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Sammanfattning 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att människor utför biståndsarbete, det kan 

innebära till exempel internationella utvecklingsprojekt eller katastrofinsatser. Det är 

även vanligt att företag engagerar sig i globala biståndsprojekt genom att samarbeta med 

en hjälporganisation, till exempel med Läkare Utan Gränser. Sweco är ett företag som 

har ett uttalat samarbete med just Läkare Utan Gränser och de ser positivt på att deras 

medarbetare tar tjänstledigt för att åka ut i fält och arbeta för organisationen. Läkare 

Utan Gränser är en akut organisation, det vill säga en organisation som ingriper när det 

inträffar akuta katastrofer runt om i världen. Det var därför naturligt att frågeställningen 

valdes att fokuseras på just katastrofinsatser som är en av delarna inom biståndsarbete. 

Syftet med detta arbete är att besvara frågeställningen ”Hur koordineras globala 

katastrofinsatser och hur kan det löna sig för företag att engagera sig i dessa? Hur görs 

insatserna hållbara?”. 

För att besvara denna frågeställning har intervjuer genomförts, vetenskapliga artiklar 

lästs, en enkät skickats ut och resultaten analyserats. 

Avgränsningar som gjorts är att endast ett företag och en hjälporganisation undersökts, 

dessa är Sweco och Läkare Utan Gränser. Andra förutsättningar kan gälla för andra 

företag och organisationer. Vidare har den ekonomiska lönsamheten för Sweco bortsetts 

från, det har endast undersökts hur samarbetet påverkar de anställdas syn på företaget 

och om det lönar sig på andra sätt. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att 

frågeställningen endast riktats in på katastrofinsatsens hållbarhet i landet. Det har alltså 

bortsetts från företagets hållbarhet, det vill säga den ekonomiska hållbarheten. 

Undersökningen visar på att de anställda på Sweco känner en stolthet över samarbetet 

med Läkare Utan Gränser. Vidare så har andra fördelar, med liknande samarbeten, 

funnits. Dessa i form av att de medarbetare som åker ut på uppdrag, som skiljer sig från 

deras vanliga arbetsuppgifter, utvecklas både på ett personligt och på ett professionellt 

plan. Det har visat sig svårt att besvara hur katastrofinsatserna görs hållbara då dessa 

främst fokuserar på att lindra akut nöd och därmed inte prioriterar hållbarhet. 

Det har visat sig att goda gärningar lönar sig i form av exempelvis bättre 

personalrelationer och högre arbetsmoral. Att som företag arbeta med välgörenhet kan 

alltså visa sig hållbart på många plan, dels för företaget och dels för de som får hjälpen.  

 



 

Abstract 

A lot of people are concerned with what is going on around the world and it is not 

unusual for people to donate money to charity or even travel halfway around the globe 

to work for a help organization.  There also are a lot of companies that are engaging in 

global aid projects by working with these organizations. Sweco is one of these 

companies. They have a partnership with Doctors Without Borders and they welcome 

the fact that their employees take time off to work abroad with them. Doctors Without 

Borders is an emergency organization, that intervenes when acute disasters take place 

around the world. Since this report is focused on Sweco and Doctors Without Borders it 

is focused on disaster relief.  

The purpose of this study is to answer the question “How are global disaster responses 

coordinated and how can it be worthwhile for companies to engage in these? How do 

you make the responses sustainable?”. 

To answer this question, interviews have been held, scientific articles have been read, a 

questionnaire has been sent out and the results have been analyzed.  

The work has been focused on one company and one help organization, Sweco and 

Doctors Without Borders. Other conditions may apply to other companies and 

organizations. Furthermore, the economic profitability of Sweco has been disregarded, 

the only thing investigated is what the employees think of the cooperation with Doctors 

Without Borders and if it gives an increased work ethic and greater loyalty to Sweco as 

an employer. Also, the question has been focused only on the sustainability of the 

disaster response. The company’s sustainability, i.e. the economical sustainability, has 

been disregarded. 

The study shows that the employees of Sweco are proud of the partnership with Doctors 

Without Borders. Other benefits, with similar partnerships, have been found, for 

example that the employees who work abroad with Doctors Without Borders develop 

both on a personal and a professional level. It as has been hard to answer the part of the 

question concerning sustainability. Disaster responses main focus is to relieve 

immediate suffering and therefor sustainability is not a priority. 

Good deeds have been proven to result in better relations to employees and a higher 

work moral. To work with charity can therefor be sustainable in many ways, both for 

the company and for those who receive help. 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till det valda problemområdet, syftet med arbetet, 

vilken frågeställning som ska besvaras, vilka avgränsningar som gjorts samt en kort 

definition av använda begrepp och förkortningar. 

1.1 Bakgrund 

Det har blivit allt vanligare att utföra biståndsarbete, det kan innebära internationella 

utvecklingsprojekt, konflikthanteringar och katastrofinsatser. I dagens samhälle är det 

även vanligt att företag engagerar sig i biståndsprojekt, till exempel genom att 

samarbeta med hjälporganisationer såsom Läkare Utan Gränser. Sweco är ett av dessa 

företag, de har ett uttalat samarbete med just Läkare Utan Gränser och ser positivt på att 

deras anställda tar tjänstledigt, se avsnitt 1.4 för definition, för att åka ut i fält och utföra 

biståndsarbete. De skänker även pengar till organisationen varje år. [1]  

