskridande 

partnerskap har haft för fokus, och vad som eventuellt behöver utforskas vidare. Den tidigare 

forskningen berör hur mänskliga rättigheter kan förstås på olika sätt, men också vilken roll de 

har inom bland annat CSR arbete. Mänskliga rättigheter har olika dimensioner, och det 

teoretiska ramverket kommer att ta vid i just detta. Ramverket ämnar till att klargöra tre 

dimensioner av mänskliga rättigheter: den moraliska, den politiska samt den juridiska. De tre 

dimensionerna är tänkta att skapa guidning för hur mänskliga rättigheter förstås inom 

                                                           
68 Ibid, s. 953  
69 Ibid 
70  Remund, David L., and Brooke W. McKeever. 'Forging Effective corporate/nonprofit Partnerships for CSR 

Programs', Journal of Communication Management, vol. 22/no. 3, (2018), pp. 309-326, s. 317 
71  Selsky, John W., and Barbara Parker. 'Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to 

Theory and Practice', Journal of Management, vol. 31/no. 6, (2005), pp. 849-873, s. 857 
72 Austin, James E., and M. May Seitanidi. 'Collaborative Value Creation: A Review of Partnering between 

Nonprofits and Businesses: Part I. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages', Nonprofit and Voluntary 

Sector Quarterly, vol. 41/no. 5, (2012), pp. 726-758, s. 734  
73 Remund, David L., and Brooke W. McKeever. 'Forging Effective corporate/nonprofit Partnerships for CSR 

Programs', Journal of Communication Management, vol. 22/no. 3, (2018), pp. 309-326, s. 316 



21 
 

partnerskap över sektorsgränser, men också för att förklara på vilka sätt sektoröverskridande 

partnerskap kan främja mänskliga rättigheter samt vilka utmaningar och framgångar som kan 

finnas med dessa partnerskap. Den tidigare forskningen kring CSR och mänskliga rättigheter 

samt sektorsöverskridande partnerskap återkommer i det teoretiska ramverket, och kommer att 

kasta ljus på mänskliga rättigheters roll inom dessa partnerskap och partnerskaps roll för 

mänskliga rättigheter.  

3. Teoretiskt ramverk  

Kapitel tre presenterar uppsatsens teoretiska ramverk. Ramverket redogör för tre olika 

dimensioner av mänskliga rättigheter: mänskliga rättigheter som moral, mänskliga rättigheter 

som politik samt mänskliga rättigheter som juridik. Ramverket behandlar även CSR och 

mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheters roll i partnerskap mellan privat och ideell sektor 

samt hur dessa två sektorer kan ses på som två institutionella logiker. Det teoretiska ramverket 

ämnar till ett möjligt sätt att skapa förståelse för mänskliga rättigheters roll inom 

sektoröverskridande samarbeten samt för hur sektoröverskridande partnerskap kan främja 

mänskliga rättigheter.  

3.1 Att förstå mänskliga rättigheter   

Hur vi förstår, tolkar och förvaltar mänskliga rättigheter har en betydelse för hur vi uppfattar 

mänskliga rättigheter och hur vi ser på vilka plikter och skyldigheter de medför.  

   Mänskliga rättigheter kan förstås på en rad olika vis, men ett sätt att förstå mänskliga 

rättigheter är att se det som professorn Elena Namli gör. Hennes tolkning av mänskliga 

rättigheter innebär att de mänskliga rättigheterna bör förstås som och förvaltas som ”en 

uppsättning av moraliska principer vilka har en unik kapacitet att inspirera till politisk 

handling och utgöra en grund för det juridiska skyddandet av människor”.74  

   Att se mänskliga rättigheter ur detta perspektiv innebär att mänskliga rättigheter handlar om 

moral, då de grundas på de moraliska dimensionerna rörande jämlikhet och mänsklig värdighet. 

Mänskliga rättigheter är politiska för att de innefattar möjligheten att användas för 

maktmissbruk. Mänskliga rättigheter har även en juridisk dimension, vilken består av både 

moral, politik och ideologi. Den juridiska delen av mänskliga rättigheter kan inte legitimeras 

utan moral och politik, och kan förstås som både ett viktigt instrument för och resultat av dessa 
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moraliska principer.75  

   Utmärkande för Namli är dock vikten av att, trots att den juridiska dimensionen av mänskliga 

rättigheter kan ses som både mål och mening, så kan mänskliga rättigheter aldrig reduceras till 

att endast vara juridiskt och konventionellt skyddade rättigheter.76 För att skydda mänskliga 

rättigheter effektivt behöver vi kunna artikulera deras moraliska mål och samtidigt vara 

medvetna om dess politiska dimension.77 Liberala förespråkare av mänskliga rättigheter menar 

att endast juridisk reglering är det mest effektiva tillvägagångsättet för att implementera 

mänskliga rättigheter, och ibland hävdas det till och med att juridisk lagstiftning är det enda 

som kan omvandla mänskliga rättigheter till politik och därmed få till stånd efterlevnad och 

förvaltning av mänskliga rättigheter. Namli menar dock att den moraliska dimensionen av 

mänskliga rättigheter är det som inspirerar till politisk handling, och att moralen är det som kan 

omskrivas till både politik och juridik.78 

   Moralisk övertygelse kan ha en signifikant påverkan på politik, då exempelvis upplevelse av 

orättvisa och en önskan om rättvisa är kraftfulla drivkrafter till politisk konsolidering och 

sociala reformer. På detta vis har, och är, mänskliga rättigheter en form av moral som inspirerar 

till politiskt engagemang. För att bibehålla denna potential är det viktigt att se på mänskliga 

rättigheter som en moralisk vision, och inte endast se till den juridiska dimensionen.79 

   Namlis sätt att förstå mänskliga rättigheter som moral, politik och juridik och att belysa att de 

tre dimensionerna är kopplade till varandra, är ett perspektiv på mänskliga rättigheter vilket jag 

håller med om.  

  I denna uppsats är Namlis synsätt på mänskliga rättigheter dels tänkt att användas som 

utgångspunkt till att belysa att man kan se på mänskliga rättigheter som något moraliskt, 

politiskt eller juridiskt (eller se de tre dimensionerna tillsammans) och därmed användas som 

en förklarande faktor till hur mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande 

partnerskap och hur olika sektorer ser på mänskliga rättigheter. Handlar det om moral? Om 

politik? Juridik? Eller rör det sig helt enkelt om alla tre dimensioner av de mänskliga 

rättigheterna?  
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3.2 Mänskliga rättigheter som moral  

Mänskliga rättigheter kan förstås som ett moraliskt koncept då det tilltalande med mänskliga 

rättigheter ligger i den moraliska visionen om mänsklig jämlikhet och mänsklig värdighet.80 

Det grundläggande moraliska anspråket för mänskliga rättigheter är att dessa rättigheter är 

något alla människor besitter, på grund av det faktum att vi är just människor och vår 

gemensamma mänsklighet. Varje människa besitter dessa rättigheter oberoende av 

nationstillhörighet, klass, kön, religiös eller etnisk tillhörighet.81 Vidare kan detta 

grundläggande moraliska anspråk förklaras som det absoluta anspråket att alla människor ska 

respekteras och behandlas lika värdigt - något som ingen kultur och inget samhälle har rätt att 

förvägra någon.82 Den grundläggande moraliska normen för diskursen av mänskliga rättigheter 

kan därför sägas förstås som jämlik värdighet och respekt.83 

   Vidare kan som tidigare nämnt, mänskliga rättigheter förstås som en uppsättning moraliska 

principer, vilka har en unik förmåga att inspirera till politisk handling.84 Den moraliska 

motivationen till mänskliga rättigheter påverkar alltså det politiska. Mänskliga rättigheter har 

varit, och är fortfarande, en form av moral i sig, vilken inspirerar till politiskt engagemang, 

framförallt för att skapa förändring och rättvisa.85  

   Mänskliga rättigheter kan sägas existera som moraliska uppmaningar som behöver översättas 

till juridiska och institutionella kontexter för att kunna utgöra ett effektivt skydd och 

övervakning. De moraliska uppmaningarna är det som ligger till grund för skapandet av lagar, 

överenskommelser och institutioner.86  

   Att förstå mänskliga rättigheter som moral, eller att förstå moral som en dimension av vad 

mänskliga rättigheter innebär kan ha flera grunder och förklaringar. Min förståelse och 

uppfattning av mänskliga rättigheter som ett moraliskt koncept är inom denna uppsats 

komprimerat till det av Namli, Ehnberg och Goodhart beskrivna sättet att förstå mänskliga 

rättigheter som ett moraliskt koncept. Det handlar om att i) alla människor har inneboende 
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rättigheter som inte kan förvägras någon oavsett omständigheter, alla människor ska behandlas 

med lika värdighet och respekt samt att ii) mänskliga rättigheter är en uppsättning av moraliska 

principer vilka inspirerar till politisk handling, och ligger till grund även för den juridiska 

dimensionen av mänskliga rättigheter. Att mänskliga rättigheter kan förstås som en uppsättning 

av moraliska principer som inspirerar och ligger till grund för politisk handling är speciellt en 

uppfattning som kommer att vara relevant i relation till studiens analys. Att mänskliga 

rättigheter kan förstås som moraliska principer vilka inspirerar till politisk handling leder oss 

också in på nästa dimension av mänskliga rättigheter, nämligen den politiska.  

3.3 Mänskliga rättigheter som politik  

Mänskliga rättigheter kan förstås som normativa anspråk vilka uttrycker en viss uppsättning av 

politiska avtal och aspirationer gällande frihet och jämlikhet för alla människor. Att säga att 

mänskliga rättigheter är rättigheter som tillhör alla, är att hävda ett långtgående normativt och 

politiskt program för att skydda och respektera människor möjlighet att utöva och utkräva dessa 

rättigheter.87 Mänskliga rättigheter är även ett politiskt koncept då det ofta har varit ett sätt att 

bevara individer och gruppers rättigheter gentemot staters makt. Mänskliga rättigheter som ett 

politiskt koncept är en strategi för att kämpa mot rådande maktstrukturer med förhoppningen 

att skapa en social miljö som är mer rättvis.88  

   Ett annat perspektiv som visar på mänskliga rättigheter som ett politiskt koncept rör 

rättighetsdeklarationer, exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Mänskliga rättighetsdeklarationer är ofta en 

produkt av en kommitté vilken är tillsatt av en politisk auktoritet, vilket innebär att vad 

deklarationerna innehåller, och inte innehåller, bestäms av de som författar dem. De är därför 

påverkade av författarnas politiska och historiska ramverk och kontext.89  

   Ytterligare en aspekt gällande mänskliga rättigheter och politik är att mänskliga rättigheter 

ofta används som ideologiska eller retoriska ”täckmantlar” för politiska beslut som egentligen 

är motiverade av något helt annat än mänskliga rättigheter, exempelvis militära interventioner. 

Att motsätta sig mänskliga rättigheter kan även det fungera på liknande sätt: auktoritära 

politiska makthavare avfärdar mänskliga rättigheter som exempelvis kulturell imperialism för 

att bibehålla sin politiska makt.90 Det rimmar även väl med att mänskliga rättigheter är politik, 
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och därmed att de riskerar att utsättas för maktmissbruk.91 

   Mänskliga rättigheter i form av ett politiskt koncept kan även förstås som ett språk att 

använda, inte för proklamation av att dessa rättigheter är eviga sanningar, utan som en diskurs 

för att kunna hantera konflikter. Att tänka på mänskliga rättigheter på det här sättet kräver en 

acceptans för att mänskliga rättighetsprinciper själva kan vara, eller hamna i konflikt. Att se 

mänskliga rättigheter som politik på detta vis kan bidra till att skapa gemensamma 

referenspunkter, vilka kan användas till deliberation när parter har hamnat i konflikt.92 På ett 

sätt kan man säga att ”human rights are nothing other than a politic, one that must reconcile 

moral ends to concreate situations and must be prepared to make painful compromises not only 

between means and ends, but between ends themselves”.93  

   En politisk förståelse av mänskliga rättigheter innefattar precis som den moraliska förståelsen 

många olika variationer. Det som kommer att belysas mest i denna uppsats är att mänskliga 

rättigheter som ett politiskt koncept innebär en strategi för att kämpa mot rådande 

maktstrukturer, och att förstå mänskliga rättigheter som politik innebär att mänskliga rättigheter 

är något som används för att skapa förändring. Om mänskliga rättigheter är moraliska principer 

som inspirerar till politisk handling, är det den politiska handlingen som kan skapa förändring, 

till exempel legala rättigheter eller deklarationer - vilket leder oss vidare till den en tredje 

dimension av mänskliga rättigheter: den juridiska.  

3.4 Mänskliga rättigheter som juridik  

Den juridiska diskursen inom mänskliga rättigheter har fokus på internationell rätt.94 Mänskliga 

rättigheter sedda ur ett juridiskt perspektiv är en del av folkrätten, och på detta vis ger de 

individer ett skydd gentemot statsmakten samtidigt som de reglerar vissa grundläggande 

skyldigheter för statsmakten gentemot individen.95 En vanlig utgångspunkt för att beskriva och 

definiera mänskliga rättigheter som ett juridiskt koncept är de 30 artiklarna i FN:s allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, och dess efterföljare som konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
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rättigheter, samt andra konventioner och deklarationer vilka adresserar specifika mänskliga 

rättigheter.96 

   Den juridiska dimensionen av mänskliga rättigheter tar således avstamp i att internationell 

rätt är det som avgör om mänskliga rättigheter existerar, rättigheterna existerar bara om de 

återfinns inom den internationella rätten. Sen skapandet av det nuvarande systemet av 

internationell människorättslag, har den juridiska delen av mänskliga rättigheter vunnit mycket 

mark och innehar en central roll inom mänskliga rättighetsdiskursen.97 Många jurister och 

rättsfilosofer menar att mänskliga rättigheter är identiska med dessa juridiska normer, vilka är 

överenskomna inom det internationella systemet för skapandet av mänskliga rättigheter.98  

   Att förstå mänskliga rättigheter som de rättigheter som återfinns inom internationell rätt är 

således ett sätt att se på mänskliga rättigheter som ett juridiskt koncept, men det reducerar också 

mänskliga rättigheter och skyddandet av dem till att endast handla om just lagar och 

föreskrifter.99  

   Ett annat, eller kompletterande sätt att se på mänskliga rättigheter som ett juridiskt koncept är 

att se på den juridiska dimensionen av mänskliga rättigheter som politiska överenskommelser 

angående fundamentala principer av social moral. Denna position visar på att det finns en 

inneboende politisk natur i överenskommelser och skyddet av mänskliga rättigheter, och att för 

att mänskliga rättigheter ska vara effektiva krävs mycket mer än bara en juridisk lagstiftning.100  

   Om människorättslag förstås som en form av politisk moralitet, bidrar det även till en 

öppenhet för olika kontextuella tolkningar, kontextuell utveckling och kritik av mänskliga 

rättigheter.101  

   Sammanfattningsvis kan den juridiska dimensionen av mänskliga rättigheter förstås som 

enbart de rättigheter som återfinns inom internationell rätt, i exempelvis FN:s allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och dess efterföljare. Det kan också förstås som att 

den juridiska dimensionen av mänskliga rättigheter absolut handlar om internationell rätt, och 

att mänskliga rättigheter till viss del är lag, men som lag innefattar mänskliga rättigheter även 

en moralisk och politisk dimension. Människorättslag, den juridiska dimensionen av mänskliga 

rättigheter, är ett resultat och ett instrument av politisk handling som drivits av moraliska 

principer och kan därmed inte heller legitimeras eller implementeras legitimt om man separerar 
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det helt från moral och politik.102 

   Ovanstående avsnitt har visat på att mänskliga rättigheter är både moral, politik och juridik. 

Varje avsnitt har ämnat att visa på de separata sätten att förstå mänskliga rättigheter, men också 

på hur de hör samman. De olika dimensionerna är tänkta att användas till att belysa att man kan 

se på mänskliga rättigheter som något moralist, politiskt eller juridiskt (eller se de tre 

dimensionerna tillsammans), och därmed bidra som en förklarande faktor till hur mänskliga 

rättigheter förstås inom partnerskap över sektorsgränser. De tre dimensionerna är vidare även 

tänkta att kunna belysa vilka utmaningar och framgångar som finns inom dessa alltmer populära 

och efterfrågade partnerskap. 

   Hur mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap är av vikt då det är 

det som lägger grunden för att kunna utforska på vilka sätt dessa partnerskap kan främja 

mänskliga rättigheter, och vilka utmaningar som finns inom och för dem. Jag ser det som tre 

steg. Då det finns relativt sparsamt med forskning vilken behandlar partnerskap över 

sektorsgränser ur ett MR-perspektiv, är det viktigt att utforska hur mänskliga rättigheter förstås 

inom dessa samarbeten som ett första steg, innan det är möjligt att utforska det andra steget: på 

vilka sätt de kan tänkas främja mänskliga rättigheter, eller det tredje steget vilket innebär vilka 

framgångarna och utmaningarna kan tänkas vara. Vet vi ingenting om förståelsen kring 

mänskliga rättigheter inom partnerskapen, är det även svårt att diskutera och analysera de 

nästföljande frågorna.  

