
TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER 
OCH SAMHÄLLSANSVAR

COVID-19 och 
hållbarhetsinitiativ i svenskt 
näringsliv

2020-05-07 Producerad av Ebba Johansson och Tommy Borglund på 
Forever Sustainable på uppdrag av CSR Västsverige.



Agenda

• Introduktion 

• Metod

• Resultat

• Sammanfattning

• Reflektion



• Kvalitativ översiktsanalys av hållbarhetsinitiativ från 
näringslivet 

• Nyhetsrapportering av Corona i dagstidningar: DN, DI, SvD 

• Urval: Mindre lokala nyheter exkluderats, lika projekt bortvalts

• Tidsram: Feb-April 2020

• Exkluderat: Företagens egen kommunikation

• Struktur: Uppdelning i kategorier till höger

Metod och avgränsning

Research

DonationerOmlagd 
produktion

Resursbidrag Innovation

Forskning

Uppdaterade 
tjänster

Övrigt



H&M och Essity
Mode- och hygiensjätten planerar på 
att ställa om delar av sin produktion 

och börja tillverka munskydd.

Givenchy och Christian Dior
Lyxmärken som Givenchy och Christian Dior har 
aviserat att man ska ställa om sin 
parfymproduktion för att börja tillverka handsprit.

Trioplast
Trioplast har påbörjat masstillverkning 

av skyddsrockar och förkläden. Man 
har nu byggt om fabrikerna, som 

normalt tillverkar specialpåsar, för att 
kunna få till ärmar, skärp och andra 

detaljer som krävs för att 
skyddskläderna ska hålla rätt standard.

Omlagd produktion

Cavaliere
Fabriken som alldeles nyligen tillverkade 
skräddarsydda kostymer levererar nu dagligen 
ungefär 500 byxor och 500 rockar till sjukhusen, 
och därutöver 3.000 munskydd.

The Absolut Company & Lantmännen Reppe
The Absolut Company anpassar sin tillverkning för 
att kunna leverera råvara till handsprit. 
Lantmännen Reppe följer Absoluts exempel och 
styr om produktionen. Det brittiska bryggeriet 
Brewdo samt romproducenten Bacardi har initierat 
liknande initiativ. 

Getinge
Medicinteknikbolaget Getinge vill öka 

produktionen av ventilatorer till 
vården och tar in nytt kapital genom 

en emission av företagscertifikat.



Volvo och Seat
När bilproduktionen har stoppats och 

vården behöver skyddsutrustning har flera 
biltillverkare och underleverantörer bytt 

spår. Hos Volvo Cars i Göteborg tillverkas 
nu 3D-printade skyddsvisir och spanska 

Seat bygger respiratorer istället för bilar.

Apple
Apple skapar Corona-app på uppdrag av 
Vita Huset. Appen kommer fråga om 
symtom, läge och riskfaktorer och sedan ge 
uppdaterade råd från landets 
smittskyddsenhet.

Pepp-PT
En app som anonymt registrerar alla du 
möter och skickar ett meddelande till dig 
om någon av dem har blivit sjuk i Covid-19.

Omlagd produktion
Teknikföretag och respiratorer

Flera industri- och teknikföretag har 
uppgett att man börjat se över 

möjligheterna att ställa om sin produktion 
för att börja tillverka respiratorer, däribland 

biltillverkare som Tesla, Nissan, Vauxhall, 
Jaguar Land Rover och McLaren men också 

flygplanstillverkaren Airbus med flera. 
Hittills har det dock visat sig att 

omställningen är mer komplicerad än vad 
många hade hoppats på.

White
Sveriges största arkitektkontor White 

hoppas bidra till att några fler känner sig 
trygga när de går till jobbet. Därför 3D-

printas skyddsutrustning för fullt just nu på 
deras kontor runt om i Sverige. 

Tracker App
Appen Covid Symptom Tracker utvecklades 
ursprungligen av läkare och forskare vid 
King’s College och Guys and St Thomas’ 
sjukhus. Syftet är att ta reda på i vilka delar 
av landet risken för smitta är hög, vilka 
faktorer som ökar risken att bli allvarligt 
sjuk, och hur fort viruset sprids i olika delar 
av landet.



• Flertalet företag styr om sin produktion för att bättre svara på samhällets 
nuvarande behov och anpassa sig till marknaden. Utvecklar fler sätt att 
adressera sociala samhällsproblem på. 