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag, uppdragen som deras konsulter utför 

kan handla om till exempel strategisk planering, utredning, konstruktion, projektering 

och projektledning. Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter jobbar tillsammans 

för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Från Sverige så bedriver Sweco 

en projektexport till länder i östra Europa, Afrika, Asien, Mellanöster och Latinamerika 

och sedan det första internationella uppdraget i Sankt Petersburg 1902 har de utfört 

uppdrag i mer än 100 länder. [2] Sweco är organiserat i sex affärsenheter på 87 olika 

platser i Europa och på ytterligare 15 orter i andra världsdelar. Dessa enheter är Sweco 

Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco centrala och östra Europa samt Sweco 

Ryssland. Alla affärsenheter är i sin tur uppdelade i olika bolag, se figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Bild över Sweco-koncernens organisation. 
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Läkare Utan Gränser är en organisation som hjälper till när det inträffar akuta 

katastrofer runt om i världen [3], därför var det naturligt att frågeställningen valdes att 

fokuseras på just katastrofinsatser. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att besvara frågeställningen ”Hur koordineras globala 

katastrofinsatser och hur kan det löna sig för företag att engagera sig i dessa? Hur görs 

insatserna hållbara?”. Detta görs med hjälp av en enkät, flera intervjuer samt ett antal 

vetenskapliga artiklar, resultaten analyseras sedan. 

1.3 Avgränsningar 

Biståndsarbete kan ge ekonomisk lönsamhet och även ett ”bättre varumärke” för 

företagen som engagerar sig i dessa. Detta anses inte intressant utan det har undersökts 

mer om vad de anställda tycker och tänker kring att företaget utför biståndsarbete. Om 

det ger en ökad arbetsmoral, större lojalitet och så vidare. Vidare har endast en 

organisation, Läkare Utan Gränser, och ett företag, Sweco, undersökts. Ytterligare en 

avgränsning som gjorts är att frågeställningen endast riktats in på katastrofinsatsens 

hållbarhet i landet där den utförts. Det har alltså bortsetts från företagets hållbarhet, det 

vill säga den ekonomiska hållbarheten, detta på grund av samma anledningar som varför 

den ekonomiska lönsamheten bortsetts från. 

1.4 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

Här definieras de begrepp och förkortningar som används i rapporten. 

CSR – Corporate Social Responsibility 

”Corporate Social Responsibility – CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt 

engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer 

med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten.” 

– CSR Sweden [4] 

Bistånd och biståndsarbete 

”Bistånd är ett begrepp som normalt används för större bidragsgivare och där syftet är 

att bidra till minskad fattigdom, ökad demokratisering och uthållig utveckling i andra 

länder. 

Biståndsarbete bedrivs genom världens hjälporganisationer. Det kan bland annat handla 

om internationella utvecklingsprojekt eller om katastrofinsatser.”  

– SOS Barnbyar [5] 

Biståndsarbete kan i stora drag delas in i tre olika delar, utveckling-, konflikt- och 

katastrofsinsatser. 

– Thomas Söderman, Röda Korset (se avsnitt 2.2) 

Tjänstledighet 

”Tjänstledighet är ett oavlönat avbrott i anställning, som beviljas av arbetsgivaren efter 

ansökan från arbetstagaren. Efter tjänstledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till 

samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor.”  

– Wikipedia [6] 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs det hur den empiriska undersökningen gått till och vilken 

teoretisk information som samlats in under arbetets gång samt varför de använda 

metoderna är tillförlitliga.  

2.1 Vetenskapliga artiklar 

Vetenskapliga artiklar har använts för att ta fram en teoretisk grund att arbeta utifrån. 

Tidigare studier som anses relevanta för att besvara frågeställningen har analyserats och 

utifrån dessa har teorin utarbetats. Artiklar som behandlar hur just biståndsprojekt och 

katastrofinsatser blir lönsamma för företag har inte återfunnits, dock så har många 

tidigare studier gjorts på hur arbete med CSR, se avsnitt 1.4 för definition, påverkar de 

anställdas syn på ett företag. Studierna berör även frågor som hur arbetsprestationer 

påverkas och hur arbetssökande ser på företag som arbetar med CSR-frågor. Då den 

sociala delen av CSR till stor del liknar biståndsarbete, se avsnitt 1.4 för definition, 

gjordes antagandet att effekterna av dessa engagemang borde vara jämförbara och 

därför har den teoretiska undersökningen gjorts utifrån sådana studier. Hur Läkare Utan 

Gränser koordinerar sina katastrofinsatser besvaras med hjälp av den empiriska 

undersökningen.   

2.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med personer på företaget Sweco och på hjälporganisationen 

Läkare Utan Gränser då frågeställningen fokuserar på dessa. Sedan har även en intervju 

genomförts med en anställd på Röda Korset för att få ytterligare insikt i biståndsarbete i 

allmänhet. 

Ida Rennemark 

Ida Rennemark jobbar som projektledare för olika typer av byggprojekt på Sweco. I 

grunden är hon väg- och vatteningenjör. Idag är hon ansvarig för Sweco Managements 

internationella affärer och arbetar för att starta upp en enhet som ska jobba mer med 

internationella projekt. Hon arbetar även som projektledare för en ny svensk-norsk 

ambassad i Angola. 2009 tog Ida tjänstledigt, se avsnitt 1.4 för definition, från Sweco 

för att åka ut i fält med Läkare Utan Gränser. Under den här perioden var Ida i Liberia 

där hon arbetade som projektledare för bygget av ett sjukhus. Intervjun med Ida berörde 

dels hur detta uppdrag gick till, från början till slut, och dels vad Ida tycker om 

samarbetet mellan Sweco och Läkare Utan Gränser. 