   Utöver det ovan diskuterade teoretiska perspektivet behöver ytterligare två avsnitt presenteras 

för att komplettera uppsatsens teoretiska ramverk. Dessa går tillbaka till den tidigare 

forskningen, och behandlar CSR och mänskliga rättigheter samt mänskliga rättigheter och 

sektoröverskridande partnerskap. Avsnittet rörande CSR och mänskliga rättigheter avser att 

skapa en förståelse för hur CSR och partnerskap kan höra samman med mänskliga rättigheter, 

och även förklara hur mänskliga rättigheter förstås i relation till CSR. Avsnittet om 

sektoröverskridande partnerskap ämnar förklara hur dess effekter kan vara till hjälp för att 

belysa på vilka sätt dessa partnerskap kan vara av betydelse för främjandet av mänskliga 

rättigheter. 

3.5 Mänskliga rättigheter och CSR  

CSR, vilket innebär företags sociala ansvar, är inte ett nytt fenomen utan någonting som funnits 

länge. Mänskliga rättigheters roll inom CSR har dock länge legat i periferin inom forskningen 

                                                           
102 Ibid, s. 9  



28 
 

kring CSR.103 CSR har ofta förståtts som något företag arbetar med utifrån politiska eller 

juridiska grunder. CSR har också länge haft fokus på miljöfrågor och att ”inte göra någon 

skada”. Genom att lägga fokus på att CSR kan vara något man arbetar med även utifrån en 

moralisk grund, möjliggörs eventuellt en förståelse för hur CSR arbete kan höra samman med 

mänskliga rättigheter, och även hur det kan vara en del av arbetet med att exempelvis uppnå de 

globala målen och förverkligandet av allas mänskliga rättigheter. Med det menas att om CSR 

är något med en moraliskt grund, så tas det sociala ansvaret, men också tillgodoseendet av 

mänskliga rättigheter på större allvar.104  

   Som nämndes har mänskliga rättigheter tidigare inte fått spela huvudrollen inom CSR, och 

CSR har i sin tur inte varit huvudnumret inom debatten kring företag och mänskliga 

rättigheter.105 Konceptet CSR innebär som sagt det ansvar företag tar, eller inte tar, baserat på 

frivillighet och vad de anses behöva föra enligt lagar och föreskrifter.106 Att CSR fortfarande 

ses som något frivilligt kan vara en möjlig förklaring till varför det givits relativt lite 

uppmärksamhet till kopplingen mellan CSR och mänskliga rättigheter. Att CSR utöver att ses 

som något frivilligt även ofta setts som något juridiskt (istället för det vi nu belyser, moraliskt), 

kan också tänkas bidra till att kopplingen till mänskliga rättigheter har åsidosatts, då även 

mänskliga rättigheter i relation till företagsvärlden har setts på som något juridiskt och politiskt 

snarare än moraliskt.107  

   Genom att förstå mänskliga rättigheter som moraliska rättigheter och som ett koncept med en 

moralisk dimension, istället för att endast fokusera på den juridiska och politiska dimensionen, 

kan det möjliggöra att expandera företags sociala ansvar och synen på CSR till att grunda sig 

på en moralisk skyldighet att skydda och främja mänskliga rättigheter, istället för att de enbart 

ska vila på en politisk och juridisk grund. Med detta sagt har inte CSR ignorerat frågor och 

problem rörande mänskliga rättigheter, många av de frågor som behandlas inom CSR är 

vanligen frågor om problem rörande mänskliga rättigheter, men de har sällan blivit adresserade 

som detta.108 CSR har snarare adresserats som något vilket ska vara till företagets fördel, handla 

om välgörenhet eller någon form av filantropi.109 Att adressera CSR till det senare riskerar att 
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reducera själva relevansen av att arbeta med CSR och borste från att CSR kan handla om 

moraliska skyldigheter att arbeta med att främja hållbarhet, men även mänskliga rättigheter. Att 

utvidga synen på CSR till att utöver den politiska och juridiska dimensionen, att även handla 

om en moralisk dimension, kan på samma sätt som de tre dimensionerna av mänskliga 

rättigheter vara till hjälp för att förklara hur mänskliga rättigheter förstås inom dessa 

sektoröverskridande partnerskap (som ofta är en del av CSR arbeten). Det kan förhoppningsvis 

även användas som en förklarande faktor till hur mänskliga rättigheter förstås i relation till CSR.  

   Nästa avsnitt i det teoretiska ramverket kommer att belysa hur resultaten av 

sektoröverskridande partnerskap kan tänkas förklara på vilka sätt dessa partnerskap kan främja 

mänskliga rättigheter. 

3.6 Mänskliga rättigheters roll i partnerskap mellan olika sektorer   

Ingen enskild sektor kan ensamt lösa de sociala utmaningar vi står inför i samhället idag, utan 

sektorer måste lära sig och låna kunskaper och kompetens från varandra.110 De olika sektorerna 

bidrar således med olika resurser till samarbetet, och för samarbete mellan ideell och privat 

sektor kan det innebära att företag exempelvis bidrar med specialiserad företagskunskap, 

effektivitet eller nätverk. Den ideella sektorn kan exempelvis bidra med stöd för sociala och 

marginaliserade frågor, kunskap om de frågor som aktualiseras i partnerskapet (exempelvis 

integration, jämställdhet, psykisk ohälsa).111 Det viktiga är att kombinerandet av parternas 

resurser och kompetenser gör att de kan uppnå och genomföra mer tillsammans än vad de hade 

kunnat göra på egen hand, och att de verkligen kan göra skillnad.112  

   Vidare är de resultat av partnerskap som brukar sägas vara fördelaktiga för den ideella sektorn 

exempelvis ökad allmän medvetenhet om det sociala problemet (specifikt för varje 

partnerskap), utveckling av kunskaper, tillgång till nya nätverk, ökad möjlighet till att förändra 

beteenden samt ökat stöd för organisationen. För den privata sektorn och företag är de resultat 

som framställs som fördelaktiga till exempel ökad trovärdighet, tillgång till nya nätverk, ökad 

potential att möta samhällets värderingar, ny teknisk expertis och att nya värderingar kan vävas 
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in i företaget.113 Dessa resultat är det som i förlängningen bidrar till att skapa externt 

samhälleligt värde och förbättring, vilket kanske är det som är av främsta intresse för att förstå 

hur dessa partnerskap möjligen kan främja mänskliga rättigheter.  

   Sektoröverskridande partnerskap syftar till att skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga 

förbättringar för samhället i vilket de verkar, och samarbetet kan skapa socialt värde för 

individer vars behov blir mötta eller lösta av samarbetet. Samarbetet kan även stärka andra 

sociala, ekonomiska eller politiska organisationer vilka skapar socialt värde, vilket i längden 

kan stärka samhällets kapacitet att skapa social välfärd. Sektoröverskridande partnerskap kan 

även bidra till bredare förändring, så som systemförändring inom institutionella 

överenskommelser, nya samhälleliga värderingar och prioriteringar och nya relationer mellan 

sektorer.114  

   Trots att huvudsyftet med sektoröverskridande partnerskap är just samhällelig förbättring är 

det den dimension som fått minst uppmärksamhet inom forskningen kring partnerskap mellan 

sektorer, vilket kan framstå som anmärkningsvärt och visar på behovet av vidare forskning 

kring området. Effekterna dessa partnerskap skapar mellan sektorerna, och i sin tur i samhället 

i stort, nämns aldrig kopplat till eller i kontexten av, mänskliga rättigheter. Jag kommer därför 

att använda denna teoretiska del som grund för att förstå hur man skulle kunna tolka att dessa 

sektoröverskridande partnerskap är kopplade till mänskliga rättigheter, och på vilka sätt det kan 

tänkas främja dem.  

   Hittills är de olika delarna i det teoretiska ramverket tänkta att användas för att förstå och 

tolka hur mänskliga rättigheter förstås inom samarbeten över sektorsgränser, samt hur 

kopplingen till mänskliga rättigheter ser ut och på vilka sätt partnerskap kan tänkas främja dem. 

En sista del i det teoretiska ramverket är dock nödvändigt för att kunna förklara de framgångar 

och utmaningar som finns inom och för dessa samarbeten på ett adekvat vis.  

3.7 Privat och ideell sektor: institutionella logiker möts  

Partnerskap och samverkan framställs ofta som lösningar på problem och som något positivt.115 

Samtidigt framhålls även utmaningarna som dessa gränsöverskridande partnerskap skapar. Ett 

område där samarbeten ofta framställs som positivt, men även som något vilket kan vara 

problematiskt, är just mellan ideella organisationer och företag då det är ett område med många 
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spänningar.116  

  Dessa samarbeten mellan sektorer kan vara något positivt och bidra till lösningar på problem. 

Det kan dock också finnas utmaningar med dessa samarbeten. Ett sätt att förstå både de positiva 

och negativa aspekterna med samarbetena kan vara genom att se det som att två olika 

institutionella logiker möts. Kortfattat kan institutionella logiker beskrivas som sättet en viss 

social värld fungerar på. Det är den inneboende sociala kraften i en institution som utgör en 

institutionell logik och som ger vägledning för individens eller organisationens handlande.117 

  Forskaren i företagsekonomi, Emilia Kvarnström, använder sig av institutionella logiker i sin 

forskning kring samarbeten mellan ideella organisationer och företag för att se vad som sker 

när två olika institutionella logiker möts och ska samspela med varandra. Vidare undersöker 

hon hur dessa två samhällssfärer kan förstås som två olika institutionella logiker. Kvarnström 

visar på att inom samarbeten mellan den privata och ideella sektorn framkommer ofta narrativet 

om två ”skilda världar”: organisationsvärlden och marknadsvärlden. Marknadsvärlden 

representeras av företag, och organisationsvärlden av organisationerna inom den ideella 

sektorn. 118  

   Sammantaget kan marknadsvärlden sägas fokusera på ekonomiska vinster, effektivitet och 

hjärna, medan fokuset i organisationsvärlden beskrivs som frågorna, mänskliga vinster, hjärta 

och känslor.119 Förutom de olika världarnas fokus föreligger det även skillnader i de ”olika 

världarna” i form av personer, språk samt regler och premisser.120  

  Angående att de olika världarna skulle ha olika personer, visar Kvarnström att det i 

marknadsvärlden finns ”näringslivsmänniskor”, vilka vill göra transaktioner, och att det i 

organsisationsvärlden finns ”idealister” som är relationsinriktade och vill lösa 

samhällsproblem.121 Gällande att det finns olika personer inom de olika sektorerna har 

Kvarnström belägg för detta i sin studie, även om hon också visar att man exempelvis kan vara 

en ”näringslivsmänniska” i den ideella sektorn, och vice versa. Jag upplever dock att detta är 

att simplifiera något som är mer nyanserat, och kommer att återkomma till detta väl i analysen.  

   Vidare beskrivs de olika världarna även ha olika språk. Marknadsvärlden pratar ett språk, och 

i organisationsvärlden pratas ett annat. För att förstå respektive värld är språket en kulturell 

nyckel.122 Ett sista sätt på vilka dessa världar skiljer sig åt beskrivs som att de har olika 
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premisser och spelregler. Företagen och de ideella organisationerna finns till på olika premisser. 

För de första har de olika grundförutsättningar för sin existens: företag drivs av att generera 

vinst, ideella organisationer drivs av sakfrågor. För det andra antas dessa världar ha olika regler: 

de ideella organisationerna regleras av integritet, långa beslutsvägar och är relativt långsamma, 

och företag har istället nyckfulla ledare, budgetar och ett vinstdriv.123  

   Att samarbeten mellan sektorer kan vara positivt och bidra till lösningar på problem, men att 

det också kan finnas utmaningar med dem, kan delvis förstås och förklaras genom att de två 

sektorerna är två olika institutionella logiker (två olika världar) som möts. Att förstå de olika 

sektorerna som olika institutionella logiker som möts, och på så vis också förstå och förklara 

hur samarbete mellan dem kan bidra till lösningar - men också skapa utmaningar - är precis hur 

jag kommer att använda den teoretiska aspekten av ”två världar som möts” även i den här 

uppsatsen. 

4. Metod  

Följande kapitel kommer att diskutera metoden som valts för att samla in uppsatsen empiriska 

material, hur urval för detta har gjorts, samt ge en överblick av vilken analytisk metod som 

kommer att användas i uppsatsens kommande analyskaptiel. Tanken är att kapitlet ska ge en så 

tydlig och transparent bild av processen och de olika avvägningar som gjorts i anknytning till 

uppsatsens metodologiska del som möjligt.   

4.1 Metodologisk ansats: semistrukturerade samtalsintervjuer  

För att svara på uppsatsens frågeställningar har kvalitativa intervjuer valts som metod. 

Forskningsintervjuer är en vanlig metod för att samla in material och för att producera 

kunskap.124 Det finns två huvudtyper av intervjuer, de som inriktar sig på att samla information 

om yttre fakta, exempelvis ett händelseförlopp, och de som snarare vill fånga respondentens 

subjektiva värderingar.125 Det förra brukar kallas för informantundersökning och det senare för 

respondentundersökning.126 Inom forskningen är det inte ovanligt att till viss del blanda dessa 

två typer av intervjuer, och det är till viss del det jag gjort i denna uppsats. Informantintervjuer 
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används som sagt för att ge den bästa möjliga skildringen av ett händelseförlopp, vad som 

skedde i en specifik situation eller hur det exempelvis fungerar i en utvald organisation. 

Respondentintervjuer å andra sidan används när det intressanta anses vara vad varje person 

tycker och tänker om det som undersökningen gäller, och det handlar om ett synliggörande och 

hur ett visst fenomen gestaltar sig.127 

   Då jag i denna uppsats önskar att få mer kunskap om hur mänskliga rättigheter förstås inom 

sektoröverskridande partnerskap, på vilka sätt de kan främja mänskliga rättigheter, hur dessa 

partnerskap kan se ut, och vilka dess framgångar men även potentiella utmaningar kan tänkas 

vara anser jag att intervjuer med deltagare ur ett sådant partnerskap är den mest rimliga metoden 

för att få ett så användbart empiriskt material som möjligt. I huvudsak är det som är intressant 

de deltagande parternas tankar och åsikter kring frågorna ovan, vilket gör att den form av 

intervju som ligger närmast till hands således är respondentintervjuer. Dock är även ren 

information om hur det specifika samarbetet ser ut, samt hur det fungerar, av vikt för att 

möjliggöra en djupare förståelse för fenomenet, vilket gör att även ett drag som vanligtvis 

karaktäriserar informantundersökningar finns i denna metodologiska ansats.  

   Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det finns en uppsättning av 

färdiga frågor och teman (se bilaga 2 för intervjuguider), vilka gåtts igenom med varje 

svarsperson. Beroende på hur dialogen med respektive person utvecklade sig har 

frågeformuleringarna, ordning och ibland innehåll kommit att variera mellan intervjuerna.128 

Denna mer öppna och mindre strukturerade form av intervjuer ger respondenten möjlighet att 

svara mer öppet och med egna ord, vilket vanligtvis är det man vill komma åt vid 

respondentintervjuer. 129 Syftet med dem, vilket även gäller i detta fall, är att försöka kartlägga 

olika uppfattningar och tankekategorier inom ett område för att kunna skapa en förståelse för 

något där vi inte har så stor kunskap, eller vill veta något om den mening människor ger till 

olika fenomen.130  

   Vidare används respondentintervjuer, eller vad som ofta även kallas för samtalsintervjuer, när 

vi ger oss in på ett outforskat område. De används när vi vill bidra till teori eller 

begreppsutveckling, teoriprövning eller komplettera annan forskning med nya idéer och 
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infallsvinklar.131  

   Genom att utforska sektoröverskridande partnerskap, vilket i sig är ett område som genererat 

mycket organisatorisk och företagsetisk forskning, ur ett MR-perspektiv, anser jag att jag ger 

mig ut på ett i viss mån outforskat område. Ett nytt perspektiv kan inom rimliga ambitioner 

bidra till teoriutveckling kring samarbete mellan sektorer, och kanske kan det framförallt bidra 

till nya idéer och infallsvinklar, både till tidigare och framtida forskning, vilket gör valet av 

samtalsintervjuer till en väl avvägd metod för insamling av material till denna uppsats. 

   Ytterligare två punkter vilka är viktiga att inte bortse ifrån gällande kvalitativa intervjuer som 

metod är generalisering och intervjueffekter.  

