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Förord  
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Abstract 

Millennials are not as committed to charity as the generations before them. Millennials have 

also been proven very difficult to attract, which is problematic since Millennials are the future 

donors’ charity organizations must depend on. The purpose of this study is therefore to 

identify possible patterns, relationships and opportunities that would make Millennials donate 

to charity.  

The study presents the current situation of charity on the Swedish market, which follows by 

an introduction for how non-profit promote themselves and do their marketing. This leads to 

the research question: How should charity organizations promote themselves to get 

Millennials to become loyal? 

This study applies a qualitative research strategy. The primary data has been collected through 

semi-structured interviews with five representatives from five different charity organizations. 

All five organizations work with international projects.   

The result shows that the five organizations have knowledge about how to market to attract 

and engage Millennials, but they do not apply this knowledge. The result presents four 

paradoxes. We consider that the perception of these paradoxes, as well as responding to them, 

determines the charity organizations outcomes and overall ability to attract Millennials. The 

result also shows that to engage with Millennials and create long-lasting relationships, charity 

organizations marketing must be innovative, cool, and creative with repetitive messages. 

Charity organizations also must use the communication channels that Millennials engage 

with. The result has given rise to the "Interactional Model for Targeting Millennials", which 

is built on 11 key factors that charity organizations must apply to establish, develop and 

maintain a relationship with Millennials. 

 

Keywords: Millennials, charity organizations, branding, relationship marketing, content 

marketing, context, commitment 

 

 

 

  



Sammanfattning 

Millennials är svåra att attrahera och engagera, samt donerar inte lika mycket pengar till 

välgörenhet som generationerna innan. Detta är problematiskt då Millennials är framtidens 

givare. Därmed är denna studies syfte att identifiera detaljerade mönster och samband om vad 

som kan skapa en donationsvana hos Millennials. 

Studien inleds med att presentera hur välgörenhet ser ut i Sverige och hur hjälporganisationen 

marknadsför sig. Vidare problematiseras hjälporganisationers marknadsföring som en 

anledning till Millennials bristande engagemang vilket leder till forskarfrågan: Hur bör en 

hjälporganisation marknadsföra sig mot Millennials för att få de att bli lojala givare? 

En kvalitativ forskningsstrategi har använts där primärdata har insamlats via 

semistrukturerade intervjuer med fem representanter från fem olika hjälporganisationer. 

Hjälporganisationerna har alla en internationell verksamhet.  

Resultatet visar att de fem undersökta hjälporganisationerna har liknande uppfattning om 

Millennials och förståelse för hur Millennials ska engageras, men de tillämpar inte själva de 

metoder som Millennials skulle attraheras av. Resultatet visar att hjälporganisationer behöver 

ta hänsyn till fyra paradoxer, där vi är av åsikten att hur hjälporganisationerna svarar mot 

dessa paradoxer, avgör hjälporganisationernas utfall och totala möjlighet att attrahera 

Millennials. För att etablera, utveckla och behålla en relation med Millennials, så behöver 

marknadsföringen vara innovativ, cool och kreativ, med repetitiva budskap och 

kommuniceras ut via de kommunikationskanaler som Millennials använder sig av. Endast så 

många kommunikationskanaler som hjälporganisationen har resurser att säkerställa en hög 

kvalitet av bör användas. Resultatet sammanfattas i 11 nyckelfaktorer vilket har resulterat i 

modellen ”Interactional Model for Targeting Millennials”.  

 

Nyckelord: Millennials, hjälporganisationer, varumärkesstrategier, relationsmarknadsföring, 

innehållsmarknadsföring, kontext, engagemang  
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1. INLEDNING  

 

Thaler och Sunstein (2008) menar att människor fattar en rad olika mer eller mindre tid- och 

energikrävande beslut varje dag. Många av dessa beslut berör i första hand just den person 

som fattar beslutet, men det finns också beslut som berör andra människor. Eftersom 

människor av naturen inte är särskilt bra på att fatta beslut, på grund av att dessa kan leda 

till en privat förlust eller större engagemang, har många frågor ställts kring hur man kan 

påverka och knuffa folk till att göra rätta val. Hjälporganisationer har sedan länge ställts mot 

detta problem eftersom de har ett konstant behov av att hitta nya givare. Därmed är det 

viktigt att veta vad som motiverar en person till att donera sin tid, pengar eller gåvor samt 

hur man skapar möjligheter för människor att bli givare. När traditionella metoder inte 

längre ger önskat resultat så är det viktigt att vara förberedd på att verkställa innovativa 

möjligheter till donation samt innovativa marknadsföringsaktiviteter för att presentera dessa 

möjligheter. 