Caroline Bahrton 

Caroline Bahrton arbetar sedan tre år tillbaka på kommunikationsavdelningen på 

Sweco. Hon jobbar mycket med företagets intranät och allt som skrivs på deras hemsida 

samt med press för de olika bolagen inom Sweco. Hennes arbetsuppgifter innefattar 

Figur 2. Figuren visar Swecos respektive Läkare Utan Gränsers logotyper. 
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även att informera sina medarbetare om Swecos samarbete med Läkare Utan Gränser. 

Intervjun med Caroline berörde hur detta samarbete ser ut och hur information om 

samarbetet förmedlas till Swecos medarbetare. Frågor om hur samarbetet med Läkare 

Utan Gränser blir lönsamt för Sweco som företag togs också upp. 

Helena Källerman 

Helena Källerman är VD på ett av bolagen inom Sweco-koncernen sen två år tillbaka 

och sitter även som kassör i styrelsen för Läkare Utan Gränser. Helena har varit 

engagerad inom Läkare Utan Gränser i tio år och har under den tiden hunnit med 

uppdrag i Sudan, Kenya, Uganda och Nepal. I dessa har hon arbetat som projektledare, 

landschef och controller. En controller arbetar med ekonomisk verksamhetsstyrning, det 

vill säga som en länk mellan ekonomiavdelningen och ledningen. Hon har tidigare även 

arbetat som kontorschef för organisationen. Helenas goda inblick i såväl Sweco som 

Läkare Utan Gränser gjorde att intervjun med henne gav en djupare förståelse för 

samarbetet mellan de båda parterna. 

Karin Ekholm 

Karin Ekholm jobbar som informatör på Läkare Utan Gränser. Intervjun tog upp hur 

Läkare Utan Gränser koordinerar sina globala katastrofinsatser och hur dessa 

finansieras. Det talades även om samarbetet med Sweco och vad Karin anser om detta. 

Tomas Söderman 

Thomas Söderman jobbar som rådgivare i katastrof- och konfliktfrågor på Svenska 

Röda Korset, en katastroforganisation som är aktiv världen över [7]. Thomas 

medverkande bland annat i insatserna vid jordbävningskatastrofen i Haiti 2010. 

Jordbävningen uppmätte 7,0 på Richterskalan och var en av de kraftigaste 

jordbävningarna i området på över 200 år, fler än 200 000 människor omkom [8]. 

Intervjun berörde de olika typer av biståndsarbete som finns och vad de innebär, samt 

hur Röda Korset koordinerar och finansierar sina projekt.  

2.3 Enkät 

En elektronisk enkät skickades ut via internet. Denna tog upp frågor om hur de 

tillfrågade ser på företag som utför biståndsarbete och skänker pengar till välgörenhet, 

den fullständiga enkäten återfinns i bilaga 1. Enkäten skickades ut för att få en bredare 

bild, då intervjuerna genomförts med personer som varit engagerade i biståndsarbete 

och därför riskerar att vara färgade. En stor del av enkätsvaren som kom in var från 

studenter, vilket är intressant då det är dessa som ska ut i arbetslivet och det kan då vara 

bra att veta deras syn på företag som utför biståndsarbete och av vilken vikt detta är när 

de söker arbete.  

2.4 Metodernas tillförlitlighet 

Det hittades inga svenska vetenskapliga artiklar, vilket skulle kunna medföra att en del 

av resultaten i dessa artiklar blir missvisande. Detta för att personer i länder med en 

annan arbetskultur och en annorlunda kultur kring biståndsarbete även kan ha en annan 

bild av relationen mellan dessa. Därför kompletterades teorin från artiklarna med empiri 

i form av intervjuer och enkäter för att få en bild av svenskarnas syn på biståndsarbete. 

Detta leder till att metoden blir mer tillförlitlig då studien gäller ett svenskt företag. 
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Intervjuerna anses vara tillförlitliga källor då personerna som intervjuats har god insikt i 

sin arbetsplats och kunskaper om de katastrofinsatser som koordineras samt hur de görs 

hållbara och blir lönsamma. Även här ses enkäten som ett komplement för att få en 

bredare bild av vad inte så insatta personer anser om biståndsarbete då det finns en risk 

att få en färgad bild när endast engagerade personer har intervjuats. 

3. Teori 

I detta kapitel presenteras teori från tidigare undersökningar gällande vilka effekter ett 

företags engagemang i CSR-frågor har. 

3.1 Vikten av CSR vid rekrytering 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att engagera sig i sin omgivning och arbeta med 

välgörenhet. En följd av detta har blivit att många även känner starkt för att jobba för ett 

företag som anses ha goda värderingar. I och med detta så har värderingar och socialt 

ansvar blivit viktiga faktorer i konkurrensen om arbetskraft. Studier visar att många idag 

tenderar att välja en arbetsgivare som ägnar sig åt CSR-arbete, se avsnitt 1.4 för 

definition, och vars värderingar stämmer överens med ens egna [9]. Dessa studier visar 

också på att många kan tänka sig att ta anställning till en lägre lön på ett företag som 

anses ha goda värderingar och som tar sitt sociala ansvar. Arbete med CSR kan alltså 

resultera i att företaget både vinner kampen om talangerna och dessutom kan hålla 

personalkostnaderna nere.  