   Vid informantintervjuer görs ofta ett slumpmässigt urval från en bestämd population, vilket 

gör att om svarspersonerna är så representativa som möjligt så kan resultaten från 

urvalsundersökningarna ofta generaliseras till hela populationen. I samtalsintervjuer är det inte 

personerna som står i centrum, utan de olika uppfattningarna och tankegångarna som finns hos 

dem gällande undersökningens specifika område - i detta fall sektoröverskridande 

partnerskap.132 Målet är alltså inte att kunna generalisera resultaten till en hel population, detta 

är inte möjligt, utan att skapa en djupare förståelse för ett specifikt fenomen. Dock kan det vara 

önskvärt att kunna presentera information som är mer allmängiltig än att den enbart berör de 

personer som ingått i undersökningen, men utan att för den sakens skull behöva generalisera 

intervjuresultatet i största allmänhet. I denna uppsats med ett intensivt och smalt urval (vilket 

presenteras i nästkommande avsnitt), är inte ambitionerna att kunna göra en allmängiltig 

generalisering, utan det kommer snarare att handla om en form av analytisk generalisering. 

Detta innebär en bedömning och diskussion av i vilken mån resultaten för denna undersökning 

kan ge vägledning för vad som kan tänkas hända eller vara applicerbart i andra relevanta 

situationer.133  

   Vad gäller intervjueffekter kan det finnas olika typer av oönskade effekter mellan intervjuare 

och den som blir intervjuad, samt att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer 

frågorna.134 Risken med intervjueffekter ska inte överdrivas, men det är något jag återkommer 

till under avsnittet som redogör för urvalet av intervjupersoner, då jag anser att det är viktigt att 

man ärligt reflekterar kring faktorer som kan påverka intervjuprocessen, samt redovisar varje 

                                                           
131 Ibid, s. 266  
132 Ibid, s. 238  
133 Kvale, Steinar, Svend Brinkmann, and Sven-Erik Torhell, 'Den Kvalitativa Forskningsintervjun', Anonymous 

Translator (3. [rev.] uppl. edn, Lund, Studentlitteratur, 2014), s. 311–312  
134 Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, et al., 'Metodpraktikan: Konsten Att Studera Samhälle, 

Individ Och Marknad', Anonymous Translator (Femte upplagan edn, Stockholm, Wolters Kluwer, 2017), s. 277  
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metodologisk avvägning så transparent som möjligt. Innan vi går in på just urval, och även 

analysmetod, behöver det bara nämnas några ord om ytterligare två centrala aspekter rörande 

metod: reliabilitet och validitet.  

   Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och om ett resultat kan reproduceras vid andra 

tidpunkter av andra forskare, och validitet handlar om att det som påstås undersökas är det som 

faktiskt undersöks.135 Validiteten i en undersökning, och så även i denna uppsats, handlar om 

att kontrollera och kritiskt granska sina perspektiv och analyser, samt att vara transparant i de 

beslut som tagits. Reliabilitet vid intervjustudier handlar vanligen om huruvida intervjupersoner 

kommer att förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till 

olika intervjuare, vilket givetvis aldrig kan garanteras att det inte kommer att ske. Genom att 

tydligt redovisa varje steg i processen ökar möjligheterna till att kunna reproducera samma 

resultat och därmed även forskningens reliabilitet - jag har således i största möjliga mån försökt 

att göra detta genom hela uppsatsens gång. 

4.2 Urval  

Urvalet för uppsatsens intervjustudie har gjorts på flera olika kriterier. Urvalet har inte skett på 

varken det klassiska ”respondentkaraktär” viset och inte heller enligt den typiska 

”informantkaraktär” devisen, snarare har en blandning av båda använts. Det vanligaste kriteriet 

vid informantintervjuer är centralitet, man har ofta på förhand en uppfattning om vilka de 

viktigaste personerna är och det som eftersöks är kunskap och erfarenhet.136 Vid urvalet till 

respondentintervjuer är vanliga kriterier ofta att man bör välja ett litet antal personer, och att 

urvalet ska handla om intensitet, vilket i detta fall handlar om huruvida man har erfarenhet av 

att vara verksam i ett partnerskap/samarbete mellan olika sektorer.137 Urvalet för 

respondenterna till denna uppsats har alltså till en början gjorts på att i) jag på förhand hade en 

uppfattning om vilka personer som skulle kunna vara viktiga ii) de har kunskap och erfarenhet 

kring ämnet och iii) att de har erfarenhet av att delta i ett partnerskap mellan olika sektorer.  

   Urvalet skulle vidare kunna beskrivas som ett strategiskt urval då personerna inte har valts 

slumpmässigt, utan just för att de är deltagare i ett partnerskap mellan ideell och privat sektor, 

samt att ytterligare ett kriterium som legat till grund har varit tillgänglighet.  

   Urvalet av intervjupersoner har därmed gjorts på grund av att jag på förhand hade en 

                                                           
135 Kvale, Steinar, Svend Brinkmann, and Sven-Erik Torhell, 'Den Kvalitativa Forskningsintervjun', Anonymous 

Translator (3. [rev.] uppl. edn, Lund, Studentlitteratur, 2014), s. 296–298 
136 Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, et al., 'Metodpraktikan: Konsten Att Studera Samhälle, 

Individ Och Marknad', Anonymous Translator (Femte upplagan edn, Stockholm, Wolters Kluwer, 2017), s 277  
137 Ibid, s. 260–270 
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uppfattning om vilka personer som skulle kunna vara viktiga, att de besitter central kunskap 

och erfarenhet samt att jag tack vare tidigare arbete visste att de fanns tillgängliga för 

intervjusamtal.   

   De intervjuade är deltagare i ett partnerskapsprogram mellan ideell och privat sektor, och 

samtliga deltagare i programmen tillfrågades att delta. Detta resulterade i att åtta intervjuer har 

genomförts. Fyra intervjuer representerar den ideella sektorn och fyra den privata, vilket ger en 

jämn fördelning och variation från de olika parterna. Det vanliga antalet vid en intervjustudie 

brukar ligga på 15 + - 10, och det viktiga är snarare kvaliteten på intervjuerna och inte antalet 

genomförda intervjuer.138 De åtta intervjuer som genomförts i denna studie är därmed ett högst 

rimligt antal, och de erhöll även god kvalitet samt gav den information vilket behövdes för 

uppsatsen.  

   Alla intervjuer har följt samma intervjuguide (med viss variation för respektive sektor, se 

bifogade bilagor), och har pågått ungefär lika länge (med undantag för en längre intervju, då de 

var två personer som deltog). 139 Alla intervjupersoner har fått samma information om 

undersökningens och uppsatsens syfte, samt att det som framställs kommer att vara 

konfidentiellt, att möjligheten att komplettera eller ställa frågor samt komma med förklaringar 

efter intervjun finns. De fick även informationen att jag som intervjuare givetvis kommer att 

återkoppla till dem om jag behöver förtydliganden eller vill använda mig utav deras citat. Detta 

dels för att få medgivande att göra det, dels för att erbjuda en chans att se över att jag som 

intervjuare inte har feltolkat något och för dem att göra eventuella korrigeringar.  

   Ytterligare en aspekt som varit central att belysa i genomförandet av intervjuerna har varit 

min roll som intervjuare. Jag har fått tillgång till dessa centrala intervjupersoner genom ett 

tidigare arbete med dessa partnerskapsprogram som praktikant på organisationen som för dessa 

två parter samman, och det har därmed varit viktigt för mig att vara tydlig med att intervjuerna 

görs av mig som privatperson. Som tidigare nämnt blir här principen om intervjuareffekter av 

vikt att belysa. Att intervjupersonerna förknippar mig med organisationen som här är tredje 

part, kan givetvis bidra till att de ”tillrättalägger” sina svar till något de tror att jag vill höra, 

eller avstår från att berätta om vissa aspekter som de inte vill att jag ska veta. Att jag redan mött 

vissa av dessa personer samt har en koppling till organisationen som är tredje part skulle även 

kunna bidra till att jag som intervjuare blir biased av tidigare erfarenheter. Det är givetvis 

omöjligt för mig att veta, men under intervjuernas gång har jag inte upplevt det som att min 

                                                           
138 Kvale, Steinar, Svend Brinkmann, and Sven-Erik Torhell, 'Den Kvalitativa Forskningsintervjun', Anonymous 

Translator (3. [rev.] uppl. edn, Lund, Studentlitteratur, 2014) s. 156–157  
139 Se bifogad bilaga 2 ”Intervjuförteckning” för datum, plats, längd och ytterligare intervjuinformation. 
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koppling till organisationen har haft någon inverkan på intervjuerna och inte heller att jag 

(medvetet) är färgad av varken organisationen eller tidigare kontakt med någon av de respektive 

parterna. Att ärligt och öppet reflektera över dessa aspekter är viktigt för att visa medvetenhet 

kring både urval samt intervjusituationen. Det är dock också viktigt att påpeka det faktum att 

det är den tidigare erfarenheten som möjliggjort tillgängligheten till dessa för studien centrala 

intervjupersonerna, vilket jag i detta fall ser som något ytterst positivt.  

4.3 Operationalisering  

För att besvara undersökningens forskningsfrågor har intervjuerna givit mig det empiriska 

materialet jag behöver för att kunna svara på frågorna, och det teoretiska ramverket används för 

att tolka och förklara kopplingen till mänskliga rättigheter. Avsnittet angående de olika 

dimensionerna av mänskliga rättigheter är tänkt att hjälpa mig i tolkningen av hur mänskliga 

rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap. Även det teoretiska ramverket kring 

CSR och mänskliga rättigheter kommer att vara till hjälp vid tolkningen av denna förståelse. 

Jag har alltså avgjort vilken förståelse av mänskliga rättigheter som framkommer i materialet 

genom att tolka intervjusvaren utifrån det teoretiska ramverket. Vidare har det avsnitt med 

teorier kring partnerskap mellan ideell och privat sektor varit det som används vid tolkningen 

av på vilka sätt dessa samarbeten över sektorsgränser kan tänkas främja mänskliga rättigheter. 

Angående olika institutionella logiker är det den del av det teoretiska ramverket används för att 

tolka vilka utmaningar men även framgångar som finns inom, och för, dessa typer av 

partnerskap. Det teoretiska ramverket kopplar samman med det empiriska materialet på så vis 

att det är det som hjälpt mig att tolka intervjusvaren, och på så vis också att förklara hur 

mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap, på vilka sätt samarbete 

mellan sektorsgränser kan främja mänskliga rättigheter samt vilka framgångar och utmaningar 

som finns inom dem, men också för dem generellt.  

4.4 Partnerskapet  

För att skapa en tydligare förståelse för urvalet och efterföljande presentation av empiriska 

resultat och analys, presenteras nedan en kort summering av partnerskapsprogrammen mellan 

ideell och privat sektor, i vilket de för uppsatsen intervjuade personerna deltar.  

Partnerskapsprogrammen är skapade av en organisation som arbetar med sociala entreprenörer 

(ideella organisationer). Organisationen har i dessa program matchat sociala entreprenörer 

(ideell sektor) med medarbetare hos sina partners (privat sektor). Den privata sektorn 

representeras i dessa två partnerskap av ett stort mediaföretag samt ett 

managementkonsultföretag. Syftet är att skapa win-win partnerskap, där partners medarbetare 
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får använda sina expertkompetenser för att göra social skillnad, och de sociala entreprenörerna 

får hjälp att maximera sin sociala påverkan för att kunna nå ut och påverka samt hjälpa fler 

människor än innan.140  

   Partnerskapsprogrammen handlar enbart om rådgivning, och att framförallt den privata 

sektorn erbjuder sina kärnkompetenser som de sociala entreprenörerna inte besitter i lika hög 

grad. Detta för att de sociala entreprenörerna ska kunna skala upp sin verksamhet och nå ut till 

och göra skillnad för ännu fler inom det område som de jobbar med; exempelvis jämställdhet, 

utbildning, psykisk hälsa, integration och inkludering. De frågor vilka de sociala 

entreprenörerna arbetar med har en stark koppling till mänskliga rättigheter och deras 

verksamheter har alla ett globalt mål kopplat till sig. De globala mål vilka de arbetar med är 

bland annat det globala målet 3.4: Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling 

minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel 

samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. Det globala målet 5.1: Avskaffa alla former av 

diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt. Samt det globala målet 10.1: Till 2030 

möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 

etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det 

sociala, ekonomiska och politiska livet.141 

   Tanken är att partnerskapen ska bidra till att de sociala entreprenörerna utvecklar sin 

verksamhet och kan arbeta för dessa mål och mänskliga rättigheter i ännu högre utsträckning.   

   Att jag valt att studera sektoröverskridande partnerskap mellan just privat och ideell sektor 

har flera anledningar. Dels finns det mycket forskning kring samarbete mellan ideell och 

offentlig sektor, då de har en mer naturlig kontaktyta. Dels arbetar ideell sektor ofta med 

sakfrågor vilka den offentliga sektorn vanligen är ansvariga för. Men framförallt föll mitt val 

på den privata och ideella sektorn för att deras kontaktyta inte alls är lika naturlig, och för att 

den privata sektorn har mycket makt och otrolig påverkanskraft. I dagens samhälle litar vissa 

personer mer på att den privata sektorn kommer att kunna påverka samhället och driva 

samhällelig förbättring än politiker.142 Med den makten och den påverkan borde det också 

komma ett ansvar, vilket gör att jag fann samarbete mellan dessa två sektorer intressant, 

speciellt i kontexten rörande mänskliga rättigheter.  

                                                           
140 Reach for Change. Our Impact 2018. 2019, s. 59  
141 Reach for Change, Our portfolio, https://reachforchange.org/en/what-we-do/our-portfolio?cl_search-

country=1&cl_search-area=&cl_search-tags=. Hämtad 2019-05-13; Globala Målen, Om globala målen, 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. Hämtad 2019-05-13.  
142 Novus/Reach for Change. 2019 (Ännu ej publicerade data.) 

https://reachforchange.org/en/what-we-do/our-portfolio?cl_search-country=1&cl_search-area=&cl_search-tags=
https://reachforchange.org/en/what-we-do/our-portfolio?cl_search-country=1&cl_search-area=&cl_search-tags=
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/


39 
 

4.5 Analysmetod  

Vid analysen av intervjumaterialet har jag gjort en första sammanfattning av intervjumaterialet, 

för att kunna göra jämförelser mellan olika sätt att svara på, och därmed skapa en grund för att 

upptäcka mer övergripande mönster. Jag har vidare använt mig av en variant av 

”väsensmetoden”143 där man vill fånga centrala teman av ett fenomen, och i vissa fall se om det 

går att finna en gemensam nämnare bland olika uppfattningar. Tanken med detta är att ta fram 

centrala teman kring sektoröverskridande partnerskap, och se om det framkommer centrala 

teman och aspekter som är gemensamma för både ideell och privat sektor, samt vilka teman 

och aspekter som är centrala hos respektive sektor. Dessa teman kommer att presenteras i 

uppsatsens resultatavsnitt. Temana är knutna till uppsatsens teoretiska ramverk genom att de 

till viss del är framtagna utifrån teorin, men framförallt så har de analyserats utifrån det 

teoretiska ramverket. 

5. Resultat  

I kapitel fem presenteras resultaten som framkommit av intervjustudien. Resultaten kommer att 

presenteras utefter uppsatsens forskningsfrågor, och de olika teman som gått att utröna från 

samtalen med intervjupersonerna. Syftet är att ge en överblick och förståelse för det insamlade 

materialet innan en analys av det presenteras. 

5.1 Hur förstås mänskliga rättigheter inom sektoröverskridande partnerskap   

Kring varje forskningsfråga går det att urskilja en rad olika teman ur empirin, som tillsammans 

hjälper till att svara på de enskilda frågorna. Angående uppsatsens första fråga, hur mänskliga 

rättigheter kan förstås inom sektoröverskridande partnerskap, kan den delas upp i två nivåer. 

Den första är hur man förstår mänskliga rättigheter per se. Den andra är hur man inom 

sektoröverskridande partnerskap förstår mänskliga rättigheter i relation till CSR.  