 

Detta inledande kapitel presenterar hur välgörenhet ser ut i dagens Sverige och dess största 

problematik. Kapitlet presenterar vidare hur hjälporganisationer idag marknadsför sig själva 

samt sina aktiviteter. Detta mynnar ut i en problemdiskussion där rådande marknadsföring 

presenteras som dagens hjälporganisationer problem, vilket mynnar ut i uppsatsens syfte. 

 

1.1 VÄLGÖRENHET I SVERIGE    

 

Den svenska allmänhetens givmildhet uppgick år 2015 till hela 7,1 miljarder kronor, vilket är 

en ökning med 1 miljard kronor jämfört med året innan (Svensk Insamlingskontroll, 2016). 

Resultat för år 2016 är fortfarande okända. I takt med att donationerna har ökat i Sverige så 

har också antalet organisationer växt och insamlingsbranschen har genomgått en kraftig 

förändring (OmVärlden, 2016). Svensk Insamlingskontroll listar för tillfället 415 aktiva 

organisationer med ett 90-konto, vilket är det plusgiro- eller bankgirokonto 

hjälporganisationer får lov att använda om de uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav för 

tillförlitlig insamling (Svensk Insamlingskontroll 2017).  

 

Enligt rapporten “Finansiering av ideell verksamhet” som gjordes i april 2016 av 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, angavs det bland annat att sex av tio svenskar har 

donerat pengar till en ideell organisation de senaste sex månaderna (FRII huvudrapport, 

2016). Trots den växande givmildheten har mindre än hälften av givarna förtroende för att 

deras donerade pengar kommer att nå de personer och projekt de är avsedda för. Hela 25 

procent av den svenska befolkningen är negativt inställd till insamlingsorganisationer, vilket 

motsvarar ca 1,7 miljoner människor. Det låga förtroendet kan vara ett resultat från de flera 

bedrägerier och skandaler som haft en negativ påverkan på branschen. Ett uppmärksammat 

fall under 2000-talet var med den dåvarande insamlingsansvarige för Röda Korset och 
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Cancerfonden som dömdes till fängelse för att ha förskingrat flera miljoner kronor från 

organisationerna och använt för privat bruk (Andersson, 2014). Skandalen resulterade i en 

stor nedgång av donationer till de båda organisationerna samt minskat förtroende för deras 

arbete. Dock så tror lite mer än hälften av svenskarna att pengarna som doneras till ideella 

organisationer gör ganska stor nytta, där endast drygt tio procent svarar att det tror att de gör 

ganska liten nytta eller ingen nytta alls (FRII huvudrapport, 2016). Detta kan ses som 

problematiskt vid marknadsföring av hjälporganisationer, eftersom förtroendet kan ses som en 

av de viktigaste aspekterna för att locka fler givare och hålla dem kvar. Alternativa aktiviteter 

kan behövas för att öka engagemanget och kunskapen om hjälporganisationernas arbete. 

 

Charities Aid Foundation gör årligen en global studie som undersöker den globala 

generositeten (CAF World Giving Index, 2016). Charities Aid Foundation undersökning 

presenterar en stadigt uppåtgående trend där världens befolkning mer än någonsin hjälper en 

främling (hela 51 procent). Studien för 2016 visar en jämförelse mellan 140 länder där 

Sverige hamnar på plats 25 av de länder som donerar och hjälper mest. Varje månad så 

donerar 45 procent av den svenska befolkning till välgörenhet (se figur 1), där 61 procent av 

de som ger donerar pengar, 15 procent donerar tid. 

 

 

Figur 1. ”Andel svenskar som donerar”. Modell baserad på statistik från CAF World Giving Index (2016). 

 

Charities Aid Foundation har även analyserat vilka åldersgrupper som globalt är de mest 

involverade i insamling till hjälporganisationer, där det visade sig att den äldre generationen 

är de som i störst utsträckning donerar pengar, tätt följt av 30-49 åringar. Den yngre 

generationen är de minst benägna att donera pengar (se figur 2). 
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Figur 2. ”Åldersgrupper som donerar”. Modell baserad på statistik från CAF World Giving Index (2016). 

Även det svenska magasinet OmVärlden uppmärksammade förra året (2016) denna trend. I en 

av sina artiklar Branschnytt sammanfattar de en undersökning som UNHCR har gjort 

angående trenden under 2016. Enligt denna undersökning har det visat sig att sju av tio 

svenskar donerade till välgörande ändamål någon gång under 2016. Mest generösa var 

pensionärerna, denna grupp bestod av 65-79 åringar där hela 87 procent donerade under året 

(OmVärlden, 2016).  