3.2 CSR-arbetets effekt på prestation 

I artikeln Using Corporate Social Responsibility to Win the War for Talent [10] beskrivs 

det hur en del av de som tar anställning av ett CSR-engagerat företag gör det för att de 

ser detta arbete som en möjlighet till personlig utveckling.  Det har också visat sig att 

detta kan komma till företagets fördel då de anställdas engagemang i arbetsuppgifter 

utöver den dagliga rutinen bidrar till ökad erfarenhet som sedan kan komma att 

tillämpas på arbetsplatsen. Artikeln beskriver även hur arbetet med CSR-frågor kan leda 

till att de anställda i större utsträckning identifierar sig med sin arbetsgivare. Detta tas 

även upp i artikeln Corporate ethics as a factor for success [11]. Här beskrivs hur en 

anställd som identifierar sig med sin arbetsgivare, i större grad ser företagets 

framgångar som sina egna. Denna känsla av identifikation har visat sig leda till ökad 

arbetsmoral samt att de anställda arbetar hårdare, är mer produktiva och lägger större 

fokus på kvalitet. Detta beskrivs vidare i artikeln Corporate Social Responsibility, 

Organizational Justice and Job Satisfaction: How do They Interrelate, If at All? [12] 

som även tar upp att anställda har större tendens att identifiera sig med företag som har 

ett bra rykte. Detta beror delvis på att de känner en stolthet i att identifiera sig med ett 

sådant företag. 

3.3 CSR och lojalitet mot företaget 

Anställda, framförallt på globala företag med verksamhet i länder där lokalbefolkningen 

kan se företagets verksamhet som ett hot mot samhället, känner ofta att de måste 

försvara sin arbetsgivare och dess värderingar. Att ett sådant företag arbetar med CSR-

frågor kan då enligt artikeln Using Corporate Social Responsibility to Win the War for 

Talent [10] fungera som en ”ryktessköld”. Medvetenheten om företagets värderingar 

och det goda arbetet de utför hjälper dessa anställda att arbeta bort ”negativa bilder”. 

Detta kan göras genom att utbilda och informera om företagets CSR-arbete. 
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Medvetenheten kan hjälpa till att förändra utomstående personers syn på företaget och 

på detta sätt ge de anställda en bättre självkänsla. 

Ett företags sociala ansvarstagande kan få de anställda att känna sig stolta och må bättre. 

Detta kan i sin tur leda till lägre frånvaro [10] och att anställda i större grad känner sig 

manade att stanna på samma arbetsplats [13].  

3.4 Utmaningar med CSR-arbetet 

Ett problem är att företag ofta är otillräckliga i sin kommunikation gällande de goda 

gärningar de utför. Information om detta läggs ofta upp på någon sida på intranätet och 

ses inte av så många anställda som det borde. Det har visat sig att även anställda som är 

engagerade i en del av CSR-arbetet på sin arbetsplats ofta är helt omedvetna om vilket 

annat sådant som utförs på företaget. För att uppnå de positiva effekterna med CSR-

arbete så måste kommunikationen inom företagen förbättras och medvetenheten hos de 

anställda öka [10].  

4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in via de genomförda intervjuerna, 

samt den enkät som skickats ut. 

4.1 Så koordinerar Läkare Utan Gränser sina katastrofinsatser 

Varje projekt inom Läkare Utan Gränser har en samordnare som leder det dagliga 

arbetet och sköter kontakten med externa aktörer. Det kan röra sig om civila och 

militära myndigheter i området, andra auktoriteter som exempelvis religiösa eller 

etniska samt andra icke-statliga organisationer om sådana finns på plats. Samordnaren 

har ett tidsbegränsat kontrakt som kan vara i två till tre månader i en akutinsats eller upp 

till ett och ett halvt år i en utvecklingsinsats. 

Innan en hjälpinsats påbörjas skickar Läkare Utan Gränser iväg ett team för att bedöma 

behovet av medicinsk humanitär hjälp, vilka de befintliga resurserna på platsen är och 

hur deras möjligheter att ge meningsfull hjälp ser ut. De är ofta redan på plats i regionen 

eller i det land som drabbats, varför de snabbt kan starta en insats. Några timmar efter 

att de fått klart för sig vilka behov som är mest akuta kan ett lastflygplan lyfta från 

Belgien eller Frankrike, där deras katastroflager finns. Därefter kan akutteamen inleda 

arbetet med att utföra massvaccinationer, sätta upp fältkliniker och operationsenheter, 

förse människor med rent vatten och mycket annat. Rent praktiskt tas besluten om 

verksamheten i en dialog mellan fältpersonalen, som möter de direkta behoven, och 

Läkare Utan Gränsers operativa centra i Europa, som har ett helhetsperspektiv på 

organisationens insatser. 

4.2 Att åka ut i fält med Läkare Utan Gränser 

En tredjedel av alla som Läkare Utan Gränser skickar ut i fält är icke-medicinsk 

personal. För att få söka till Läkare Utan Gränser så ska man ha jobbat i två år inom sin 

expertis. En del av de som söker får komma in på en gruppintervju där det kan sitta 

exempelvis en läkare, en sjuksyster, en gynekolog, en tandläkare, en logistiker och en 

ekonom. De får då lösa ett problem ihop, till exempel att det har skett en jordbävning. 

Då ska alla i rummet koncentrera sig på sin expertis, logistikern ska berätta hur de ska 

få fram fordon, mat och mediciner medan läkaren ska berätta vilka medicinska verktyg 

som behövs och så vidare. Under hela intervjun är de iakttagna av Läkare Utan Gränser 

som utvärderar alla i rummet. De som kommer vidare från intervjun får sedan ta 
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tjänstledigt, se avsnitt 1.4 för definition, och gå hemma och vänta på att få åka ut i fält. 

Med Läkare Utan Gränser får man aldrig reda på när och vart man ska åka eller vilken 

roll man har eftersom att kriserna aldrig händer på det sättet, behovet förändras hela 

tiden. Den som väntar på att få åka ut i fält måste hela tiden vara redo att på kort varsel 

åka hemifrån, det kan vara till allt från kalla bergsområden till varma och tropiska 

länder. När det är dags att åka iväg får man ett samtal ifrån en koordinator på Läkare 

Utan Gränser som säger att man ska vara beredd att åka inom några dagar. Personen 

som ska ut i fält får läsa igenom handlingar, cirka tio sidor som handlar om hur det är i 

landet, varför man behövs där, hur säkerhetsläget ser ut och vad man förväntas göra. 