   Kring förståelsen för mänskliga rättigheter hade samtalen ett brett spektrum. Det diskuterades 

allt från faktiska grundläggande rättigheter till mer filosofiska och moraliska aspekter av hur 

mänskliga rättigheter kan förstås. För att konkretisera detta har jag valt att sammanfatta 

förståelsen för mänskliga rättigheter per se i följande teman: Grundläggande mänskliga 

rättigheter samt Mänskliga rättigheter som självklarheter. Angående förståelsen av mänskliga 

rättigheters roll i relation till, eller inom CSR arbete kom många av samtalen att handla om att 

                                                           
143 Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, et al., 'Metodpraktikan: Konsten Att Studera Samhälle, 

Individ Och Marknad', Anonymous Translator (Femte upplagan edn, Stockholm, Wolters Kluwer, 2017), s. 283–

284 
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huvudpoängen med CSR bör vara att det ska handla om mänskliga rättigheter. Men CSR måste 

då innefatta arbete som verkligen innebär att ta ansvar och använda sina kompetenser för att 

bidra till att göra skillnad, och inte bara vara något man säger att man arbetar med för ”att det 

ser bra ut”. Utöver det lyftes även aspekten om att CSR kan innebära att man gör vissa bra 

saker, men fortfarande gör väldigt mycket som är dåligt, vilket är viktigt att ha i åtanke. För att 

sammanfatta detta har jag valt att dela in resultaten i tre teman: CSR främjar mänskliga 

rättigheter, ”Riktig CSR” samt ”Att göra gott men fortfarande göra skada”.  

   I hur man förstår mänskliga rättigheter inom sektoröverskridande partnerskap framgår det att 

förståelsen är bred. Inom temat Grundläggande mänskliga rättigheter, handlar det som det låter 

om att mänskliga rättigheter förstås som de mest grundläggande rättigheter en person har, som 

exempelvis tillgång till vatten eller rätten till mat. En intervjuperson förklarar det som:  

” Ja mänskliga rättigheter… det känns väldigt brett. Jag tänker att mänskliga rättigheter är ett 

rättssäkert samhälle. Rätten till vatten, mat, alltså sådana grejer.” 

En annan person är inne på samma spår, men att det mer innebär grundläggande saker varje 

person har rätt till:  

” Det beror på hur man definierar mänskliga rättigheter, men om man härleder det till vad vi 

jobbar med, då skulle jag exempelvis säga att det är en mänsklig rättighet att få tillgång till 

studier. Men det kan till exempel också finnas en mänsklig rättighet att få tak över huvudet, 

anser jag.” 

Andra är inne på liknande tankar och menar exempelvis att det är en mänsklig rättighet att få 

rösta och ”allt sådant där”.  

   Det återfinns vad som kan tolkas som en viss förståelse för mänskliga rättigheter som 

grundläggande saker man har rätt till, eller rätt att göra. Jag tolkar det på detta vis då jag i 

relation till exempelvis den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna uppfattar bland 

annat rätten till vatten, mat och utbildning som några av de mest fundamentala rättigheterna 

som existerar. Förutom detta visar sig även en annan typ av förståelse, den vi kan kalla 

Mänskliga rättigheter som självklarheter. Inom detta tema pratas det kring mänskliga 

rättigheter som att alla på denna jord har ett ansvar att följa mänskliga rättigheter, att alla har 

rätt att få ha samma mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter är något som alla personer har och 

det för att vi är just människor. En person beskriver detta på följande vis:  

” Men… som jag tänker mänskliga rättigheter är det ju typ…självklarheter. […] Att vi har satt 

ett begrepp på mänskliga rättigheter är för mig egentligen konstigt. […] Nej, men då skulle jag 



41 
 

säga att som jag tolkar mänskliga rättigheter är det varje människas rätt att få sina bästa 

förutsättningar tillgodosedda” 

Att jag tolkar detta enligt temat Mänskliga rättigheter som självklarheter säger kanske sig 

självt. Om min förra tolkning angående grundläggande rättigheter låg nära den allmänna 

deklarationen och den mer juridiska dimensionen av mänskliga rättigheter, tolkar jag denna 

förståelse av mänskliga rättigheter mer i linje med den moraliska dimensionen. Jag ser det som 

att om mänskliga rättigheter är något självklart, hör det ihop med den moraliska aspekten av 

mänskliga rättigheter. Den moraliska aspekten belyser att mänskliga rättigheter innebär en 

jämlik människosyn samt är tätt kopplat till människovärdet. Mänskliga rättigheter är de 

grundläggande rättigheter vi alla har på grund av att vi är just människor.  

   Både förståelsen av mänskliga rättigheter som vissa saker vilka varje person har rätt till, eller 

rätt till att göra, och förståelsen att mänskliga rättigheter är någonting alla personer bara har, 

var ungefär lika vanligt förekommande under intervjusamtalens gång. Dock är det viktigt att 

tänka på att detta är vad jag har tolkat som en förståelse av mänskliga rättigheter. De intervjuade 

och jag har givetvis olika utgångspunkt och infallsvinklar kring mänskliga rättigheter. 

Möjligheten finns att jag som studerar mänskliga rättigheter har övertolkat vissa svar, eller att 

jag i mina tolkningar av svaren har gjort kopplingar vilka intervjupersonerna inte skulle gjort, 

eller inte menat. Vidare upplever jag att förståelsen av mänskliga rättigheter inom samarbeten 

över sektorsgränser är ganska vag, vilket kan bero på att det inte har en given plats i samarbetet, 

men också att förståelsen av mänskliga rättigheter, och begreppet mänskliga rättigheter 

generellt är en oerhört komplex fråga. Detta gör många gånger också förståelsen svår att 

diskutera kring, inte minst i en kontext där det inte faller sig helt naturligt att lyfta frågan, som 

i flertalet av intervjuerna i detta fall. Detta är något som kommer att lyftas mer i uppsatsens 

analys. Utöver att se hur mänskliga rättigheter explicit förstås inom dessa partnerskap, gör jag 

bedömningen att det även finns en förståelse kring mänskliga rättigheters roll och koppling till 

CSR arbete. Hur mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap skulle 

alltså kunna beskrivas i två nivåer. Den första är förståelsen av mänskliga rättigheter per se. 

Den andra nivån är att mänskliga rättigheter upplevs vara en viktig komponent inom CSR 

arbete. Då partnerskap kan vara en del av CSR arbete skulle även mänskliga rättigheter i 

förlängningen kunna vara en viktig komponent inom sektoröverskridande partnerskap. De 

teman som är återkommande inom hur man uppfattar kopplingen mellan CSR och mänskliga 

rättigheter kan beskrivas som CSR främjar mänskliga rättigheter, ”Riktig CSR” samt ”Att göra 

gott men fortfarande göra skada”.  

   Inom temat CSR främjar mänskliga rättigheter är en återkommande uppfattning att bra CSR 
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arbete kan främja mänskliga rättigheter, eller att syftet med CSR arbete borde vara att främja 

mänskliga rättigheter. En person som representerar den privata sektorn säger just det:  

” Jag tror att bra CSR arbete bidrar till att mänskliga rättigheter främjas... det är ju det det hela 

ska gå ut på tycker jag. Alltså det ska inte bara vara något som ser bra ut.” 

Kopplingen mellan CSR och mänskliga rättigheter verkar för många vara klar och tydlig, en 

annan person styrker det tidigare citatet när hen förklarar:  

”Mänskliga rättigheter är självklarheter, det är väl självklart att mänskliga rättigheter och CSR 

hör ihop, och på nått sätt är det väl det CSR handlar om, att bidra till att öka varje människas 

rättigheter.” 

Även om uppfattningen att CSR och mänskliga rättigheter självklart hör ihop, så verkar det vara 

viktigt att det då behöver röra sig om ”Riktig CSR”. En vanlig uppfattning är att CSR bör vara 

en sak, men ofta är en annan i praktiken. Ofta är det en ”biprodukt” eller en sidogrej som företag 

gör för att kunna säga att de är goda samhällsmedborgare, eller för att det ska se bra ut utåt. Det 

här beskrivs bland annat som att man inte botar sjukdomen, utan bara sätter ett plåster på den. 

Det är tydligt bland flertalet av deltagarna att CSR ska handla om att använda sina resurser för 

ett gott ändamål och att det inte endast bör vara ett pålägg till den övriga verksamheten. En 

intervjuperson förklarar detta på följande vis:  

” CSR ska vara ett sätt att jobba som genomsyrar allt ett företag gör, att man tänker att hur gör 

jag störst nytta för samhället med allt som man gör. […] Det är viktigt att det verkligen är något 

som är integrerat i vårt företag, att man inte ser det i termer som CSR, man ser det inte som att 

okej nu gör vi det här CSR projektet, utan ser det som att okej det här gör vi för att det är den 

rätta saken att göra.”  

Sättet jag tolkar ovanstående teman på är att det finns delade åsikter om att CSR både kan, och 

framförallt bör främja mänskliga rättigheter, men att det då måste handla om en form av 

uppriktig CSR. Det kan inte vara något företag (eller organisationer eller myndigheter för den 

delen) säger sig arbeta med, men huvudsyftet är inte att man gör det för att det, som citatet 

säger, är den rätta saken att göra, utan man gör det för att det är bra kommunikation utåt, 

exempelvis. Det ena behöver nödvändigtvis inte utesluta det andra, men jag uppfattar det som 

att flera deltagare upplever att det i många fall finns en form CSR i praktiken, och en form av 

CSR som den bör vara. Följaktligen är det CSR som den bör vara (”Riktig CSR”), som kan 

främja mänskliga rättigheter. På vilka sätt den kan göra det analyserar jag vidare senare i 

uppsatsen.  

   Det sista temat som återfinns kring CSR hör nära samman med det förra, och kan bäst 



43 
 

beskrivas som ”Att göra gott men fortfarande göra skada”. Detta innebär uppfattningen att 

företag säger att de arbetar med CSR, och tar socialt ansvar för att bidra till samhällsnytta, men 

att det bara är en bisats till kärnverksamheten, vilken fortfarande kan påverka samhället 

negativt, eller inte svara upp mot mänskliga rättigheter i olika led. I intervjuerna beskrivs detta 

bland annat som att:  

” Men titta, vi gör ju samhällsnytta här borta”, ja men allt det här, som är 98% av det du håller 

på med, är inte fokuserat kring det…” 

Andra aspekter som lyftes kring detta var bland annat om man exempelvis är ett oljebolag, och 

går ut och volontärarbetar i ett soppkök en helg så är man nöjd och tycker att man har gjort sin 

insats. Vilket upplevs som att man kanske gör något som är bra i sak, men väldigt mycket annat 

som inte är bra för varken hållbar utveckling eller mänskliga rättigheter. Ytterligare en punkt 

som uppkom kring detta och som knyter ihop tematiken kring CSR ganska väl är att man kan 

prata bäst man vill om CSR, men så länge man inte visar på faktiskt handlande som kan bidra 

till skillnad så är det inte mycket värt. Min tolkning av detta är det som tidigare nämnts, att CSR 

bör vara fokuserat på mänskliga rättigheter och samhällsnytta, men att det är viktigt för 

diskussionen kring CSR och mänskliga rättigheter att komma ihåg att det inte alltid är så.  

   För att sammanfatta den ovanstående komplexa diskussion någorlunda, menar jag att utforska 

hur mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap dels hjälper till att 

addera ett MR-perspektiv till området, vilket tidigare saknats, men det bidrar även till att lägga 

en grund till uppsatsens övriga frågor: på vilka sätt partnerskap kan främja mänskliga 

rättigheter, och vilka olika framgångar och utmaningar som finns inom och för dessa 

samarbeten.  

5.2 På vilka sätt kan sektoröverskridande partnerskap främja mänskliga 

rättigheter  

För frågan på vilka sätt partnerskap mellan privat och ideell sektor kan främja mänskliga 

rättigheter framkom många olika perspektiv i materialet. De mest frekventa och tydliga 

perspektivet rörde bland annat hur sektorerna besitter olika kunskaper och kompetenser vilka 

kan berika varandra, att kombinationen av dessa olikheter är det som är framgångsrikt och 

nödvändigt för att göra skillnad, att den privata sektorn kan bidra med resurser i form av 

finansiering samt att partnerskapen har bidragit till en ökad förståelse för varandra. Jag har valt 

att beskriva dessa mest återkommande områden som Utbyte av kompetenser och kunskap, 

Kombinationen hjärta och hjärna, Monetära medel samt Förståelse för varandra.  

   För att skapa en tydligare förståelse här så nämns mänskliga rättigheter sällan explicit, utan 
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intervjupersonerna pratar om ”att kunna göra större impact”, ”påverka vår målgrupp”, ”bidra 

till samhällsnytta och positiv samhällsförändring”. Hur detta hör samman med mänskliga 

rättigheter kommer att utvecklas dels senare i detta avsnitt, och dels i uppsatsens följande 

analyskapitel.  

   Det första temat, Utbyte av kompetenser och kunskap, visar på att den ideella sektorn ser att i 

de i dessa partnerskap får kompetenser vilka de inte besitter själva, som hjälper dem att bland 

annat skala upp sina verksamheter för att kunna nå ut och hjälpa fler i sin målgrupp. Den ideella 

sektorn pratar om att det är lätt att fastna i det syftesdrivna, men för att kunna öka det 

syftesdrivna kan partnerskap med den privata sektorn behövas, då det tillför ett annat 

”businessmind”, som de själva inte har. 

   Men det är inte bara den ideella sektorn som får kunskap och kompetens från den privata 

sektorn, det som framkommer i de flesta samtal är att det kan finnas ett utbyte av kunskap och 

kompetens som kan bidra till samhällelig förbättring på olika sätt. En representant från den 

privata sektorn sammanfattar det väl:  

” Jag tror att det kan göra både den ideella sektorn och den privata sektorn mer effektiv inom 

vad man gör, och bättre på vad man gör. Så jag tror att den ideella sektorn kan lära sig något av 

den privata sektorn och bli bättre på att driva deras verksamhet och främja det som dom jobbar 

med, till exempel välmående hos barn, och jag tror också att den privata sektorn kan lära sig 

något av den ideella sektorn, till exempel att vara väldigt värderingsdriven, och att ha ett väldigt 

starkt ”varför”, ”varför gör vi det här” […] Att tänka lite mer, vad är vår roll i samhället?”  

Flertalet deltagande från den privata sektorn menar att den ideella sektorn kan utnyttja det som 

finns i den privata sektorn, men istället för att bara driva på någon sorts tillväxt eller lönsamhet 

så driver man också på en positiv samhällsutveckling. Vidare, och detta anser jag är en viktig 

komponent, så lyfter båda sektorer att även om detta utbyte är bra och viktigt och att det är bra 

att företag tar ansvar, så spelar också samhällsförändringen vi har börjat se en stor roll för en 

mer hållbar samhällsutveckling. Med detta menas kunder och konsumenters påverkan på 

företag, men också den unga generationen som ställer andra krav på företag som arbetsgivare, 

och vill jobba för företag som tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar och också gör 

någonting bra.  

   Nästföljande tema, vilket kan beskrivas som Kombinationen hjärta och hjärna innebär att det 

verkar som att kombinationen av kompetenser hos de båda sektorerna är det som gör dem båda 

bättre och mer effektiva, att man ”byter lite hjärta och hjärna” (där hjärta står för den ideella 

sektorn och hjärna för den privata). Flera av intervjupersonerna gav uttrycksfulla beskrivningar 

av detta, och följande citat visar framförallt på att det är viktigt för den ideella sektorn:  
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” Man måste ha båda tankesätten i alla fall. […] För att maximera nyttan de skapar här (pekar 

borta på bordet), så ska man nog inte bara tänka på nyttan, utan man måste liksom tänka, hur kan 

jag kommersialisera det. […] Min idé om att åh jag vill göra så mycket bra, blir liksom 

ingenting om jag inte lyckas kommersialisera den också. Jag tror ofta att det är där det tar 

stopp.” 

Personen pratar alltså om att man kan drivas av sin sakfråga, sitt hjärta, men för att kunna göra 

den skillnad man vill göra, behöver man tänka mer på hur man kan uppnå den skillnaden, och 

tänka lite mer ”hjärna”. Det handlar om två olika tankesätt, men båda är lika viktiga:  

” Lite både och ja. Man ska inte glömma hjärtat. Det är jättejätteviktigt. Men man kan få lite 

support från det man har lärt sig i det privata för att göra det ännu bättre, det tror jag verkligen 

på. Då har det effekt i min värld.” 

Det här var något som gavs tyngd i flertalet samtal, och för mig överlappar detta mycket med 

att utbyta kunskap och kompetens. Det handlar kort och gott om att använda det som är bra från 

båda sektorer och att de två kan komplettera varandra för att göra något ännu bättre.  

   Under intervjuerna återkom kompetenser och kunskap nästintill alltid tätt sammankopplat till 

ett tredje tema, nämligen Monetära medel. Där nämns att partnerskap mellan privat och ideell 

sektor kan innebära att den ideella sektorn får resurser från den privata, vilket gör att de kan 

fortsätta att utveckla sin verksamhet och påverka fler. I just detta specifika partnerskapprogram 

som de intervjuade deltar i, finns det inget monetärt utbyte, utan det gäller endast rådgivning 

från den privata sektorn till den ideella. Det är dock ett av de återkommande temana vid 

diskussioner om hur partnerskap mellan ideell och privat sektor generellt kan bidra till 

samhällelig förbättring, vilket gör att jag anser att det behöver belysas för att göra materialet 

rättvisa. Monetära medels roll beskrivs bland annat som att det är en viktig resurs vilken den 

privata sektorn kan bidra med för att den ideella sektorn ska kunna fortsätta att göra skillnad. 