• Steget längre än vanliga donationer? Företag utnyttjar de egna resurserna 
och kompetenserna för att mitigera konsekvenserna av Corona, istället för 
att enbart se till finansiella medel. 

• Populärast att rapportera om i medierna tycks vara produktion av 
skyddsmasker och handsprit.

• Förmågan av omlägga produktion beror på industrin: Det är svårare att 
bygga om maskinerier i bilindustrin än att börja sy upp nya typer av plagg i 
textilindustrin. 

Omlagd produktion

Sammanfattning



Resursbidrag

Stena Line
Stena Line erbjuder sig att 

konvertera bil- och 
passagerarfärjan Stena 

Saga till ett sjukhusskepp 
för coronapatienter.

Aller Medier
Aller media har beslutat om att 
möjliggöra nedladdning av delar av 
boken ”Digitant – din nybörjarguide 
till den digitala världen” för att 
hjälpa fler äldre att komma över de 
digitala trösklarna under pandemin. 

Skanska
För att avlasta sjukhusen låter 

byggjätten Skanska medarbetare 
med sjukvårdsutbildning ta 

tjänstledigt för att kämpa mot 
coronapandemin.

Alvsjömässan
I en kapplöpning mot corona-epidemin byggs just 
nu Stockholmsmässan i Älvsjö om till ett sjukhus i 
rasande takt. Hantverkare, soldater och 
sjukvårdspersonal utrustar på rekordtid vårdplatser 
för 600 allvarligt och kritiskt sjuka.

Scania
Scania rustar nu Karolinska universitetssjukhuset med 

lastbilstrailers som gjorts om till mobila provtagningsrum. Här 
ska nu svårt sjuka människor, framför allt cancerpatienter, 

kunna provtas utan att riskera att smittas av det nya 
coronaviruset.



Elite Hotels

Permitterad personal på SAS erbjuds en 
kort utbildning i vård och omsorg på 

Sophiahemmets högskola för att sedan 
påbörja praktik, som en del av deras 

projekt Beredskapslyftet. I projektet har 
nu även permitterad personal fått 

möjligheten att efter utbildning få vara 
tillfällig stödpersonal i skolor.

Statens
fastighetsverk
Statens fastighetsverk 
ser möjlighet att bistå 
med markytor och 
lokaler under 
coronakrisen.

Resursbidrag

SAS

Tillsammans med Blocket erbjuder 
man nu bostadssökande att hyra 

hotellrummen på alla kedjans hotell i 
Sverige månadsvis. Parallellt med 

Blocket-samarbetet har Elite Hotels
också börjat erbjuda prisreducerade 
rum till sjukvårdspersonal och andra 
personer med särskilda behov av att 

exempelvis hålla sig friska. 



• Använder företagsrelaterad kapacitet och förmågor: Vare sig man tillåter 
utbildad personal att arbeta inom sjukvården eller låter lokaler och tillgångar 
användas för andra syften blir insatsen mer strategisk sett till den egna 
verksamheten. Då de egna, redan existerande resurserna används kan 
tidsramen samt ev kostnaderna för initiativet minskas jmf med om extern 
hjälp ska hittas, samordnas och igångsättas.

• Fysiska resursbidrag kan vara ett effektivt sätt att bidra på från privat 
sektor, t.ex. upprustning av specifika sjukhusavdelningar. Den egna 
organisationella kapaciteten utnyttjas för att ge stöd mer effektivt. Summan 
motsvarar kostnaderna av materialet och genomförandet av initiativet, 
medan den skapade nyttan kan bli mycket större än om ett bidrag av samma 
summa skulle ges. 

• Expertis och kunskap är ett värdefullt verktyg att utnyttja i nätverk 
eftersom stor kunskap redan finns internt. Att t.ex. Skanska låter 
sjukvårdsutbildad personal ta tjänstledigt för att arbeta inom sjukvården är 
ett bra sådant exempel. Privat sektor kan exempelvis även ge stöd gällande 
strategisk utveckling och ledning av olika corona-projekt.

Resursbidrag

Sammanfattning



Ilja Batjans and SBB
Med stöd av fastighetsentreprenören Ilija Batljans

Samhällsbyggarbolaget har initiativet Food4Heroes  
nu börjat leverera mat till riskgrupper ochl

sjukhuspersonal. I dag betalar SBB för omkring 300 
portioner per dag.