Om man tackar ja till uppdraget skickas man först på en briefing där mer information 

om projektet fås och sedan till landet där katastrofinsatsen ska genomföras. Figur 3 

nedan illustrerar denna antagningsprocess. 

 

 

Figur 3. Bilden illustrerar hur Läkare Utan Gränsers antagningsprocess går till, 

från ansökningen till slutdestinationen där katastrofinsatsen ska 

genomföras. 
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4.3 Katastrofinsatsernas hållbarhet 

Då Läkare Utan Gränser är en humanitär hjälporganisation är deras första och viktigaste 

fokus att rädda liv och lindra nöd här och nu, oavsett vad som händer imorgon. De 

bedriver inte något långsiktigt utvecklingsarbete och har därmed inte hållbarhet som 

första prioritet. Däremot avslutar de aldrig ett projekt utan att göra en ingående analys 

och en plan för hur de ska avveckla och lämna över verksamheten till landets 

hälsoministerium eller till en annan mer utvecklingsorienterad hjälporganisation. 

Genom att Läkare Utan Gränser anställer och utbildar personal på plats, 90 procent av 

deras personal är lokalt anställd, bidrar dock deras insatser i många fall till en mer 

långsiktig utveckling. 

4.4 Samarbetet mellan Sweco och Läkare Utan Gränser 

Det internationella teknikkonsultföretaget Sweco har ett uttalat samarbete med Läkare 

Utan Gränser som dels går ut på att företaget skänker pengar till organisationen och dels 

på att Sweco ser positivt på att deras medarbetare tar tjänstledigt för att åka ut och jobba 

i fält för Läkare Utan Gränser.  

Sweco är ofta på mässor och arbetsmarknadsdagar för att presentera företaget för 

allmänheten. Då skänker Sweco en extra peng till Läkare Utan Gränser för varje gång 

en besökare lämnar sitt visitkort i deras monter. Sweco brukar även ha julaktiviteter 

tillsammans med Läkare Utan Gränser där de informerar om deras samarbete och 

samlar in lite extra pengar. 

De anställda på Sweco som vill åka ut i fält med Läkare Utan Gränser har inget 

företräde utan de genomgår precis samma urvalsprocess som vem som helst som söker.  

De som väljer att åka ut i fält får dessutom ingen lön från Sweco eftersom att de är 

tjänstlediga. Sweco har många olika icke-medicinska konsulter som kan vara till god 

hjälp för Läkare Utan Gränser. Ida Rennemark är en av dessa, hon är logistiker och åkte 

ut i fält för Läkare Utan Gränser för drygt tre år sen. Hon genomgick då samma 

urvalsprocess som beskrivs under 4.1 och tog även tjänstledigt från Sweco i sju 

månader. Ida fick då i uppdrag att under fem månader rita och bygga om en befintlig 

byggnad till ett sjukhus som skulle ge gratis sjukvård till invånarna i Liberia. 

4.5 Sweco informerar sina anställda om samarbetet 

Varje år sätter Sweco tillsammans med Läkare Utan Gränser en agenda där de 

diskuterar hur de kan främja samarbetet och sprida vidare informationen. Eftersom att 

Sweco Sverige har över 3400 medarbetare [2] måste de hela tiden jobba med att 

informera om samarbetet med Läkare Utan Gränser och föreslå för deras medarbetare 

att söka dit. Sweco gör även en del PR om deras medarbetare som varit ute i fält, de vill 

gärna berätta om dem både internt och externt om det finns möjlighet.  

Eftersom att Läkare Utan Gränsers uppdrag är så pass ansträngande och svåra måste 

Swecos medarbetare själva ta initiativ till att söka till Läkare Utan Gränser. Sweco vill 

inte skapa en illusion på företaget att det är på något visst sätt, utan det är allvarliga 

situationer som var och en måste kunna hantera själv. Det enda Sweco gör är att 

informera sina medarbetare om möjligheterna att söka till Läkare Utan Gränser. 

Sweco undersöker regelbundet hur de anställda ser på samarbetet och om det finns 

någon information som inte verkar ha gått fram så att de kan jobba med att folk inte har 
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en felaktig bild av samarbetet. Sweco har även en facebookgrupp där Läkare Utan 

Gränser får skriva och informera om sitt arbete. 

Caroline Bahrton jobbar med att informera om samarbetet på Swecos intranät och 

forum. En gång i månaden har Läkare Utan Gränser informationsträff. På dessa berättar 

personer som varit ute i fält om sig själva och sina erfarenheter. De här 

informationsträffarna informerar Sweco sina medarbetare om så att de kan delta. 

4.6 Resultat av enkäten 

Svaren på enkäten visar att många får en positiv syn på ett företag som engagerar sig i 

biståndsprojekt. 89 procent av de tillfrågade säger att de ser positivt på ett företag som 

utför biståndsarbete, se avsnitt 1.4 för definition, 6 procent ser det som negativt och 5 

procent säger att det inte gör någon skillnad. De som angav att de ser negativt på företag 

som engagerar sig i biståndsarbete uttryckte en oro för att det kan vara svårt att avgöra 

om arbetet faktiskt ger en positiv effekt. De diskuterade huruvida det går att säkerställa 

att korruption undviks och att de som är på plats för att hjälpa inte tar parti för en sida i 

konflikten utan hjälper alla drabbade. På frågan om hur de ser på ett företag som 

skänker pengar till välgörenhet var de motsvarande siffrorna 78, 5 och 17 procent. 