 

1.2 HJÄLPORGANISATIONERS MARKNADSFÖRING  

 

Verkligheten är komplex, vilket gör att marknadsföringen även den behöver vara komplex 

och utmanande med ett öppet sinne (Gummesson, 2008). Detta var anledningen att 

Gummesson för 30 år sedan började utmana den tidigare etablerade sanningen för vad 

marknadsföring bör baseras på; 4P (produkt, pris, promotion, plats) med 30R; 30 olika typer 

relationer. Denna typ av relationsbaserad marknadsföring benämner Gummesson (2008) som 

relationsmarknadsföring. Då givare främst väljer hjälporganisationer efter vilken de kan 

identifiera sig med, så bör hjälporganisationer använda sig av relationsmarknadsföring för att 

etablera, utveckla och behålla relationer med givare (Bennet och Barkensjo, 2004). 

Relationsbyggandet sker i flera steg, där det första steget innebär att informera givarna om 

organisationen via olika aktiviteter, där löften presenteras och som sedan måste uppfyllas 

genom interaktiv marknadsföring. Presentationen av löftet måste innehålla tillräckligt mycket 

information för att den potentiella givaren ska kunna ta ställning till om hen vill stödja 

organisationen, samtidigt som den efterföljande interaktiva marknadsföringen måste 

uppmuntra till engagemang för att givaren ska känna sig behövd.  
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Hur man bör gå tillväga för att samla in pengar till välgörande ändamål kan dateras tillbaka 

till 1300-talet, då munkar redan då hade handböcker som beskrev den metod som idag är 

hjälporganisationers vanligaste marknadsföringsmetod: storytelling. En begäran av donationer 

skulle då inledas med en vänlig hälsning och en efterföljande introduktion med en vidare 

historia som belyser ett problem. Därefter skulle en framställning göras om att bedja till 

handling och avslutas med en graciös sammanfattning av den framställda historien (Sargeant 

och Jay, 2004, refererad i Merchant et al, 2009). Eftersom denna metod länge visat sig 

effektiv så används den fortfarande än idag (Merchant et al. 2009). Trots storytellings långa 

historia och breda intresse så har litet akademiskt intresse visats för metoden och dess 

effektivitet har i ytterst begränsad omfattning blivit testad, vilket gör att det inte går att veta 

om det möjligtvis finns andra mer effektiva metoder hjälporganisationer borde använda sig 

av.  

 

Teknologins snabba utveckling för oss ständigt närmre varandra, där informationsteknologin 

ständigt förändrar våra liv och relationer (Gummesson, 2008). De snabba förändringarna 

förändrar ständigt konsumenters preferenser, beteenden och förväntningar - vilket kan ha en 

negativ påverkan på vår närvaro (Boland, 2015). Ideella organisationer förlitar sig på att de 

traditionella metoder som tidigare fungerat för insamling av donationer, organisationsstyrning 

och marknadsföring kommer att fortsätta att fungera. Detta har gjort att ideella organisationer 

har hamnat i en “comfort zone”, vilket Boland (2015) förklarar med att de förlitar sig på att 

människors generositet kommer att stödja deras välgörande arbete. Då teknologin har 

påverkat konsumenter, så har dock även konsumenters förväntningar på ideella organisationer 

förändrats.  

“The death of a single Russian soldier is a tragedy.  

A million deaths is a statistic.” 

- Joseph Stalin 

 

Karen och Lowenstein (1997) citerar Stalin i deras studie för att förklara begreppet 

Identifiable Victim Effect. Begreppet antyder att människor är mer villiga, och har större 

benägenhet att bidra med fler resurser, för att hjälpa ett identifierbart offer framför flertalet 

statistiska offer. När ett offer ges en identitet och en historia, så antas det stimulera en större 

benägenhet till att bidra med hjälp samt öka donationer. Hollingworth (2016) förklarar 

Identifiable Victim Effect genom att jämföra på två olika vis medier uppmärksammade syriska 

flyktingar under 2015, där den som identifierade ett offer gav störst effekt. Trots att medier 

rapporterade om att 3600 syrier hade dött i försök att korsa Medelhavet, så genererade ett 

endaste foto som porträtterade ett barn mycket större effekt. Bilden var på 3 årige Aylan 

Kurdi, som spolats upp på en turkisk strand då de försökt ta sig över till grekiska ön Kos. 

Bilden fick enorm spridning och syntes i alla tidningar och sociala medier, vilket resulterade i 

att efter bara 24 timmar hade hjälporganisationen Migrant Offshore Station Aid (vars mission 

är att ingen flykting ska behöva dö till havs) samlat in £180.000 (Hollingworth, 2016). Efter 
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Hollingworths (2016) jämförelse ökar förståelsen för vikten att personifiera 

hjälporganisationers marknadsföring och göra den mer identifierbar.  