Det som saknas är ofta finansiella resurser. En person från den ideella sektorn beskriver detta 

ganska direkt: 

” Den typ av partnerskap som kan generera finansiering till oss har ju direkt effekt på att vi kan 

göra vår impact, och dom är med att bidra till det.”  

Även den privata sektorn lyfter detta, och menar att bolag kan göra stor skillnad pengamässigt. 

Kunskapen finns, tekniken finns, det mesta finns redan i den ideella sektorn, det behövs bara 

mer resurser, och det anses vara ett enkelt sätt på vilket företag effektivt kan bidra. Jag håller 

med om att bidra med monetära medel är ett effektivt sätt på vilket den privata sektorn direkt 

kan bidra till att ideella organisationer kan göra mer skillnad. Dock får det mig också att 
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reflektera över hur ojämn fördelningen av resurser mellan de olika sektorerna är, vilket är det 

som utgör att monetära medel är en stor utmaning för att den ideella sektorn ska kunna göra 

mer skillnad utan att få finansiering från exempelvis den privata sektorn.   

   Det sista temat kring på vilket sätt partnerskap mellan ideell och privat sektor kan främja 

mänskliga rättigheter kan beskrivas som Förståelse för varandra.  

   Återkommande är att deltagarna säger sig fått en ”inblick i den andra världen”, och att detta 

har hjälpt dem att förstå utmaningar den andra sektorn står inför (den privata sektorn har förstått 

den ideella sektorns utmaningar). De har även fått en förståelse för hur man kan kommunicera 

mellan sektorer för att kunna utveckla sin egen verksamhet mer. Det har också givit en större 

inblick i samhällsproblem, och kunskap om dem. Förståelsen handlar kanske inte så mycket om 

hur de arbetar, men den privata sektorn nämner att de fått förståelse för vilka utmaningar den 

ideella sektorn står inför och hur de tänker. En person förklarar att: 

” Det är ett annat sätt att tänka och också en annan realitet på något sätt. Det har definitivt gett 

en bättre förståelse.” 

En annan typ av förståelse har varit den att samarbetet har bidragit till att man lärt sig 

kommunicera med den andra sektorn. En person från den ideella sektorn förklarar för mig: 

” Det vi lärt oss är mer en kommunikation till den andra sektorn. Från vår sektor dit, hur skapar 

vi en förståelse, hur pratar vi om det vi gör på ett sätt som den sektorn förstår. […] Liksom det vi 

pratade om det här andra språket. Samarbetet har lärt oss att översätta vårt värde som för oss är 

så himla självklart, till ett näringslivsspråk.”  

Samarbeten kan således skapa en förståelse för utmaningar, och skapa en förståelse som gör att 

man kan kommunicera bättre. Som nämndes tidigare belyses även att samarbeten ger en större 

inblick i samhällsproblem man ofta pratar om, men att jobba med dem ger en inblick och 

förståelse på ett helt annat sätt. En förståelse för varandra tror jag är en grundförutsättning för 

att kunna utföra dessa former av samarbeten över sektorsgränser, men jag tror också att det i 

sig ökar möjligheterna till att göra ett bra arbete med mänskliga rättigheter. Jag återkommer till 

detta i avsnittet som behandlar framgångar och utmaningar med denna form av partnerskap. 

    Partnerskap mellan ideell och privat sektor genererar alltså ett utbyte av kunskap och 

kompetenser, bidrar till en bra kombination av olika mindset (hjärta och hjärna), monetära 

medel och en ökad förståelse och inblick i den andra sektorn. Detta kan sägas bidra till att 

organisationer (ideell sektor) utvecklas och blir bättre på sin verksamhet och kan påverka, eller 

nå ut till fler i sin målgrupp. Vidare får den privata sektorn mer inblick i, och kunskap om 

samhällsproblem, de tar med sig mer ”värderingstänk” och det lite mer idealistiska tillbaka in i 
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företaget, vilket uppfattas som att det kan bidra till att de börjar tänka mer på socialt ansvar och 

att skapa samhällsnytta.  

   Detta visar enligt mig tydligt på att det finns en evident koppling tillbaka till teorin om de 

olika institutionella logikerna, och vad de representerar hos Kvarnström.144 Vidare visar de 

olika områdena på hur de olika logikerna, alltså de olika samhällssfärerna, kan bidra till 

lösningar på problem och utmaningar, vilket enligt mig är att betrakta som något positivt. Då 

frågorna den ideella sektorn arbetar med ofta rör exempelvis social, ekonomisk och politisk 

inkludering, och samarbete med den privata sektorn kan hjälpa dem att utveckla sina 

verksamheter så att de når ut till fler personer, borde det också bidra till en ökad social, 

ekonomisk eller politisk inkludering. Jag menar att social, ekonomisk och politisk inkludering 

hör tätt samman med mänskliga rättigheter, och exempelvis en ökad inkludering bidrar också 

till främjandet och tillgodoseendet av mänskliga rättigheter. Vi återkommer även till detta i 

analysen.  

   Förståelsen för mänskliga rättigheter inom sektoröverskridande partnerskap och på vilka sätt 

dessa partnerskap kan tänkas främja mänskliga rättigheter har nu presenterats och en sista fråga 

kvarstår; nämligen frågan om vilka framgångar och utmaningar som kan tänkas finnas i och för 

dessa samarbeten.  

5.3  Framgångar och utmaningar inom sektoröverskridande partnerskap   

De upplevda framgångarna och utmaningarna inom partnerskap mellan sektorer är ett flertal. 

När uppfattningen om eventuella framgångar diskuterades var det jag uppfattade som mest 

centralt att det finns en upplevd ökad förståelse för varandra, att det finns ett genuint intresse 

för varandras olika perspektiv men också att det inom dessa samarbeten finns en vilja och ett 

engagemang. För att presentera denna del av resultaten har jag därmed valt att kategorisera det 

som Förståelse för den andra sektorn, men även Intresse kring olika perspektiv och 

Engagemang.  

   Gällande utmaningarna upplevde jag även där att det fanns vissa perspektiv som återkom mer 

frekvent, och med mer tyngd än andra. Att de olika parterna har olika infallsvinklar och 

utgångspunkter, att de använder sig av annorlunda begreppsapparater och arbetar på olika sätt 

var uppfattningar vilka återfanns hos flertalet intervjupersoner. Ytterligare ett område som 

belystes var att det mellan sektorerna kan finnas förutfattade meningar gentemot varandra 

angående just hur man resonerar och arbetar till exempel. För att återge detta närmare har jag 

                                                           
144 Kvarnström, Emilia, 'Institutionella Samspel: Om Möten Mellan En Kommersiell Och En Ideell Logik', vol. 

180/ (2016), s 105  
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valt att beskriva resultaten utifrån följande teman: Två olika världar: mindset, språk och 

arbetssätt samt Förutfattade meningar och synsätt.  

   Något som kan ses som en framgång inom sektoröverskridande samarbete är alltså förståelse 

för den andra sektorn. Att man har förstått mer hur de tänker, hur man kan kommunicera och 

fått nya perspektiv. En person beskriver det som att det blir en ögonöppnare, och att det alltid 

är intressant att träffa och prata med människor som kommer från ett annat perspektiv. Att förstå 

varandra och att få nya perspektiv förklaras också vidare som ett utbyte där man även kan lära 

sig något:  

” Jag tror att det finns ett utbyte i det här, jag tror att dom kommer att lära sig mycket, kanske till 

och med mer, om hur världen ser ut, än vad dom högst upp på (en avdelning på ett företag), 

visste innan dom började att arbeta med oss.” 

Även engagemang är något som ses som en framgång; glädjen i att hjälpa en organisation att 

bli bättre, och att kunna ta organisationen vidare. När vi pratar om vad som har gått bra, 

framkommer det att engagemanget och glädjen hos de som är involverade är att betrakta som 

en framgång. Framförallt uppfattar jag det som att det är kul att se hur samarbetet bidrar till att 

organisationerna drivs framåt. Förståelse för varandra och engagemang är därmed två områden 

vilka kan ses som framgångar inom partnerskapet, men även intresse för olika perspektiv 

diskuteras återkommande när vi pratar om framgångar. Det har i de flesta fall funnits ett 

ömsesidigt intresse i att förstå varandras ”point of view”, och i ett fall beskrivs det som följande:  

” Jag gillar att dom är genuint nyfikna på det vi gör, och att de har ett intresse av att dela med sig 

av sina kunskaper. […] Jag upplever att de genuint vill stötta oss med det vi behöver stöttning 

med.”  

Engagemang, intresse för den andres perspektiv och en förståelse för varandra anser jag är en 

nyckelkomponent för att dessa samarbeten ska vara framgångsrika, men vad har det för 

koppling till samhällelig förbättring och framförallt mänskliga rättigheter?  

   Min reflektion är att en ökad förståelse och ett intresse för varandra i sig kan öka 

möjligheterna till att göra ett bra MR arbete. Om man förstår hur den andra sektorn jobbar, och 

visar ett intresse för den andres perspektiv, tror jag dels att den privata sektorn bättre kan förstå 

vikten av mänskliga rättigheter, och dels få mer incitament att arbeta mer med implementering 

av mänskliga rättigheter. Förstår man varandra kan man kanske adressera mänskliga rättigheter 

på ett annat vis, och tillsammans arbeta för att främja dem mer eller på ett effektivare sätt.  

   En framgång som är specifik för den ideella sektorn, men som ändå behöver nämnas, är att 

de har fått den kunskap och kompetens vilken de hoppades att få av samarbetet och som hjälper 
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dem att fylla sina kunskapsbegränsningar och bli bättre i sin verksamhet. I dessa fall gäller det 

exempelvis att kunna förstå värdet på det man skapar, att lära sig mer om ekonomiska 

färdigheter som att lägga budgetar, att arbeta med affärsutveckling eller att få med sig ett 

”företagstänk” in i sin verksamhet.  

   Ett återkommande uttryck vid diskussionen kring vilka utmaningar som finns för partnerskap 

mellan privat och ideell sektor är det om ”två världar” eller ”den andra världen”. Antingen i 

termer av att man kommer från två olika världar, eller att man får inblick i den andra världen. 

Vad detta kan tänkas betyda kan sorteras i mindset, språk och arbetssätt. Flertalet personer 

pratade länge om mindset, och följande citat belyser detta:  

” Mindsetet, och vad man är ute efter är olika. Man har helt olika ingångsvinklar. […] Det blir 

lite märkligt, och att det inte riktigt är ett kommersiellt tankesätt märks i att ett vanligt bolag 

skulle mäta sin nytta i hur mycket pengar de får in. Och här mäts nyttan här borta (pekar långt 

bort på bordet), och pengarna är liksom ett ändamål till det. Och det är ju fint, det kan vara så att 

säga visionen…”  

Detta är något som belyses i nästan samtliga samtal. Den som tänker 100 % ideellt förstår inte 

den privata, och tvärtom. En person uttrycker det som att det ofta är problemet med att 

samarbeta med företag, att det krockar med att de är en ideell organisation. Ytterligare en aspekt 

kring mindset vilket jag uppfattar att den ideella sektorn upplever som problematisk är att det 

ibland kan förekomma en form av kortsiktigt tänkande från den privata sektorn. Att de vill att 

det ska gå fort, man ska hjälpa många snabbt och man vill se tydliga resultat. Att mindset är en 

av de saker som benämns som de stora utmaningarna för samarbete är för mig på inget sätt 

förvånande, men det är också en av de utmaningarna som samtidigt är en av framgångarna, 

vilket framgår bland annat i utbyte av kunskap och kompetenser men framförallt under temat 

Kombinationen hjärta och hjärna.  

  Språket är något som även det upplevs som en utmaning för samarbete mellan sektorerna. Det 

är svårt att kommunicera ibland, och i vissa situationer behöver man anpassa sitt språk för att 

kunna gör sig förstådd och nå ut:   

” Ja jag tror att det är mest språk. Alltså man pratar ett annat språk. […] Det är samma sak med 

den ideella sektorn, det finns kanske specifika ord som man använder eller inte använder i den 

privata sektorn och tvärtom, så jag tror definitivt att det är väldigt mycket det. Att det är väldigt 

olika språk.”  

Språket tror jag är den utmaning som är svårast att överbrygga. Med det menar jag att det är 

den utmaning som beskrivits mest frekvent under samtalen, men det är också den utmaning som 

inte samtidigt är en faktor vilken kan ses på som en framgång, till skillnad från mindset och det 
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sista området- arbetssätt.  

   En tredje sak vilket beskrivs som en utmaning är just arbetssätt. De jobbar olika, de har olika 

tempo samt olika fokus. Att det är ett glapp mellan sektorerna och till och med att frågorna 

vilka ideell sektor arbetar med kan också vara en utmaning i sig:  

” Det är för stora glapp liksom, mellan de olika sektorerna och hur vi arbetar. Det tycker jag är 

det främsta. Sen handlar det ju också om, från ett näringslivsperspektiv, så jobbar vi med en 

fråga som folk är rädda för. Företag är rädda för att jobba med grundläggande mänskliga 

rättigheter, för att de upplever att det är att ta ställning.”  

Här gör jag bedömningen att olika arbetssätt är en utmaning, men absolut också det som är en 

tillgång för de båda parterna. Den största utmaningen här tror jag är det som citatet ovan kastar 

ljus på: känsliga frågor. Det handlar kanske egentligen mer om politik än arbetssätt, men jag 

upplever att citatet väl formulerar en aspekt som inte bara återkom en gång under 

intervjusamtalen. Att arbeta med vissa frågor rörande mänskliga rättigheter kan vara känsligt, 

och ses som ett politiskt ställningstagande, vilket gör att jag även tror att det kanske är en av de 

största utmaningarna, och också en av de utmaningar som kommer att kvarstå länge. 

   Ytterligare ett tema som är närliggande de ovan beskrivna är vad som kan benämnas som 

Förutfattade meningar och synsätt. Privat och ideell sektor är uppenbarligen olika varandra, 

och en utmaning kan ligga i att det finns förutfattade meningar och synsätt på varandra. Ett citat 

sammanfattar detta slående med en imitation av de båda sektorerna:  

” Jag tror att den ideella sektorn kanske känner att ”alltså vad ska vi jobba ihop med den privata 

sektorn för? Dom är ju the bad guys, det är ju dom vi kämpar mot. Alltså vi står ju upp för att 

dom ska sluta förstöra miljön osv, så det känns ju fel, varför ska vi göra det?” och från privat 

sektor är det nog ”varför ska vi jobba med ideella sektorn? Dom är ju bara idealister och sådär. 

Där kan vi inte lära oss någonting.”  

Förutfattade meningar och synsätt sammanfattar ganska väl att en stor utmaning verkar handla 

om just att dessa två sektorer är någon form av olika världar. Jag väljer att summera med 

följande citat:  

” Att man ibland ser sig som två sektorer som jobbar mot varandra, och inte för varandra. Eller 

med varandra. I slutändan är ju både den privata sektorn och den offentliga sektorn och den 

ideella sektorn, alla sektorer är ju till för att förbättra samhället. Det är ju inte så att en sektor är 

där för att förstöra och en ska rädda upp vad den andra förstör, och jag tror inte heller att det är 

så i praktiken. Men jag tror att det lätt ses så, eller att folk har den inställningen. Att det är två 

olika världar som inte ska blandas.”  
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Enligt mig fångar dessa två citat både vad som är meningen med dessa partnerskap, men också 

vad som verkar vara hindrande för dem. Det stämmer att alla sektorer är till för att förbättra 

samhället på något vis, vilket också är det samarbete mellan sektorer syftar att bidra till. Det 

svåra verkar vara inställningen att de inte ska göra det tillsammans, att man arbetar mot den 

andra, eller att det inte finns något att lära av den andra sektorn. Tilläggas bör att inställningen 

om att man arbetar mot varandra, eller inte kan lära av varandra, var reflektioner vilka framkom 

när vi diskuterade utmaningar för dessa partnerskap generellt. Ovilja att arbeta med den andra 

sektorn var således ingenting jag upplevde förekom i just dessa två partnerskap. Det ska också 

nämnas att detta är en långt dragen slutsats och generalisering, samt en oerhörd simplifiering 

av en allt annat än enkel fråga.  

   Något vilket inte kan ses om ett återkommande tema men som är intressant att ta upp är att 

en utmaning kan vara att dessa partnerskap mellan sektorer kanske inte är en långsiktig lösning 

för arbete med social hållbarhet och samhällelig förbättring. En person uttrycker det som att om 

företag måste samarbeta med ideella organisationer för att skapa nytta för samhället, blir det 

problematiskt genom att verksamheten ska kunna göra samhällsnytta utan att blanda in den 

ideella sektorn.  