Anledningarna till att bidrag kunde ses som negativt liknade de som angavs vid frågan 

om biståndsarbete. Det ifrågasattes huruvida det går att säkerställa att pengarna inte 

hamnar i fel händer eller går till administrativa kostnader. I stort så visade enkäten på att 

de allra flesta ser positivt på såväl företag som utför biståndsarbete som på de som 

skänker pengar. Det som vissa uttryckte tvivel om var till största del kvalitetssäkrandet 

av biståndsarbetet och inte tanken av biståndsarbete i allmänhet. 

Undersökningen visar att 42 procent kan tänka sig att ta anställning till lägre lön på ett 

företag som utför biståndsarbete än på ett som inte gör det och 29 procent skulle kunna 

tänka sig att göra det på ett företag som skänker pengar till välgörenhet. 61 procent 

säger sig känna någon form av ökad lojalitet mot en arbetsgivare som utför 

biståndsarbete, se figur 3, dock så svarar 85 procent av de tillfrågade nej på frågan om 

det är viktigt att de får utföra biståndsarbete genom sin arbetsplats. Det är också många 

som svarar att de inte anser att det är viktigt att ett företag de söker jobb på utför 

biståndsarbete eller skänker pengar till välgörenhet. En trovärdighetsanalys av resultaten 

från enkäten och reflektion över dess utformning återfinns i avsnitt 5.4. 

Ja, lite
44%

Ja, mycket
17%

Nej
39%

Känner du ökad lojalitet mot en 
arbetsgivare som utför biståndsarbete?

 

Figur 3. Figuren visar ett diagram över svaren på en av frågorna som togs upp i 

enkäten. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras vilka effekter samarbetet mellan Sweco och Läkare Utan 

Gränser har. Resultaten jämförs med de från tidigare studier och dess trovärdighet 

analyseras.  

5.1 Hur påverkar samarbetet de anställdas syn på företaget? 

Samtliga av de intervjuade på Sweco, se avsnitt 2.2 för information om intervjuerna 

som genomförts, är överens om att det största värdet som kommer ut av samarbetet med 

Läkare Utan Gränser inte är mätbart i kronor. Det största värdet är stoltheten som 

samarbetet ger hos medarbetarna. De vittnar både om att de själva och andra, inte lika 

insatta personer inom företaget, känner av det. Ida Rennemark berättar att hon tycker 

det känns väldigt bra att jobba på ett företag som har ett uttalat samarbete med Läkare 

Utan Gränser. För henne är det väldigt viktigt och hon skulle ha svårt att jobba 

någonstans där de inte tänker i sådana banor och där det inte finns någon plan för 

liknande engagemang. Hon känner sig stolt över detta samarbete och även om det inte 

påverkat hennes dagliga arbete så har det påverkat magkänslan hon har för sin 

arbetsplats. För Ida är detta värt väldigt mycket och hon funderar hela tiden på att åka ut 

i fält igen. 

Caroline Bahrton berättar att hon tycker att samarbetet känns bra och att det är genuint 

eftersom att Sweco kan bidra, inte bara med pengar, utan även med deras kompetens. 

När hon sökte jobb på Sweco såg hon samarbetet som något positivt men det påverkade 

inte hennes val att börja jobba där.  

Helena Källerman berättar att även hon ser positivt på kollaborationen. För Helenas del 

så var samarbetet mellan Sweco och Läkare Utan Gränser en direkt bidragande orsak till 

att hon började arbeta på Sweco. 

5.2 Lönsamhet i form av ökad kompetens 

Sweco ser det som en bra möjlighet att erbjuda sina anställda att utvecklas som 

individer och i sin professionella roll utomlands genom fältarbete med Läkare Utan 

Gränser. Den ökade kompetensen kan delvis härstamma från att den som åker ut på 

sådana uppdrag får utföra arbetsuppgifter som skiljer sig väldigt mycket från de som 

utförs på den ordinarie arbetsplatsen. Det kan också handla om en personlig utveckling 

som kommer dels från att se levnadsförhållandena i katastrofdrabbade länder. 

Utvecklingen kan också komma av att arbeta under förutsättningar som skiljer sig från 

de som råder hemma. Det kan handla om allt ifrån att utföra sitt arbete med begränsad 

och inte lika modern utrustning till att arbeta under tuffa väderförhållanden. Det kan 

även innebära att arbeta i situationer där personen är omgiven av lidande människor. Att 

arbeta under sådana svåra förhållanden kan ge både ökad kompetens i form av rena 

kunskaper och i form av till exempel stresstålighet. Dessa faktorer kan ses som 

lönsamma både för individen som utvecklats genom detta och för företaget som den 

kommer tillbaka till och kan tillämpa sina nya kunskaper hos. Caroline Bahrton säger att 

det är väldigt värdefullt att de kan erbjuda sina medarbetare att få tjänstledigt, se avsnitt 

1.4 för definition, och skaffa sig den erfarenhet de får ute i fält. Dock så anser både hon 

och Ida Rennemark att det är viktigt att åka ut i fält för att man har ett driv och vill göra 

gott och att de som enbart ser det som en karriärmöjlighet är fel ute. 
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5.3 Jämförelse med tidigare studier och enkätsvar 

En stor del av resultaten stämmer bra överens med vad som sagt i tidigare 

undersökningar om CSR, se avsnitt 1.4 för definition, och dess effekter. 