Wallenberg och Nordstjernan
Wallenbergstiftelserna annonserade förra 
veckan att de skänker 50 miljoner kronor till 
Science for Life Laboratory, drivet av forskare 
från bland annat Karolinska institutet och 
Uppsala universitet. Nordstjernan skänker 
ytterligare 9,4 miljoner kronor, specifikt till 
forskningen på Karolinska institutet.

K-Märkt och Alsteron
För en dryg vecka sedan började restaurang K-
märkt i Stockholm leverera matlådor till 
personalen som arbetar med coronapatienter på 
Danderyds sjukhus. Varje portion kostar 100 
kronor, och finansieras av donationer från 
privatpersoner och företag, bland dem 
investmentbolaget Alsteron.

Donationer

AIK
AIK bjuder vårdpersonal på matlådor i 

Coronakrisen. Målet är att bjuda på 10.000 
”svartgula” matlådor. 

H&M Foundation
Stiftelsen H&M Foundation skänker en halv miljon 

dollar till en nystartad fond, som ska stödja 
Världshälsoorganisationen WHO i att bekämpa 

coronaviruset.

Ica, Apotek Hjärtat & Röda Korset
För att fler i riskgruppen ska få läkemedel och 
mat levererade hem gör Ica och Apotek Hjärtat 
nu en donation på 12 Mkr till Röda Korset, där 
deras volontärer i ett nystartat projekt ska köra 
varor i hela landet. 



• Traditionella finansiella donationer görs av vissa större företag, vilket 
representerar en äldre typ av donationsmönster. Det finns en avsaknad av 
strategi och koppling till den egna verksamheten. Aktören ger enskilt med 
generella mål, ofta till den ideella sektorn. Pengar är resursen, 
bidragsanslaget är verktyget. 

• Matdonationer för att stödja sjukvården och restaurangbranschen görs för 
att få en dubbeleffekt. Det syftar till att stödja sjukvårdsarbetare, genom att 
stödja restaurangbranschen. Även om den relativa nyttan matdonationer ger 
sjukvården som helhet kan diskuteras, är det ett fint sätt att ge effektivt stöd 
till restaurangbranschen. 

• Shared value för restauranger, men inte för donationsföretagen vid 
matdonationer. Kopplingen till donationsföretagen är ofta otydlig och 
förutom okvantifierbar goodwill finns det inte någon tillsynes strategisk 
tanke med initiativet. Restaurangbranschen ingår dock i en typ av social 
marketing, där de gör vinst på att sälja matlådor som går till ett välgörande 
ändamål.

Donationer

Sammanfattning



Vicore
Vicore kommer att testa sitt 
preparat C21, ursprungligen 

framtaget mot lungsjukdomen 
idiopatisk lungfibros.

Diasorin
Diagnostikjätten Diasorin aviserade att ett 

helautomatiskt så kallat serologiskt test 
har framställts, som testar förekomst i 

blodet av antikroppar mot coronaviruset 
och därigenom immunitet.

Karolinska Institutet
Etikprövningsnämnden ger 
Karolinska institutet grönt ljus för 
att testa blodplasma från 
tillfrisknade patienter på sjuka 
patienter.

Forskning



• Fokus och investeringar i COVID19-forskning sker både 
från privat sektor men även på mer institutionell nivå som 
EU. 

• Utveckling av t.ex. nya produkter/teknologier anpassade 
för att bemöta de problemen kan vara ekonomiskt 
lönsamt samtidigt som de skapar socialt värde.

• Innovation driver produktivitet, det är avgörande att 
utveckla fler sätt att adressera sociala samhällsproblem 
och applicera det i praktiken.

Forskning

Sammanfattning
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Klarna-grundaren Niklas Adalberths stiftelse Norrsken satsar ”tiotals miljoner” 
för att stötta de bästa lösningarna som kan dämpa negativa samhällseffekter av 
coronaviruset spridning.

Över 300 företag och organisationer har nu hört av sig med förslag på hur 
coronavirusets effekter kan bekämpas efter det gemensamma uppropet ”Action 
against corona”.

Innovation & strategisk utveckling

Norrsken

Svenskt intresse över tid för Norrsken Foundation 5 maj 2019- 2 maj 2020
Källa: Google Trends
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Samtidigt som hotell- och restaurangbranschen är i kris har det nätbaserade 
företaget Apotea mycket att göra. Apotea tar nu över en del av personalen från 
hotell och restaurangbranschen för att täcka det ökade trycket på sina leveranser 
och stödja personalen i andra industrier. 