   Det som diskuteras vidare är att långsiktigt så bör alla institutioner och bolag vara 

värdeskapande för samhället, och bolag (den privata sektorn) bör byggas upp mer kring ett 

samhällsnyttigt fokus och gå bort från att ”the business of business is to make money”. En 

utmaning kan alltså vara att de här partnerskapen och samarbetena bara blir ett frikort för företag 

att visa att de gör något bra, istället för att göra den omställning som krävs:  

” Om man utvecklar de här pro bono samarbetet mer och mer, så ger man fortfarande ett ’carte 

blanche’ till bolagen att bara vara bolag”. 

Resultaten visar på hur man tänker kring mänskliga rättigheter, att dessa samarbeten genererar 

ett utbyte av kunskap och kompetenser, en kombination av olika mindset och en ökad förståelse 

för den andra sektorn, men också vilka framgångar och utmaningar som återfinns för 

sektoröverskridande samarbeten. Men hur kopplar detta till mänskliga rättigheter? Detta leder 

oss vidare till uppsatsens analyskapitel och en diskussion kring hur mänskliga rättigheter förstås 

inom dessa partnerskap, och på vilket sätt dessa kan främja mänskliga rättigheter. 
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6. Analys  

Detta kapitel ämnar till att visa på hur det empiriska materialet har analyserats utifrån det 

teoretiska ramverket, samt hur teori, metod och material hör samman.  

Hur förstås mänskliga rättigheter inom sektoröverskridande partnerskap? 

Då mänskliga rättigheter är en komponent som inte varit speciellt närvarande inom forskningen 

kring sektoröverskridande partnerskap tidigare, kan att utforska hur mänskliga rättigheter 

faktiskt förstås inom dessa samarbeten fungera som ett första steg och lägga en grund, innan 

nästa steg i att utforska på vilka sätt dessa partnerskap kan tänkas främja mänskliga rättigheter 

tas. Hur mänskliga rättigheter förstås inom dessa samarbeten kan vara en bidragande 

förklarande faktor till på vilket sätt dessa partnerskap kan främja mänskliga rättigheter, men 

även till vilka utmaningar och framgångar som finns för dessa samarbeten. 

   Utifrån intervjustudierna kan det tolkas som att mänskliga rättigheter förstås på en rad olika 

vis inom sektoröverskridande partnerskap, vilket jag inte anser som särskilt förvånande, då 

mänskliga rättigheter är något som förstås på olika sätt, överallt, hela tiden.  

   Temat ”Mänskliga rättigheter som grundläggande rättigheter” som redogörs för i resultatet 

kan tolkas som att mänskliga rättigheter förstås framförallt som någonting juridiskt, då det 

exempelvis talas om att mänskliga rättigheter hör ihop med en rättssäker stat och de 

grundläggande rättigheterna varje person har rätt till, exempelvis att rätten till vatten eller mat 

tillgodoses. Det talas även om att mänskliga rättigheter innefattar specifika saker alla människor 

ska ha rätt till att göra, exempelvis rätten till utbildning.  Jag tolkar detta som att man förstår 

mänskliga rättigheter som någonting juridiskt, då en vanlig utgångspunkt för att definiera 

mänskliga rättigheter som ett juridiskt koncept är de artiklar som återfinns i FN:s allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilka adresserar grundläggande rättigheter som just 

dessa.145  

   Vidare kan följande tema i resultatet, ”Mänskliga rättigheter som självklarheter”, snarare 

uppfattas som att man förstår mänskliga rättigheter mer i linje med den moraliska dimensionen 

av mänskliga rättigheter. Det talas om att mänskliga rättigheter är någonting som är en 

självklarhet, och som en intervjuperson beskrev det, är det nästan konstigt att vi sätter ett 

begrepp på någonting som borde vara så självklart. Jag tolkar detta i linje med den moraliska 

dimensionen av mänskliga rättigheter, där det moraliska anspråket för mänskliga rättigheter 

innebär just detta självklara: dessa rättigheter är någonting alla människor besitter på grund av 

                                                           
145 Lundberg, Anna, 'Mänskliga Rättigheter: Juridiska Perspektiv', Anonymous Translator (1. uppl. edn, Malmö, 

Liber, 2010), s 43 
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det faktum att vi är just människor och har ett jämlikt människovärde. Alla människor besitter 

dessa rättigheter oavsett nationstillhörighet, kön, klass, religiös eller etnisk tillhörighet.146  

   Den politiska dimensionen av mänskliga rättigheter, eller mänskliga rättigheter som ett 

politiskt koncept, vilket i denna uppsats fokuserar på att mänskliga rättigheter innebär en 

strategi för att kämpa mot rådande maktstrukturer och för att skapa förändring147 är den 

förståelsen av mänskliga rättigheter, utifrån hur jag tolkar intervjupersonernas svar, vilken 

verkar minst förekommande. Detta kan givetvis bero på flertalet faktorer; hur jag tolkar 

intervjupersonernas svar, hur de har uppfattat frågorna, eller vilka frågor som faktiskt ställts.  

   I samtalen, och i min tolkning av de intervjuades svar, finner jag inte att en förståelse av 

mänskliga rättigheter utifrån den moraliska, juridiska eller politiska dimensionen är markant 

mer framträdande än den andra, men de två förståelser som jag tolkar som de som återfinns 

mest inom just dessa partnerskap är att mänskliga rättigheter förstås antingen som något av 

juridisk eller moralisk karaktär.  

   Förståelsen för mänskliga rättigheter inom samarbete över sektorsgränser anser jag är viktig 

för att kunna lägga grunden till att vidare utforska dessa partnerskap ur ett MR-perspektiv. Dock 

upplever jag i min undersökning att just förståelsen av vad mänskliga rättigheter är per se, är 

både spretig och vag. Jag nämnde detta ytligt i resultatdelen, och anledningen till att jag 

uppfattar förståelsen framförallt som vag tror jag ligger mycket i att mänskliga rättigheter inte 

adresseras tillräckligt tydligt. Mänskliga rättigheter är ingenting som uttryckligen har 

huvudfokus i dessa specifika partnerskap, vilket gör att det heller inte föll sig naturligt att jag 

frågade explicit om detta under alla intervjuer. Hade en fråga uttryckligen rört de deltagandes 

uppfattning och definition av mänskliga rättigheter, hade det eventuellt varit lättare att föra en 

mer nyanserat och omfångsrik diskussion kring den moraliska, juridiska och politiska 

dimensionen av mänskliga rättigheter.  

   Som presenterades i resultaten, ser jag att det finns ytterligare en form av förståelse av 

mänskliga rättigheter inom partnerskap. Det handlar inte om hur de deltagande explicit förstår 

eller uppfattar mänskliga rättigheter, utan snarare om att mänskliga rättigheter är något som 

förstås vara tätt kopplat till och en viktig komponent inom CSR arbete. Då partnerskap mellan 

olika sektorer ofta är en form av CSR arbete, är uppfattningen av hur mänskliga rättigheter är 

kopplat till CSR en viktig komponent till hur mänskliga rättigheter förstås inom dessa 

                                                           
146 Nussbaum citerad i Wettstein, Florian. 'CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the 

Great Divide', Business Ethics Quarterly, vol. 22/no. 4, (2012), pp. 739-770, s 741 
147 Goodhart, Michael E., 'Human Rights: Politics and Practice', Anonymous Translator (Third edn, Oxford, 

Oxford University Press, 2016) s 24-25 
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partnerskap. 

   I resultatkapitlet redogjordes det för att återkommande teman i samtalen kring CSR och 

mänskliga rättigheter bland annat berörde att CSR kan främja mänskliga rättigheter, att CSR 

måste vara ”Riktig CSR” samt att CSR kan handla om att man gör någonting bra, men 

fortfarande mycket dåligt. Bra CSR arbete kan främja mänskliga rättigheter, eller bör enligt 

vissa intervjuade vara hela syftet med CSR. Det nämns, som ett av citaten visade, att CSR arbete 

inte ska vara något man gör vid sidan av, utan något som är integrerat i hela företagets arbete 

och något som görs för att det är den rätta saken att göra. Denna uppfattning tolkar jag vara i 

linje med den presenterade teorin från Wettstein, att se på CSR som något vilket grundar sig på 

en moralisk skyldighet att ta ett socialt ansvar, och att främja mänskliga rättigheter.148  

   Att uppfatta CSR som något vilket kan främja mänskliga rättigheter och att CSR är något man 

gör för att det är det rätta att göra, skulle alltså kunna förstås genom att se CSR som något 

moraliskt, och inte bara juridiskt eller politiskt. Är CSR något med en moralisk grund, så tar 

man det sociala ansvaret, men också tillgodoseendet av mänskliga rättigheter på större allvar, 

vilket är precis det Wettstein presenterar i sin teori om CSR och mänskliga rättigheter.149 Att 

göra någonting av moraliska skäl ligger också nära Namlis syn på den moraliska dimensionen 

av mänskliga rättigheter, då hon menar att det är de moraliska principerna som inspirerar till 

faktiskt handling.150  

   Sammanfattningsvis kan mänskliga rättigheter inom partnerskap mellan privat och ideell 

sektor dels förstås som att mänskliga rättigheter är något av juridisk eller moralisk karaktär, 

men min tolkning är att det utöver detta även förstås som något som är av stor vikt inom CSR 

arbete. Dessa båda förståelser är på inget sätt världsomvändande, men, som tidigare nämnt kan 

det vara av vikt att se till hur mänskliga rättigheter förstås inom samarbeten över sektorsgränser 

för att kunna diskutera sektorsöverskridande partnerskap ur ett MR-perspektiv. Dock framkom 

förståelsen inte så tydligt som jag anser att den hade behövt göra för att kunna analysera 

förståelsen på ett omfattande sätt, och jag tror att det beror mycket på genomförandet av 

intervjuerna och frågorna som ställdes. Hade jag gjort om undersökningen hade jag ställt fler 

frågor explicit om mänskliga rättigheter, även om det var vissa situationer där det inte föll sig 

naturligt att prata om förståelsen av mänskliga rättigheter på en djupare nivå.  

                                                           
148 Wettstein, Florian. 'CSR and the Debate on Business and Human Rights: Bridging the Great Divide', Business 

Ethics Quarterly, vol. 22/no. 4, (2012), pp. 739-770, s 750 
149 Ibid  
150 Namli, Elena, 'Human Rights as Ethics, Politics, and Law', Anonymous Translator, Volume 43(, Uppsala, 

Acta Universitatis Upsaliensis, 2014), s. 27 
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På vilka sätt kan sektoröverskridande partnerskap främja mänskliga rättigheter? 

Samarbete mellan ideell och privat sektor visade sig under intervjuerna ha många positiva 

effekter. Dessa grupperades i resultatdelen ihop till följande teman: Utbyte av kunskap och 

kompetenser, Kombinationen av hjärta och hjärna, Monetära medel samt Förståelse för 

varandra. Det teoretiska ramverket kring sektoröverskridande partnerskap beskriver att de olika 

sektorerna bidrar med olika resurser som annars inte varit tillgängliga för den andra sektorn, 

exempelvis specialiserad näringslivskunskap, samt kunskap och medvetenhet om de sociala 

frågor vilka aktualiseras i partnerskapet.151 Vidare sägs de fördelaktiga aspekterna för ideell 

sektor i dessa partnerskap röra sig om bland annat utveckling av nya kunskaper, eller tillgång 

till nya nätverk. För den privata sektorns räkning nämns fördelarna även här vara tillgång till 

nya nätverk, men också ökad trovärdighet och att de tar med sig nya värderingar in i företaget.152  

   Teorierna kring sektoröverskridande partnerskap kan således sägas stärka delar av det som 

framkommit i intervjuerna. Utbyte av kunskap och kompetenser är huvuddragen i det teoretiska 

ramverket, och det är även det som var utmärkande under intervjuerna.  

   Temat Förståelse för varandra handlar mestadels om att man från den ideella sektorns håll 

fått en förståelse hur man kommunicerar till, eller med, den privata sektorn. Från den privata 

sektorns håll handlar det om vilka utmaningar den ideella sektorn kämpar med, men också en 

mycket större inblick i samhällsproblemet (den sociala frågan) vilket de arbetar med. Även 

detta tema är följaktligen i linje med det teoretiska ramverket.153 

   Det teoretiska ramverket kring sektoröverskridande partnerskap hjälper således till att förstå 

och förklara delar av undersökningens resultat, i alla fall kring utbytet av kunskaper och 

kompetenser samt förståelsen för den andra sektorn.  

   Att utbyta kunskap och kompetenser, att med Kombinationen av hjärta och hjärna, dela olika 

mindset och tänka på både samhällsnytta men även hur man ska uppnå den, och att skapa en 

ökad förståelse för varandra, är olika områden som tillsammans bidrar till ett högre syfte: att 

arbeta tillsammans för att lösa sociala frågor och utmaningar och uppnå samhällelig förbättring. 

I intervjuerna framgår det att deltagarna tror att partnerskap mellan ideell och privat sektor 

                                                           
151 Jonker, J., and A. Nijhof. 'Looking through the Eyes of Others: Assessing Mutual Expectations and 

Experiences in Order to Shape Dialogue and Collaboration between Business and NGOs with Respect to CSR', 

Corporate Governance: An International Review, vol. 14/no. 5, (2006), pp. 456-466, s 458  
152 Austin, James E., and Maria May Seitanidi. 'Collaborative Value Creation: A Review of Partnering between 
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generellt kan bidra till att lösa sociala frågor och bidra till samhällelig förbättring genom att den 

ideella sektorn får nya kunskaper vilket utvecklar deras verksamheter. De lär sig att vara mer 

effektiva och tänka mer med ett ”businessmind”, vilket gör att de kan göra större skillnad inom 

sin fråga och att de når ut till fler i sin målgrupp. Företag och den privata sektorn å andra sidan 

får eventuellt mer kunskap om de sociala frågorna och problemen, och kan väva in nya 

värderingar och tankar från den ideella sektorn, vilket beskrivs som att de blir mer medvetna 

om att ta socialt ansvar och tänka på vikten av att bidra till samhällsnytta. Utifrån 

sektoröverskridande partnerskapsteorier är just syftet med dessa samarbeten att skapa sociala 

(samt ekonomiska och miljömässiga) förbättringar i samhället i vilka de verkar. Samarbetet kan 

skapa socialt värde för individer vars behov blir mötta eller lösta av samarbetet, men samarbetet 

kan även bidra till en bredare förändring, så som systemförändring inom institutionella 

överenskommelser eller relationer mellan sektorer.154 Teorin menar således att utbyte av 

kunskap och kompetens mellan sektorerna i förlängningen kan bidra till positiv samhällelig 

förbättring. Vilket även är vad de intervjuade pratade om i våra samtal. Vad som framkommit 

i det empiriska materialet överensstämmer därmed med teorin.  

   En nyckelkomponent som teorin saknar, men som den förhoppningsvis kan hjälpa till att 

skapa förståelse kring är på vilka sätt dessa samarbeten kring sociala frågor med syftet att bidra 

till ökad samhällsnytta och samhällelig förbättring kan tänkas främja mänskliga rättigheter. Hur 

har de med varandra att göra? Vad är kopplingen?  

   Enligt mig är kopplingen självklar. Att arbeta med sociala frågor som exempelvis rätten till 

utbildning eller integration, och att arbeta för samhällelig förbättring är enligt min tolkning att 

arbeta med mänskliga rättigheter, samt att arbeta för att dessa ska främjas och tillgodoses i 

större utsträckning. Så på frågan på vilka sätt dessa partnerskap kan tänkas främja mänskliga 

rättigheter är min tolkning att om en ideell organisation får mer kunskap inom, låt säga, 

affärsutveckling, och på så vis kan utveckla sin verksamhet som innefattar arbete med 

exempelvis unga ensamkommandes rätt till utbildning, kan de göra större skillnad och se till att 

fler unga får rätt till utbildning, vilket också innebär att deras mänskliga rättigheter tillgodoses 

i större utsträckning.  

   Gällande den privata sektorn framkom det under intervjuerna att partnerskap med den ideella 

sektorn kan bidra till i) en större insikt och förståelse i samhällsproblem ii) att företag tar med 

sig värderingar från den ideella sektorn in i företagandet och förhoppningsvis tänker mer på 
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vikten av att skapa en form av företagande där samhällsnytta och samhällelig förbättring är i 

fokus. Min tolkning av detta går i linje med tolkningen rörande den ideella sektorn: att väva in 

ett större fokus på samhällsnytta, samhällelig förbättring och socialt ansvar tolkar jag som att 

det rimligtvis innefattar ett större fokus på just mänskliga rättigheter och tillgodoseendet av 

dessa. För mig är det givet att det går att applicera ett MR-perspektiv på sektoröverskridande 

partnerskap, och jag finner det märkligt att det - mig veterligen - inte görs i större utsträckning. 