Litteraturstudien påvisade att CSR-arbete kan ha en positiv inverkan vid konkurrens om 

arbetskraft. Av de intervjuade medarbetarna på Sweco var det en som tog anställning på 

grund av företagets samarbete med Läkare Utan Gränser och en som såg positivt på det 

men inte såg det som en avgörande faktor. Den tredje började arbeta på Sweco innan 

samarbetet startade och kunde därför inte ta ställning i frågan. Enkätsvaren visade på att 

de flesta av de tillfrågade inte ansåg att biståndsarbete, se avsnitt 1.4 för definition, var 

en viktig faktor när de letar arbetsgivare, dock så svarade 42 procent att de skulle kunna 

ta en anställning till lägre lön på ett företag som utför biståndsarbete. Detta är en annan 

faktor som lyfts fram mycket inom undersökningarna om effekterna av CSR. 

Den empiriska studien visar även att de som åker ut i fält med Läkare Utan Gränser får 

möjlighet till personlig utveckling som kan komma till fördel både för dem själva och 

för Sweco som företag i form av ökad kompetens, se avsnitt 5.2 för mer ingående 

beskrivning. Även detta stämmer väl överens med tidigare studier. 

Det som lyfts fram som den största effekten hos medarbetarna på Sweco är känslan av 

stolthet som infinner sig i att arbeta för ett företag som samarbetar med en 

hjälporganisation. Detta är jämförbart med studier som visar på att en arbetsgivare som 

anses ha goda värderingar inger bra självkänsla hos de anställda vilket i sin tur gynnar 

företaget. Enkätsvaren visar dessutom på att 61 procent av de tillfrågade känner ökad 

lojalitet mot en arbetsgivare som utför biståndsarbete. Dessa resultat stämmer väl 

överens med varandra trots att de gamla studierna rör CSR och denna studie rör 

biståndsarbete och katastrofinsatser. Detta kan bero på att kärnan till den höjda 

självkänslan och lojaliteten i grund och botten handlar om att man vill arbeta för ett 

företag som anses ha goda värderingar.  

5.4 Trovärdighetsanalys av resultat 

Av de tillfrågade i enkäten var 70 procent studerande vid högskola eller universitet. 

Detta har setts som positivt då dessa snart ska ut på arbetsmarknaden och det kan vara 

intressant att se vad de tycker då många av frågorna rör just hur man ser på en 

arbetsgivare och vad som är intressant när de letar jobb. Dock så kan det diskuteras 

huruvida man fått en rättvisande bild då det inte finns så stor bredd bland de tillfrågade. 

Dessutom kom det inte in så många svar på enkäten som vore önskvärt för att få en 

rättvisande mätning.  

Vissa frågor i enkäten var inte heller formulerade på bästa tänkbara sätt utifrån 

frågeställningen. Företaget som undersöks utför inget faktiskt biståndsarbete även om 

deras anställda kan få tjänstledigt för att göra detta. De flesta företag som engagerar sig i 

sådana frågor verkar, precis som Sweco, göra det i samråd med hjälporganisationer. 

Ordet biståndsarbete har det dessutom i intervjun med Thomas Söderman, se avsnitt 2.2, 

fåtts klarhet i att det är för brett att använda i dessa sammanhang och att det även kan 

ses som aningen omodernt av den insatte. Enkäten skickades dock ut innan tiden för 

denna intervju och därmed också innan avgränsningen till just katastrofinsatser inom 

detta gjordes och frågeställningen ändrades. Det kan även ifrågasättas hur rättvisande 

den svarsbild som fåtts av enkäten är, då större delen av frågorna besvarades genom att 

välja ett av flera alternativ. En enkät med fler frisvarsfrågor hade kunnat vara att 

föredra. Dock så kan en sådan enkät ses som svårare att svara på då det tar mer tid, 
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vilket hade kunnat resultera i en lägre svarsfrekvens. Det är även mer komplicerat att 

analysera svaren från en sådan enkät. Vid eventuellt fortsatt arbete bör en enkät med 

omformulerade frågor skickas ut till en större målgrupp för en mer rättvisande mätning. 

Av de personer som intervjuats på Sweco har samtliga på ett eller annat sätt varit 

inblandade i samarbetet med Läkare Utan Gränser. Intervjuerna har varit väldigt 

givande men det finns en avsaknad av insamlad information om vad de som inte är lika 

insatta tycker. Därför kan det inte antas att åsikterna om konsekvenserna av samarbetet 

är samma hos alla på företaget. För att få en bättre helhetsbild bör en kvantitativ studie 

göras där intervjuer genomförs med medarbetare som inte är så insatta. Ett komplement 

till detta skulle kunna vara att skicka ut en enkät till alla anställda på Sweco för att se 

vad majoriteten av dem anser.  

I övrigt så ses erfarenheten hos de intervjuade personerna som en försäkran på att de 

sitter på korrekt information. Dessutom stämmer deras svar väl överens med såväl 

varandras svar som med vad som fastställts i tidigare undersökningar och resultaten av 

enkäten. 

6. Slutsats 

Efter att arbetet genomförts har frågeställningen besvarats och därmed syftet med 

arbetet uppfyllts. Frågeställningen som arbetet kretsat kring lyder ”Hur koordineras 

globala katastrofinsatser och hur kan det löna sig för företag att engagera sig i dessa? 

Hur görs insatserna hållbara?”. Nedan presenteras svar på denna frågeställning samt en 

avslutande diskussion. 

6.1 Svar på frågeställningen 

Läkare Utan Gränser koordinerar sina katastrofinsatser med hjälp av en samordnare som 

har ett tidsbegränsat kontrakt. Denna samordnare, eller koordinator, leder det dagliga 

arbetet och sköter kontakten med externa aktörer. Innan Läkare Utan Gränser påbörjar 

en hjälpinsats skickas ett team iväg för att främst bedöma behovet av humanitär hjälp. 