Innovation & strategisk utveckling

Apotea



• Arbetar kollaborativt: Man arbetar tillsammans med andra aktörer för att 
röra sig framåt och lösa problem. Vi kan se hur t.ex. Norrsken samarbetar 
med nyhetsjätten Di för att skapa en större plattform och sprida sitt initiativ.

• Ser möjligheter i svårigheter: Ett lösningsorienterat tankesätt bibehålls, likt  
förmågan att tänka långsiktigt och strategiskt. 

• Ser till de egna förmågorna och resurserna: Norrsken utnyttjar sin plattform 
och funktion som investerare samt verksamhetsutvecklare för att hjälpa till. 
Insatserna utgår från den egna kapaciteten för att skapa större ”impact” och 
långvarig förändring. 

Innovation & strategisk utveckling

Sammanfattning/reflektion



Kulturhuset Stadsteatern
Kulturhuset Stadsteatern sätter nu upp en 

monolog utifrån Michel Houellebecqs
roman ”Serotonin”. Den filmas dock digitalt 

och sänds gratis med start 29 mars. 

SEB
Efter Finansinspektionens 
uppmaning till bankerna att pausa 
amorteringskravet erbjuder SEB 
bolånekunder att ansöka om 
amorteringsfrihet i tre månader. 

Försäkringsbolagen
Vissa försäkringsbolag som If, Hedvig, Ica, Moderna, 
Folksam och Dina har uppdaterat sina villkor för att 

ersätta svenskar som evakuerats från länder på 
grund av coronasmittan.

Uppdaterade tjänster

Willys
Willys över 200 butiker 
utrustas med plexiglas vid 
kassorna för att skydda mot 
virussmitta.

BRIS
Tidigare har Bris bara haft telefonlinjerna 

öppna på eftermiddagarna, men nu öppnas 
de även under förmiddagarna. Trycket ökar 

när skolorna är stängda, och nu ringer allt 
fler barn till Bris. 



• Uppdaterade tjänster för att visa hänsyn till kunder och utsatta. Från 
utökade telefon- och öppettider till förbättrade villkor för att stödja 
konsumenter och anställda kan ses i näringslivet. 

• Digitalisering för ökad tillgänglighet. Digitalisering blir en tydlig omställning 
under corona och flera företag har snabbt gått över till en  virtuell närvaro för 
att kunna fortsätta leverera sina tjänster och produkter till konsumenter.

• Inte ett område som täcks i stor utsträckning av mediehusen. I tidningarna 
handlar relativt få artiklar om då företag ger extra dispens till konsumenter 
och leveratnörer. Kan eventuellt ses som ett mindre läsvärdigt 
hållbarhetsinitiativ då det inte är lika extraordinärt som ett nytt, enskilt 
projekt. 

Uppdaterade tjänster

Sammanfattning



God Hjälp
Flera av Sveriges ledande livsmedelskedjor går 

samman för att underlätta matinköp för personer som 
behöver isolera sig med anledning av coronaviruset. 

Med projektet God Hjälp kan frivilliga  anmäla sig för 
att göra inköp till personer som tillhör en riskgrupp 

och behöver stanna hemma.

Unicorn Telecom
Ett annat initiativ för de seniorer 
som inte känner sig bekväma 
med sociala medier och som har 
ett stort behov av att bryta 
ensamheten i coronatider har 
också telefonlinjen Baraprata 
lanserats. Den har ett 
samtalspris på 1,95 kronor per 
minut men de första 60 
minuterna är gratis. 

Bakom tjänsten står Unicorn
Telecom, som tillhandahåller 
betaltelelösningar till bland 
annat LRF och QX, och just nu 
samarbetar man med Tele2 och 
Telia för att kunna utöka 
kapaciteten och ha fler än 40 
övervakade samtal på gång 
samtidigt.

Övriga Initiativ

Creades
Efter larm om brist på skyddsmateriel inom 

vården tar investmentbolaget Creades saken i 
egna händer. Med uppbackning från kända 

näringslivsprofiler startar man ett importinitiativ 
där de första andningsmaskerna från Kina 

anländer nästa vecka.

Yrkesdörren
I vanliga fall arbetar Yrkesdörren med att sätta ihop 

svenskar som är etablerade på arbetsmarknaden med 
utrikesfödda som söker jobb. Men när stora delar av 

arbetsmarknaden blivit osäker på grund av 
coronakrisen, satsar man nu på att matcha deltagare 

med pensionärer, baserat på yrke och bransch, i 
digitala möten.