Som jag ser det handlar att arbeta för samhällelig förbättring och förändring även om att 

tillgodose och främja mänskliga rättigheter.  

   Hittills har hur mänskliga rättigheter förstås inom dessa partnerskap samt på vilka sätt dessa 

partnerskap kan tänkas främja mänskliga rättigheter diskuterats. En sista del kring dessa 

samarbeten kvarstår dock att analysera innan en mer övergripande diskussion kan äga rum - 

nämligen de upplevda framgångarna och utmaningarna inom och för partnerskap.  

Framgångar och utmaningar inom och för sektoröverskridande partnerskap 

En sista och viktig del att utforska och analysera angående sektoröverskridande partnerskap är 

framgångarna och utmaningarna som finns inom och för detta fenomen. Att diskutera detta kan 

skapa en förståelse för vad som bör tas i beaktande för denna form av partnerskap i framtiden, 

då jag utifrån mitt material och tidigare forskning tror att dessa former av samarbeten är 

någonting som under en tid kommer att bli vanligare och vanligare, men också viktigare om 

gemensamma målsättningar som exempelvis Agenda 2030 ska uppnås.  

   Det jag har tolkat som framgångar inom dessa partnerskap överlappar i relativt stor 

utsträckning med på vilka sätt dessa partnerskap kan främja mänskliga rättigheter. Att 

sektorerna lär av varandra och får ny kunskap och kompetens, vilket det långa loppet leder till 

samhällelig förbättring, är väl att se som en framgång om något. Speciellt då det enligt Seitanidi 

och Crane är det partnerskap mellan ideell och privat sektor syftar till.155 

   Det som specifikt lyfts som framgångar inom just detta partnerskap är som redovisades i 

resultatkapitlet, framförallt engagemanget och ett genuint intresse för den andres perspektiv. 

Detta är något jag absolut ser som positivt. Ett engagemang och en vilja, samt ett intresse för 

den andra sektorn känns som en nyckelförutsättning för att denna form av partnerskap 

överhuvudtaget ska fungera. Då definitionen av sektoröverskridande samarbete innefattar att 

det är något som kräver ett engagemang och intresse från alla inblandade parter, kan möjligtvis 

                                                           
155 Seitanidi, M. May, and Andrew Crane. 'Implementing CSR through Partnerships: Understanding the 

Selection, Design and Institutionalisation of Nonprofit-Business Partnerships', Journal of Business Ethics, vol. 

85/no. S2, (2009), pp. 413-429, s. 413 
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även framgångarna inom just dessa partnerskap förklaras utifrån det teoretiska ramverket 

rörande samarbete mellan sektorer.156  

   De utmaningar som lyfts inom dessa specifika partnerskap, och även det som diskuteras som 

potentiella utmaningar för samarbete mellan ideell och privat sektor generellt, rör sig främst om 

att partnerna har olika mindset, olika språk och arbetssätt men ibland också förutfattade 

meningar gentemot varandra. Att parterna har olika mindset beskrivs ofta under intervjuerna 

som att de har olika ingångsvinklar. Ideella sektorn tänker mer på sakfrågan de arbetar med och 

hur de kan skapa mest nytta och göra mest skillnad inom sitt område. Privat sektor tänker mer 

på hur man kan effektivisera och har mer fokus på resultat. Detta är ingenting konstigt, och kan 

tänkas förklaras genom att se på sektorerna som två olika institutionella logiker.157 De olika 

samhällssfärerna existerar på olika premisser, den privata sektorn och företag drivs för att 

generera vinst och den ideella sektorn drivs av sakfrågor.158 Utmaningen att de uppfattas tala 

olika språk kan även det förstås genom att de är två olika institutionella logiker som möts. Så 

även utmaningen med deras arbetssätt.159  

   Att de har två till synes helt olika tankesätt, pratar olika språk i form av termer och begrepp 

samt att de har olika arbetssätt där den privata sektorn beskrivs som mer effektiv och den ideella 

sektorn som mer värderingsdriven kan kännas som självklarheter. Jag anser ändå att det är av 

vikt att belysa, då det verkar utgöra den främsta utmaningen för denna form av partnerskap. 

Både specifikt i dessa två samarbeten, men även vad de deltagande tror är utmaningarna för 

samarbete över sektorsgränser mer generellt.  

   Samtidigt som detta kan verka som självklarheter upplever jag till viss del att det är en väldig 

förenkling av något som är mycket mer nyanserat. En parameter som Kvarnström i sin studie 

finner skiljer de båda världarna åt utöver språk, mindset och arbetssätt är även olika 

personlighetstyper. Att de som arbetar i den privata sektorn är en form av näringslivspersoner 

som drivs av vinst, och personer i den ideella sektorn är idealister som drivs av sakfrågan.160 I 

hennes studie fanns det visst belägg för detta, men det är inte något jag uppfattar förekommer 

tydligt i min studie. Den privata sektorn tänker givetvis annorlunda kring sättet att arbeta, men 

jag menar att exempelvis i förståelsen av mänskliga rättigheter, vikten av mänskliga rättigheter 

inom CSR arbete, eller att det krävs en omställning för företag att börja fokusera på annat än 

                                                           
156 Ibid  
157 Kvarnström, Emilia, 'Institutionella Samspel: Om Möten Mellan En Kommersiell Och En Ideell Logik', vol. 

180/ (2016), s. 24, s. 26  
158 Ibid s.111 
159 Ibid s.107  
160 Ibid s. 105, s. 111 
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endast vinstmaximering, så lyfter de båda sektorerna liknande tankar och resonemang kring 

flera områden, vilket gör att jag ställer mig frågande till om det faktiskt finns två olika 

personlighetstyper inom dessa ”världar”, eller om det är att simplifiera något mycket mer 

komplext. Jag tror snarare på det senare. Vidare anser jag att teorier kring att dessa sektorer kan 

ses om två olika institutionella logiker är en rimlig förklaringsfaktor till de nämnda 

utmaningarna, men jag upplever det som att det finns mer likheter än vad man kan tro vid en 

första tanke. Exempelvis tänker jag att även om det från företag vilka väljer att engagera sig i 

partnerskap likt dessa finns en tanke på att man kommer att ”tjäna” på CSR eller partnerskap, 

så borde det ändå finnas ett resonemang inom företaget att samhällsfrågor är viktigt att arbeta 

med, och jag vill tro att den värderingen kommer från någonting annat än viljan att bara gå med 

mesta möjliga vinst. Jag tror dock att diskussionen kring dessa utmaningar är mycket mer 

nyanserad och komplex än att det är så lätt att man kan hårdra det och förklara det utifrån två 

olika logiker. Utöver olika logiker, kan till exempel olika ideologier även vara en bidragande 

förklarande faktor till utmaningar för samarbete mellan ideell och privat sektor. Ideologi är 

ingenting som kommer att belysas i denna uppsas på grund av att jag varit tvungen att göra 

vissa begränsningar, men det är en aspekt som möjligtvis hade varit intressant att ha med för 

att diskutera vad som kan utgöra utmaningar för denna form av samarbeten.   

   Utöver utmaningen med ”två världar” finns det ytterligare en dimension av utmaningar som 

behöver tas i beaktande. Även om partnerskap mellan ideell och privat sektor kan bidra till 

samhällelig förbättring och på så vis även främja mänskliga rättigheter, så framkommer det 

även i materialet att det kan finnas en negativ aspekt, och en stor utmaning i det hela också. 

Risken finns att dessa partnerskap (vilket är problemet med allt annat CSR arbete), blir ett ”carte 

blanche” till företag att fortsätta vara ”bara företag”. Alltså att de tar socialt ansvar, gör saker 

som är bra för samhället och mänskliga rättigheter, men att det fortfarande bara är ett 

sidoprojekt och ingenting som är helt integrerat eller ett fokus i själva företagandet. Problemet 

här är att företag som sagt existerar för att göra vinst, och att fokus därför primärt är på den 

ekonomiska vinningen. Min tanke kring detta är tudelad. Min första tanke är att om partnerskap 

mellan ideell och privat sektor (och annat CSR arbete) kan främja mänskliga rättigheter på 

något vis, är det bättre att det görs - även om den privata sektorns huvudsyfte är att gå med vinst 

- än att det inte görs alls för att företag fortfarande gör mycket annat i sin kärnverksamhet som 

inte går i linje med varken hållbar utveckling eller mänskliga rättigheter. Min andra tanke rör 

något större, som även en del av de intervjuade reflekterade över. CSR och sektoröverskridande 

partnerskap kan vara en start på något större och göra den ideella sektorn mer effektiv och den 

privata mer ansvarstagande och medveten, men det som behöver ske för att uppnå exempelvis 
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Agenda 2030, en hållbar utveckling och förverkligandet av allas mänskliga rättigheter handlar 

om en mycket större svängning och omställning, absolut främst från den privata sektorns sida.  

   Den privata sektorn och företag behöver bygga ett hållbart företagande som fokuserar på att 

bidra till samhällsnytta och samhällelig förbättring, och inte endast på ekonomisk vinst. Företag 

har stor makt och påverkanskraft och kommer att behöva ta mer ansvar och i och med det arbeta 

på ett annat sätt än idag, och exempelvis investera delar av sin avkastning i samhällsprojekt 

eller investera i projekt direkt kopplat till mänskliga rättigheter. För denna svängning kan 

partnerskap mellan privat och ideell sektor vara en god start, men för den förändring som 

behöver ske krävs nog även större saker, som en samhällsförändring från arbetstagare och 

konsumenter. Eller till och med lagstiftning. En samhällsförändring från arbetstagare och 

konsumenter ser vi redan, i form av att (främst unga) personer inte vill arbeta på företag som 

inte arbetar med hållbarhet och socialt ansvar, samt att konsumenter idag blir allt mer medvetna 

och ställer högre krav på företag.161 Jag tror dock att denna omställning vilket en sådan 

samhällsförändring kan bidra till fortfarande är i ett väldigt tidigt skede. Gällande lagstiftning 

kring socialt ansvarstagande, hållbarhet och MR-implementering tror jag att vi är långt bort från 

att det kommer att vara aktuellt, mycket på grund av politiska skäl. Lagstiftning kring CSR och 

mänskliga rättigheter har i den mån det finns idag varit omständligt och svårt, mycket på grund 

av politik och staters suveränitet, och jag ser just nu ingen anledning till att detta plötsligt skulle 

förändras i ett snabbare tempo än innan, även om det skulle behöva göra det.  

    För att återgå till partnerskap mellan ideell och privat sektor och förståelsen av mänskliga 

rättigheter inom dem, på vilket sätt de kan främja mänskliga rättigheter samt vilka 

framgångarna och utmaningarna är, så är förståelsen för mänskliga rättigheter inom 

sektoröverskridande partnerskap både vag och delad. Delad då det som nämnts inte finns en 

tydlig enhetlig förståelse för mänskliga rättigheter, inte heller inom de olika sektorerna. 

Vagheten baserar jag på att mänskliga rättigheter inte är något som det uttryckligen talas om 

eller som står i fokus i alla fall i just dessa partnerskap. Då jag inte uppfattar någon distinkt 

skillnad mellan sektorerna i hur man förstår mänskliga rättigheter, tror jag inte heller att det för 

tillfället är något som gör varken från eller till för dessa partnerskaps möjligheter att främja 

mänskliga rättigheter. Jag anser inte heller att förståelsen av mänskliga rättigheter är en del av 

utmaningarna för dessa partnerskap, men det är fortfarande av vikt att utforska hur mänskliga 

rättigheter förstås då det utgör grunden för vidare analys.  

   Gällnade på vilka sätt dessa partnerskap kan främja mänskliga rättigheter tolkar jag det som 

                                                           
161 Ipsos. Understanding Social Impact from three perspectives. 2018, s. 13, s. 23 
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att partnerskap likt dessa kan generera samhällsnytta och samhällelig förbättring, vilket är det 

som i sig främjar mänskliga rättigheter. Min tolkning kommer dock med två reservationer. Den 

första gäller förståelse och definitioner. Förståelsen av och definitionen av samhällsnytta, 

samhällelig förbättring och givetvis också mänskliga rättigheter. Det finns många olika 

förståelser av mänskliga rättigheter, och vad jag antar en myriad av sätt att förstå och definiera 

samhällsnytta och samhällelig förbättring. Med det sagt, så förstår jag det som att samarbeta 

kring sociala frågor med syftet att bidra till samhällelig förbättring hör samman med mänskliga 

rättigheter just för att det som betraktas som sociala frågor (utbildning, sjukvård, arbete etc.) 

ofta har en direkt koppling till mänskliga rättigheter. I denna undersökning har också frågorna 

de ideella organisationerna arbetar med en direkt koppling till mänskliga rättigheter, vilket 

presenterades i avsnittet rörande partnerskapet.  

  Den andra gäller utrymmet mänskliga rättigheter ges inom samarbete över sektorsgränser. Min 

uppfattning är att mänskliga rättigheter inte är någonting som det uttryckligen pratas om i dessa 

samarbeten, och att det inte explicit får utrymme. Detta kan tänkas bero på en rad olika saker; 

partnerskap likt dessa är relativt nya, vi har inte behövt samarbeta på detta sektorsöverskridande 

vis tidigare för att säkra hållbar utveckling, eller att det är ett komplext ämne. Dock gäller denna 

slutsats endast för dessa två partnerskap, då jag faktiskt inte vet hur mycket utrymme mänskliga 

rättigheter får i andra partnerskap mellan dessa sektorer. För att kunna generalisera på goda 

grunder hade ett större antal partnerskap behövt undersökas.  

   Det är även intressant att mänskliga rättigheter inte explicit adresseras i just dessa samarbeten 

då de båda företagen är starka förespråkare av bland annat mångfald, jämlikhet och jämställdhet 

och är mycket medvetna om socialt ansvarstagande och hållbarhet.162  

  Slutsatsen att det skulle underlätta att diskutera på vilka sätt partnerskap kan främja mänskliga 

rättigheter om mänskliga rättigheter adresserades mer explicit, går endast att applicera på denna 

studie. Men jag tror dock att det kan vara gällande även i större utsträckning. Om CSR arbeten 

i allmänhet, och partnerskap i synnerhet, skulle ha ett mer human rights based approach*, och 

där med adressera mänskliga rättigheter tydligare, anser jag att det skulle gå att analysera vilken 

påverkan partnerskap kan ha för mänskliga rättigheter på ett mer exakt och direkt sätt.   

                                                           
162 Då företagen är anonyma är det inte möjligt att hänvisa till källa till exempelvis CSR eller andra 

styrdokument.  

*Tillämpning av ett människorättsbaserat arbetssätt (Human Rights based approach) innebär att man ska bedöma 

hur initiativet kommer att förverkliga de mänskliga rättigheterna enligt FN: s konvention om mänskliga 

rättigheter. Sida. A Human Rights Based Approach in Private Sector Collaboration, 
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/thematic-briefs/human-rights-

based-approach-private-sector.pdf. Hämtad 2019-05-23.  
 

https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/thematic-briefs/human-rights-based-approach-private-sector.pdf
https://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/thematic-briefs/human-rights-based-approach-private-sector.pdf
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   Min tolkning av vad som beskrivs som framgångar och utmaningar inom dessa specifika 

partnerskap och vad som diskuteras som framgångar och utmaningar för partnerskap mellan 

ideell och privat sektor generellt är att de också överlappar med varandra till en viss grad. 

Utmaningarna som diskuterats kring att de olika sektorerna har olika mindset, språk och 

arbetssätt är också precis det som bidrar till framgångarna. De olika mindseten är det som 

berikar de olika sektorerna. De olika arbetssätten är även det ett område där de lär av varandra 

för att själva utvecklas. Det som nämnts och har diskuterats som de främsta utmaningarna är 

paradoxalt, eller helt rimligt, också det som utgör framgångsfaktorer inom samarbeten privat 

och ideell sektor. Det är olikheterna som tillsammans skapar möjligheter att bidra till 

förändring.  

   För att sammanfatta så bedömer jag att förståelsen av mänskliga rättigheter inom 

sektoröverskridande partnerskap i dessa fall kan upplevas som relativt spretig och vag. Vilket 

kan bero på en rad anledningar. En anledning jag upplever skulle kunna vara en förklarande 

faktor är att mänskliga rättigheter inte är explicit adresserat inom dessa former av samarbeten, 

vilket också bidrar till att det är svårt att diskutera förståelsen om exempelvis mänskliga 

rättigheter som moral, juridik eller politik på ett rättvist och utförligt sätt. På vilka sätt dessa 

partnerskap kan främja mänskliga rättigheter går i linje med vad som inom teorier om 

sektoröverskridande partnerskap beskrivs som framgångar, eller resultat. Jag har i denna 

uppsats endast lagt till ett MR-perspektiv till det hela, vilket jag ansåg saknades och i viss mån 

kan förklara hur dessa samarbeten kan höra samman med mänskliga rättigheter och främjandet 

samt tillgodoseendet av dem. Angående framgångar och utmaningar går det att utröna många 

framgångar, men även många utmaningar. Det som är framträdande är dock att de överlappar 

varandra på ett intressant vis. Det som är de största utmaningarna är också precis det som utgör 

att de olika sektorerna tillsammans kan åstadkomma skillnad.  