När de fått klart för sig vilka behov som är mest akuta så lyfter ett lastflygplan från ett 

av Läkare Utan Gränsers katastroflager. Efter det inleder akutteamet, som redan finns på 

plats, hjälpinsatsen i landet. Besluten om verksamheten tas i en dialog mellan 

fältpersonalen och Läkare Utan Gränsers operativa centra i Europa, som har ett 

helhetsperspektiv på organisationens insatser.  

Att Sweco engagerar sig i Läkare Utan Gränser och deras katastrofinsatser lönar sig på 

flera olika sätt. De tydligaste konsekvenserna som kan ses är en stolthet hos 

medarbetarna. Att de anställda får ta tjänstledigt för att åka ut i fält med Läkare Utan 

Gränser får också positiva konsekvenser. Detta kommer från att de som åker iväg dels 

utvecklas som personer genom att arbeta under svåra förhållanden vilket kan visa sig 

exempelvis i form av ökad stresstålighet. En anställd som tar tjänstledigt för att under en 

tid arbeta med helt andra arbetsuppgifter än de som vanligtvis utförs på företaget 

kommer även ofta hem med ökad kompetens. Dessa nya kunskaper kan sedan komma 

att tillämpas på arbetsplatsen.  

Läkare Utan Gränser har inte hållbarhet som första prioritet eftersom att de är en 

humanitär hjälporganisation som lägger största fokus på att rädda liv och lindra nöd här 

och nu. Därför är det svårt att besvara hållbarhetsdelen av frågeställningen. Om 

frågeställningen istället inriktats på utvecklings- eller konfliktinsatser hade det handlat 

mycket mer om hur de projekten görs hållbara. Detta eftersom att de pågår under en 
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längre tid och därmed måste vara hållbara. Akutinsatserna måste bara lösa problemen 

idag, oavsett vad som händer imorgon. Dock så avslutar Läkare Utan Gränser aldrig ett 

projekt utan att göra en ingående analys och en plan för hur de ska lämna över 

verksamheten till landets hälsoministerium eller till en mer utvecklingsorienterad 

hjälporganisation. Dessutom så bidrar Läkare Utan Gränsers katastrofinsatser ofta till en 

mer långsiktig utveckling för de länder som de hjälper. 

6.2 Diskussion 

Effekterna av att ett företag engagerar sig i biståndsarbete eller katastrofinsatser liknar 

de som fås då ett företag arbetar med CSR-frågor. Detta beror troligtvis på att det 

viktigaste för många arbetstagare verkar vara att ett företag utför arbete som speglar 

goda värderingar eller värderingar som liknar ens egna. Huruvida detta innebär att 

företaget enbart tar sitt sociala ansvar där det påverkar samhället direkt eller agerar 

hjälpande på helt oberoende platser i världen verkar inte göra någon större skillnad. 

Dock så är det tydligt att positiva effekter fås av att företag agerar på ett sätt som gör att 

det anses ha goda värderingar. Det har visat sig att goda gärningar lönar sig i form av 

exempelvis bättre personalrelationer och högre arbetsmoral. Att som företag arbeta med 

välgörenhet kan alltså visa sig hållbart på många plan, dels för företaget och dels för de 

som får hjälpen. Detta är vad vi vill kalla en ”win-win situation”. 
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Bilaga 1. Enkät 

Nedan visas den enkät som under arbetets gång skickades ut via internet för att få en 

bredare bild av hur de som bor i Sverige ser på företag som utför biståndsarbete och 

skänker pengar till välgörenhet. 

Hur gammal är du? * 

 <18 

 18-24 

 25-30 

 30< 

Är du kvinna/man?* 

 Kvinna 

 Man 

Vad gör du?* 

 Arbetar 

 Studerar vid högskola/Universitet 

 Är arbetslös 

 Other:  

Brukar du skänka pengar till välgörenhet?* 

 Ja, Ibland 

 Ja, Regelbundet 

 Nej, Aldrig 

Har du utfört någon form av biståndsarbete?* 

 Ja 

 Nej 

Om ja, i vilken form? 
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Hur ser du på ett företag som skänker pengar till välgörenhet?* 

 Positivt 

 Gör ingen skillnad 

 Negativt 

 Other:  

Om Negativt, Varför? 

 

Hur ser du på företag som bedriver biståndsarbete på sidan av den vanliga 

verksamheten?* 

 Positivt 

 Gör ingen skillnad 

 Negativt 

 Other:  

Om Negativt, Varför? 

 

Hur viktigt är det att ett företag du söker jobb på skänker pengar till 

välgörenhet?* 

 Inte alls 

 Ganska 

 Mycket 

Hur viktigt är det att ett företag du söker jobb på utför biståndsarbete?* 

 Inte alls 
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 Ganska 

 Mycket 

Skulle du kunna tänka dig att ta en anställning till lägre lön på ett företag 

som skänker pengar till välgörenhet än på ett som inte gör det?* 

 Ja 

 Nej 

 Other:  

Skulle du kunna tänka dig att ta en anställning till lägre lön på ett företag 

som utför biståndsarbete än på ett som inte gör det?* 

 Ja 

 Nej 

 Other:  

Är det viktigt att du får utföra biståndsarbete genom din arbetsplats?* 

 Ja 

 Ganska 

 Nej 

 Other:  

Känner du ökad lojalitet mot en arbetsgivare som skänker pengar till 

välgörenhet?* 

 Ja, Mycket 

 Ja, Lite 

 Nej, Inte alls 

 Other:  

Känner du ökad lojalitet mot en arbetsgivare som utför biståndsarbete?* 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Nej, inte alls 

 Other:  