American Express
Tomma restauranger, till följd av coronakrisen, 

innebär ökad arbetslöshet och livsverk som går i 
kras. I en insats för att rädda branschen upplåter 

nu American Express allt sitt annonsutrymme 
under två veckors tid svenska restauranger. 

Stockholm stad
Stockholm underlättar för 
vårdarbetare att ta bil till 
jobbet under coronakrisen
genom att låta dem parkera 
gratis. Även hemtjänst och 
personal i äldreomsorgen får 
parkera gratis. 

Mind
Den ideella föreningen Mind utökar sin kapacitet 

på Äldrelinjen. Kapaciteten har samtidigt ökat 
från 30 till 250 volontärer i tjänst och ytterligare 

250 utbildas.

Övriga Initiativ

Karma och Rädda Barnen
Karma, appen låter användare köpa 
mat som annars blivit svinn, 
bestämde sig för att utnyttja sitt 
nätverk till att samla in pengar för att 
leverera måltider till barn i utsatta 
familjer. Initiativet tog fart online 
genom en Lemonchallenge där man 
åt en citron och donerade 5 matlådor 
innan man skickade bollen vidare, för 
att visa på hur man kan göra en sur 
situation bättre. 



PICTURE

Sammanfattning

Fokus och investeringar i COVID19-forskning från både privat och institutionell nivå sker.
Forskning

- Företag styr om sin produktion för att bättre svara på samhällets nuvarande behov och 
anpassa sig till den nya marknaden. 
- Populärast är att bistå med produktion av skyddsmaskar och handsprit.
- Förmågan av omlägga produktion beror på industri: Det är svårare att rekonstruera maskiner 
från grunden i bilindustrin än att börja sy upp nya typer av plagg i modeindustrin t.ex.

Omlagd produktion

- Använder företagsrelaterad kapacitet och förmågor: Vare sig man tillåter personal att 
arbeta inom sjukvården eller låter lokaler och tillgångar användas för andra syften blir 
insatsen mer strategisk sett till den egna verksamheten.
- Lägre kostnader för insats? Då de egna, redan existerande resurserna och interna 
kompetenserna utnyttjas kan tidsramen och kostnaderna för insatsen bli lägre än om ett 
finansiellt bidrag donerats till en ideell organisation som i tur ska påbörja, samordna och 
genomföra samma typ av insats.

Resursbidrag

- Traditionella donationer: Finansiella bidrag ges från större företag till mer välkända 
ideella organisationer samt forskning. 
- Sponsrade matlådor till sjukvården för att stimulera restaurangbranschen. Effektivt 
sätt att stödja restaurangbranschen samt visar uppskattning till sjukvårdspersonal. 

Donationer



Sammanfattning

Flera företag har uppdaterat sina tjänster, produkter och arbetssätt för att bättre 
kunna svara på samhällets behov. Det kan handla från förbättrade villkor till 
kunder, extra säkerhetsinsatser för anställda eller ökade öppettider för olika 
riskgrupper. 

Uppdaterade tjänster

- Arbetar kollaborativt: Man arbetar tillsammans med andra aktörer för att röra 
sig framåt och lösa problem tillsammans. Nätverk och plattformar används för 
att kommunicera med intressenter och sammankopplas med talang.

- Ser möjligheter i svårigheter: Ett lösningsorienterat tankesätt bibehålls, likt  
förmågan att tänka långsiktigt och strategiskt. 

- Ser till egna förmågor och resurser: Företagen utnyttjar de interna 
kompetenserna och kapaciteterna, dvs det dem är bäst på, för att kunna bistå i 
krisen. 

Innovation & strategi
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• Enkätundersökning stämmer i stort sett överens med vår studie. Många 
företag agerar för att hjälpa, samt har donerat medel och material. Vad som 
kommit mer i skymundan är hur företag agerat för att stöttat kunder och 
leverantörer.

• Finns utrymme att ’’do good better’’. Många initiativ är fina, men är inte 
strategiskt kopplade till den egna verksamhetens kapaciteter eller ett ”shared
value”-tankesätt. 

• Mer Collective Impact och samarbete mellan fler aktörer? Vi ser visst 
samarbete där två eller tre organisationer går ihop för ett gemensamt 
projekt. Det som saknas är fler projekt som strategiskt byggs upp av flera 
organisationer för att lösa ett specifikt problem efter de egna 
organisationernas resurser och kompetenser. 