7. Slutsatser  

Detta avslutande kapitel presenterar de sammanfattande tankarna och slutsatserna kring 

uppsatsen.  

Hur mänskliga rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap är ett viktigt första steg 

att utforska, för att kunna gå vidare till att undersöka på vilka sätt partnerskap mellan sektorer 

kan tänkas främja mänskliga rättigheter, men också för att möjliggöra en diskussion och analys 

rörande vilka framgångarna och utmaningarna för dessa samarbeten är.  

   Mänskliga rättigheter kan inom dessa två partnerskap sägas förstås på två sätt. Det första rör 
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den rena förståelsen av vad mänskliga rättigheter är. Den andra är centrerad kring förståelsen 

att mänskliga rättigheter är en viktig komponent inom CSR och partnerskap, då att främja och 

tillgodose mänskliga rättigheter i många fall förstås som huvudsyftet med CSR arbete.  

   Detta till trots, upplever jag att förståelsen kring mänskliga rättigheter är relativt vag inom 

just dessa partnerskap, och jag tror att det hade varit lättare att diskutera på ett mer rättvist och 

omfattande sätt om mänskliga rättigheter uttryckligen hade fått mer plats i samarbetena. Om 

partnerskapen adresserade främjandet och implementering av mänskliga rättigheter tror jag 

även att reflekterandet och därmed förståelsen av mänskliga rättigheter hade spelat en mer 

naturlig roll än vad jag upplever att de gör inom dessa två partnerskap idag. Tilläggas bör att 

detta är slutsatser jag gör endast för de två specifika partnerskap vilka undersökningen fokuserar 

på. För att kunna dra mer generella slutsatser hade ett större antal partnerskap behövts 

undersökas - förståelsen, och rollen mänskliga rättigheter spelar, kan väl vara mer omfattande 

i andra sektorsöverskridande konstellationer.  

   Huruvida på vilka sätt sektoröverskridande partnerskap kan främja mänskliga rättigheter har 

det diskuterats ur många aspekter. Sammantaget så uppfattar de deltagande att sättet på vilket 

dessa partnerskap kan bidra till samhällelig förbättring och samhällsnytta innebär att den privata 

sektorn bidrar med kunskap och kompetenser till den ideella sektorn, vilket gör att de kan skala 

upp och förbättra sin verksamhet och göra större skillnad för fler i sin målgrupp. Den ideella 

sektorn bidrar med ett mer värderingsdrivet arbetssätt och kunskap om sociala frågor vilket på 

lång sikt antas kunna väva in nya värderingar och bidra till ett skifte i mindset hos den privata 

sektorn, vilken då börjar fokusera på att ta mer socialt ansvar och ha samhällsnytta i fokus i sitt 

arbete. Min tolkning genom hela detta arbete har varit att samhällelig förbättring och att arbeta 

för ökad samhällsnytta har varit likvärdigt med att arbeta för mänskliga rättigheter, och jag har 

därmed gjort tolkningen att på sättet dessa partnerskap kan bidra till samhällelig förbättring är 

även det sätt på vilka de kan bidra till att främja och tillgodose mänskliga rättigheter. Dock tror 

jag att detsamma som gäller för förståelsen av mänskliga rättigheter även gäller för främjandet 

av dem. Om mänskliga rättigheter adresserades mer explicit i samarbetena, anser jag att det 

skulle underlätta för att kunna diskutera på vilka sätt dessa partnerskap faktiskt kan främja 

mänskliga rättigheter på ett mer direkt och exakt sätt. 

   För mig är kopplingen mellan att arbeta med sociala frågor som exempelvis social, ekonomisk 

och politisk inkludering för alla så givet kopplat till mänskliga rättigheter att det är märkligt att 

det inte nämns mer i dessa samarbeten. Men kanske är det också just denna självklarhet som 

gör att det inte nämns explicit.  

   Gällnade utvecklingen framåt för samarbete mellan privat och ideell sektor finns det mycket 
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att ta i beaktande. Utmaningarna är som diskuterats inte få, och heller inte små. Samtidigt är det 

utmaningarna som möjliggör att de olika sektorerna tillsammans kan bidra till att göra skillnad. 

Hur kan detta hanteras? Kan det överbryggas? Kanske är framgångarna gällande engagemang, 

ett intresse för den andres perspektiv samt en ökad förståelse för den andra sektorn det som i 

längden kan bidra till att utmaningarna inte längre ses som utmaningar utan endast det som 

möjliggör att olika sektorer tillsammans kan skapa förändring. 

   Jag tror att denna form av partnerskap mellan sektorer, vilket efterfrågas och belyses starkt i 

Agenda 2030, absolut kan bidra till förändring och hållbar utveckling. Men, för att belysa på 

vilka sätt de kan främja mänskliga rättigheter anser jag att just mänskliga rättigheter måste 

adresseras mer direkt och få en tydligare roll, för att som tidigare nämnt kunna diskutera hur 

dessa partnerskap kan göra skillnad för mänskliga rättigheter på ett mer exakt sätt. Mina 

slutsatser kring sektoröverskridande partnerskaps möjliga påverkan för mänskliga rättigheter 

bygger på min tolkning av att sociala frågor, samhällelig förbättring och samhällsnytta är något 

som direkt hör ihop med mänskliga rättigheter. För att kunna prata om sektoröverskridande 

samarbetes främjande av mänskliga rättigheter tror jag att kopplingen mellan sociala frågor och 

mänskliga rättigheter behöver vara tydligare än en tolkningsfråga.  

   De deltagande var dock väldigt positiva till denna form av samarbete, och flera av dem 

nämnde att det är den enda möjliga vägen framåt för att kunna lösa de samhällsproblem vi står 

inför idag.  

    Uppsatsen har behandlat partnerskap mellan ideell och privat sektor, hur mänskliga 

rättigheter förstås inom dem och på vilka sätt dessa partnerskap kan främja mänskliga 

rättigheter. Jag gör bedömningen att partnerskap mellan privat och ideell sektor är en god start 

för att åstadkomma den förändring vi behöver se gällande framförallt en hållbar utveckling och 

tillgodoseendet av mänskliga rättigheter i större uträckning, men för att lösa de 

samhällsutmaningar vi står inför idag krävs att alla engagerar sig. Engagemanget bör involvera 

storbanker och företag från den privata sektorn, den offentliga sektorn, akademin och den 

ideella idéburna sektorn. Att uppnå målsättningar som Agenda 2030, vilket innebär hållbar 

utveckling och förverkligandet av allas mänskliga rättigheter är ett pussel som kräver att alla 

sektorer bidrar. Tillsammans.  

   Det är en lång väg kvar, men genom att addera ett MR-perspektiv till sektoröverskridande 

partnerskap, och undersöka förståelsen, på vilka sätt det kan främja mänskliga rättigheter och 

redogöra för framgångar och utmaningar vill jag tro att mitt arbete bidrar till att belysa ett 

perspektiv på dessa viktiga samarbeten vilket tidigare i stor utsträckning saknats, åtminstone i 

svensk kontext. Att belysa sektoröverskridande partnerskap ur ett MR-perspektiv är relevant av 
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flera anledningar. Dels för att jag tror att vi bara kommer att se en ökning av dem i den nära 

framtiden, då det påpekas från flertalet sektorer att vi måste samarbeta för att lösa de utmaningar 

vi står inför i dagens samhälle. Dels då syftet med dessa partnerskap ofta är att bidra till 

lösningar på sociala problem och främja samhällelig förbättring, vilket enligt mig just precis 

handlar om att främja och tillgodose mänskliga rättigheter.  

   Även om samarbete över sektorsgränser enligt mig har en koppling till mänskliga rättigheter, 

var det dock svårare att undersöka detta än jag först trott. Hade jag gjort om uppsatsen idag, 

hade jag koncentrerat fokuset till antingen förståelsen av mänskliga rättigheter, eller på vilka 

sätt de kan främjas. Jag tror att det hade möjliggjort både en djupdykning i ämnet, men även 

mer precisa resultat. 

   För framtida forskning anser jag att det vore intressant att fortsätta utforska hur mänskliga 

rättigheter förstås inom sektoröverskridande partnerskap, men framförallt att utforska på vilka 

sätt de kan främja mänskliga rättigheter på en djupare nivå. Det skulle eventuellt kunna göras 

genom att undersöka ett betydligt större antal partnerskap, och bedriva mer kvalitativ forskning. 

Det vore även spännande att utforska samarbeten mellan olika konstellationer av sektorer, och 

jämföra dem med varandra. Med det sagt så tror jag att vi bara kommer att se mer forskning 

kring både CSR och sektoröverskridande partnerskap ur ett MR-perspektiv i framtiden.   
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Appendix  
 

Intervjuförteckning  
 

Förteckning av genomförda intervjuer, april 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju: 

representant ideell 

eller privat sektor  

Datum: Plats:  Längd: 

Intervju 1, ideell 

sektor 

2019-04-03 Personligt möte, 

Stockholm 

43 min  

Intervju 2, privat 

sektor 

2019-04-05 Personligt möte, 

Stockholm  

41 min  

Intervju 3, ideell 

sektor  

2019-04-08 Telefonintervju  29 min 

Intervju 4, privat 

sektor  

2019-04-09 Personligt möte, 

Stockholm  

32 min 

Intervju 5, ideell 

sektor  

2019-04-12  Telefonintervju  36 min 

Intervju 6, privat 

sektor  

2019-04-12  Personligt möte, 

Stockholm  

32 min 

Intervju 7, privat 

sektor  

2019-04-12  Personligt möte, 

Stockholm  

54 min  

Intervju 8, ideell 

sektor  

2019-04-18  Personligt möte, 

Stockholm  

1h 14 min  
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Intervjuguider  
 

Intervjuguide 1: Privat sektor.  

Varje intervju har inletts med att 

intervjuaren (jag) har redogjort för syftet 

med uppsatsen, att deras svar kommer att 

vara konfidentiella, och att de givetvis får ta 

del av uppsatsen i sin helhet när den är klar 

om de önskar.  

 

Inledande frågor: Position inom företaget? 

 Hur länge har du arbetat på företaget? 

 Yrkes och studiebakgrund? 

  

Sonderande/Tematiska frågor:  

CSR och mänskliga rättigheter 

Vad tänker du på om jag säger CSR? 

 På vilket sätt upplever du att ni arbetar med 

CSR inom företaget? 

 På vilket sätt tror du att företags CSR arbete 

kan göra (eller gör) skillnad för samhället? 

 Hur ser du på kopplingen mellan CSR och 

mänskliga rättigheter?  

 - Hur tror du att CSR arbete kan 

främja mänskliga rättigheter?  

  

Notering angående tematiska frågor: 

Frågorna kring CSR och mänskliga 

rättigheter är de frågor som täcker in 

förståelsen av mänskliga rättigheter. Svaren 

till frågorna kring CSR, är vad som ligger 

till grund för min tolkning av hur de förstår 

mänskliga rättigheter.   

 

 

Sonderande/Tematiska frågor:  

Samarbete mellan sektorer  

 

Varför har du valt att delta i ett 

samarbete/partnerskap med ideell sektor?  

 Vilka är dina förhoppningar på vad 

samarbetet/partnerskapet ska generera?  

 Skulle du säga att partnerskapet har påverkat 

ditt eget/företagets arbete?  

 - Har partnerskapet givit dig nya 

kunskaper eller insikter som är av 

vikt i ditt eget arbete? 

 Har partnerskapet givit dig en ökad 

förståelse för den andra sektorn? 

 Vad skulle du beskriva som de största 

framgångarna med partnerskapet? 

 Vad skulle du beskriva som de största 

utmaningarna med partnerskapet? 
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 Hur tror du att partnerskap mellan ideell och 

privat sektor generellt kan bidra till 

samhällelig förbättring? 

 Och vilka tror du generellt är de största 

utmaningarna för samarbete mellan ideell 

och privat sektor?  

 Vilka är de största lärdomarna du tar med 

dig från partnerskapet? 

 - Tror du att dessa kan ha någon 

betydelse för ditt framtida arbete? 

  

Notering angående tematiska frågor:  

Frågorna i sig berör ej mänskliga rättigheter 

explicit, men inramningen av studien i sig 

gör att MR-komponenten hela tiden varit 

närvarande i samtalen.  

 

 

Avslutningsfasen: Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

Varje intervju har avslutats med frågan till 

höger, om det finns något de vill tillägga 

eller förtydliga, eller om det finns något de 

önskar att jag som intervjuare förtydligar. 

De har dessutom erbjudits att maila om det 

är något de kommer på i efterhand att de vill 

förklara, eller om de kommer på något de 

inte längre vill ha med. Jag har även frågat 

om det är okej att jag hör av mig i efterhand 

för förtydliganden eller förklaringar, jag har 

dessutom informerat om att jag kommer att 

höra av mig för att dela möjliga citat med 

dem för godkännande innan de används i 

den färdiga uppsatsen. Detta för att inte 

riskera missförstånd eller ge personer 

chansen att revidera eller förtydliga och 

förklara sig ytterligare.  
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Intervjuguide 2: Ideell sektor.  

Varje intervju har inletts med att 

intervjuaren (jag) har redogjort för syftet 

med uppsatsen, att deras svar kommer att 

vara konfidentiella, och att de givetvis får ta 

del av uppsatsen i sin helhet när den är klar.  

 

Inledande frågor: Position inom organisationen? 

 Hur länge har du arbetat på organisationen? 

 Yrkes och studiebakgrund? 

  

Sonderande/Tematiska frågor:  

CSR och mänskliga rättigheter 

Vad tänker du på om jag säger CSR? 

  

 På vilket sätt tror du att företags CSR arbete 

kan göra (eller gör) skillnad för samhället? 

 Hur ser du på kopplingen mellan CSR och 

mänskliga rättigheter?  

 - Hur tror du att CSR arbete kan 

främja mänskliga rättigheter?  

  

Notering angående tematiska frågor: 

Frågorna kring CSR och mänskliga 

rättigheter är de frågor som täcker in 

förståelsen av mänskliga rättigheter. Svaren 

till frågorna kring CSR, är vad som ligger 

till grund för min tolkning av hur de förstår 

mänskliga rättigheter.   

 

 

Sonderande/Tematiska frågor:  

Samarbete mellan sektorer  

 

Varför har du valt att delta i ett 

samarbete/partnerskap med privat sektor?  

 Vilka är dina förhoppningar på vad 

samarbetet/partnerskapet ska generera?  

 Skulle du säga att partnerskapet har påverkat 

ditt eget/organisationens arbete?  

 - Har partnerskapet givit dig nya 

kunskaper eller insikter som är av 

vikt i ditt eget arbete? 

 Har partnerskapet givit dig en ökad 

förståelse för den andra sektorn? 

 Vad skulle du beskriva som de största 

framgångarna med partnerskapet? 

 Vad skulle du beskriva som de största 

utmaningarna med partnerskapet? 

 Hur tror du att partnerskap mellan ideell och 

privat sektor generellt kan bidra till 

samhällelig förbättring? 
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 Och vilka tror du generellt är de största 

utmaningarna för samarbete mellan ideell 

och privat sektor?  

 Vilka är de största lärdomarna du tar med 

dig från partnerskapet? 

 - Tror du att dessa kan ha någon 

betydelse för ditt framtida arbete? 

 -  

Notering angående tematiska frågor:  

Frågorna i sig berör ej mänskliga rättigheter 

explicit, men inramningen av studien i sig 

gör att MR-komponenten hela tiden varit 

närvarande i samtalen.  

 

 

Avslutningsfasen: Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

Varje intervju har avslutats med frågan till 

höger, om det finns något de vill tillägga 

eller förtydliga, eller om det finns något de 

önskar att jag som intervjuare förtydligar. 

De har dessutom erbjudits att maila om det 

är något de kommer på i efterhand att de vill 

förklara, eller om de kommer på något de 

inte längre vill ha med. Jag har även frågat 

om det är okej att jag hör av mig i efterhand 

för förtydliganden eller förklaringar, jag har 

dessutom informerat om att jag kommer att 

höra av mig för att dela möjliga citat med 

dem för godkännande innan de används i 

den färdiga uppsatsen. Detta för att inte 

riskera missförstånd eller ge personer 

chansen att revidera eller förtydliga och 

förklara sig ytterligare.  

 

 

 