• Privat sektor samarbetar gärna med välkända ideella organisationer. 
Välkända varumärken med gott rykte attraherar partners. De upplevs som 
pålitliga och man vill gärna dra nytta av de positiva associationerna 
allmänheten har till organisationen, t.e.x Röda Korset. Det skapar främre 
möjligheter att använda det filantropiska initiativet i 
marknadsföringssammanhang. 

Reflektion Research

På väg mot mer strategiska samarbeten?



Transparens
i sociala 
medier

På sociala medier är företag kommunikativa med sina initiativ: Många 
nyhetstidningar har primärt fokus på nyhetsrapportering om virusets spridning, 
så näringslivets initiativ kan komma i skymundan. Håll utkik efter företagens 
egna kommunikation för att få mer inspiration!

Reflektion







Reflektion
Shared Value



New research from 
Harvard on Corona

It seems like companies that use 
sustainability thinking when handling the 
Corona crisis manage better than other 
companies. Companies that showed 
responsibility towards employees and 
suppliers at the same time as they 
contributed to fight Covid-19 through their 
products, was less damaged in the stock 
market fall connected to the Corona 
pandemic. The stock market sentiment on 
these companies were more positive. This 
is indicated in a new study covering more 
than 1000 listed companies in the US, by 
Harvard professor and sustainability expert 
George Serafeim together with colleagues. 

Read more at: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?a
bstract_id=3578167

• Protecting Employees
• Supporting Suppliers
• Shift Products to fight Corona 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id=3578167


Value creation and innovation

We cannot maximize a long term value of an 
organization if we ignores or mistreat any 
important stakeholder. We cannot create 

financial value without good relations with 
customers, employees, investors, suppliers, 

authorities and societies.”
Michael C. Jensen (2001). 

“Society’s challenges represent the next 
wave of innovation and productivity growth 
in the global economy as it opens managers’ 
eyes to immense human needs that must be 

met, large new markets to be served, and 
the internal costs of social deficits”

Michael Porter (2011).



RECONCEIVING 
PRODUCTS & MARKETS

REDEFINING 
PRODUCTIVITY IN THE 

VALUE CHAIN

IMPROVING THE 
COMPETITIVE CONTEXT

Meeting specific 
unmet needs 

profitably, in areas 
of core 

competence

Focusing on 
resource and labor 

productivity

Identifying
principal social 
constraints to 

growth

SOCIAL VALUE 
PROPOSITION

SOCIAL IMPACT OF 
DELIVERY

DELIVERY
CONTEXT

Source: Prof. Michael E. Porter & Mark Kramer, Creating Shared Value, Harvard Business Review, 2011

Sustainable business strategy; Shared value thinking
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Corona ur filantropi-perspektiv

• Lokala och nationella insatser framför internationella och globala
• Företag gör insatser spontant och tar initiativ inom sitt nätverk
• Insatser där företag upplever att det offentliga inte klarar av det tillräckligt bra 

eller snabbt
• Insatser nu utan en tanke om corporate branding
• På sikt påverkas även filantropi och samhällsengagemang negativt till följd av 

vikande lönsamhet, inställda eller kraftigt reducerade aktieutdelningar, 
permitteringar och uppsägningar. Stiftelserna har ofta kapital i aktier och 
drabbas av börs-nedgångar och uteblivna aktieutdelningar.

• Situationens allvar kommer aktivera många företag och kanske styra om sina 
samhällsengagemang i riktning mot direkt bekämpa viruset eller underlätta för 
drabbade. 

• Men insatserna initialt präglas inte av analyser utan mer "Vad kan vi göra NU och 
IDAG?"



Philanthropy’s New Agenda: Creating Value

Flertalet filantropiska initiativ innebär finansiering av aktörer som utför en speciell 
service. Effektiviteten och kapaciteten av denna aktör är således avgörande. 

Selecting the Best Grantees

Viktigt då det minskar free-rider problematiken. Företag är avgörande för 
signalering och marknadsföring eftersom de ofta besitter breda nätverk med 
omfattande ekonomiska resurser samt expertis. 

Signaling Other Funders

Företag kan samarbeta med andra partners och NGO:s för att öka sin effektivitet, 
bl.a. genom kunskaps- eller resursutbyte. Med lokala långtidsinvesteringar bildas 
även bättre partnerskap och förståelse utifrån ackumulerad kunskap. 

Improving the Performance of Grant Recipients

Innovation driver produktivitet, varav det således är avgörande att utveckla fler 
sätt att adressera sociala samhällsproblem på och applicera det i praktiken. 
Expertis, utveckling och forskning är således avgörande.

Advancing Knowledge and Practise
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