 

Kotler och Zaltman (1971) myntade begreppet social marknadsföring som ett ramverk för 

hjälporganisationer för implementering av kampanjer, där syftet är att förstärka och 

normalisera beteende, då samhället är i behov av förändring och befolkningen behöver 

informeras och övertalas (Kotler och Zaltman, 1971). Brennan och Binney (2009) identifierar 

dock ett problem med social marknadsföring: individen kommer inte att följa det beteendet 

som uppmuntras, så länge inte beteendet stämmer överens med individens personliga 

motivation. Att uppmuntra någon att frivilligt ändra sitt beteende, utan att direkt få någonting 

i gentjänst, blir därmed problematiskt. Brennan och Binney (2009) problematiserar också de 

tre vanligast förekommande attributen i hjälporganisationers sociala marknadsföring; rädsla, 

skuld och skam. De argumenterar att rädsla genererar ilska, skuld provocerar självförsvar och 

skam leder till att mottagaren flyr från meddelandet. Swindoll (2014) exemplifierar med att 

marknadsförare tror att givare vill höra om historier och utfall - men egentligen är de 

intresserade av att känna en samhörighet till projektets syfte, de tror att de har ett behov av att 

känna sig behövda - men egentligen vill de bli utmanade och inspirerade till att utföra ett 

större syfte. Brennan och Binney (2009) förklarar en del av problemet med att ju mer reklam 

målar upp problem som globala, desto mer förminskas individens känsla av effektivitet och 

sannolikhet till aktion. De fann även att konstant negativ marknadsföring resulterar i 

emotionell utmattning, vilket minskar sannolikheten att en individ över huvud taget är 

mottaglig för ett meddelande. Det går därmed att ifrågasätta varför hjälporganisationers 

marknadsföring inte alltid är fokuserad på enskilda projekt framför globala, och varför 

marknadsföring fokuserar på negativa budskap framför positiva.  

 

Konstanta förändringar i den externa miljön tvingar ideella organisationer till att vara 

innovativa för att säkerställa organisationens överlevnad. Jaskyte (2004) poängterar vikten av 

att organisationens ledare är väl medvetna om hur de kan skapa och influera miljön på ett 

kreativt och innovativt sätt. Det är av vikt att ledaren ständigt utmanar den skapande 

processen genom att vara uppdaterad, söka utmaningar, försöka se in framtiden, 

experimentera och söka risker. Baserat på Jaskytes (2004) forskning går det därmed att anta 

att hjälporganisationer som tar risker och använder sig av icke traditionella 

marknadsföringsmetoder, är de som förmodligen kommer överleva längst, samt vara de mest 

framgångsrika på marknaden.  

 

Efter en övergripande introduktion av hur hjälporganisationer marknadsför sig så går det att 

dra slutsatsen att traditionella metoder inte är tillräckligt för att en individ ska uppleva det 

självklart att donera till just den specifika organisationen.  
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1.3 PROBLEMDISKUSSION 

 

Hjälporganisationer är i behov av frivilliga donationer för att få sin verksamhet att gå runt. Då 

den yngre generationen är den generation som hjälporganisationer behöver förlita sig på i 

framtiden, men idag är den grupp som är minst benägen att donera pengar, så är det av vikt 

att skapa en donationsvana idag, för att inte göra de frivilliga donationerna till ett 

problematiskt framtida moment. Nya digitala betalningsmöjligheter i form av iZettle och 

Swish har enligt Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (2016) förenklat så att människor på 

egen hand kan skapa egna insamlingar, ofta i samband med idrottsaktiviteter, att en 

närstående är svårt sjuk eller till minne av den närstående gått bort. WWF (2017) har 

anammat denna trend och erbjuder en tjänst där en privatperson kan starta en egen insamling 

med egna aktiviteter och egna uppsatta mål, där de insamlade pengarna dock kommer att gå 

till WWF. Swindoll (2015) förklarar denna trend med att engagemangsskapande måste vara 

det primära och pengainsamling det sekundära. Hjälporganisationer borde därmed ta tillvara 

på detta fenomen, där de med hjälp av ny teknologi och aktuella trender i samhället, 

sammanknyter organisationens mission med starkt nyhetsrelevanta event.  

 

Då den yngre generationen i störst utsträckning är villiga att hjälpa en främling, så bör 

hjälporganisationer ta tillvara på detta faktum. Men vad innebär egentligen detta begrepp, och 

hur kan hjälporganisationer använda sig utav detta begrepp i sin marknadsföring, som en 

aktivitet för att få den yngre generationen att vilja involvera sig?  

 

Dagensanalys.se har i ett flertal artiklar uppmärksammat den yngre generationens påverkan på 

samhället samt olika marknader, där den yngre generationen benämns som Millennials. 

Millennials är benämningen på den generationen som vuxit upp kring sekelskiftet (eng. 

millenium), vilket myntades av Strauss och Howe år 1987 (2000). SYZYGY (2016) utför en 

framtidsanalys där de ser Millennials som en konsumentgrupp som växer starkare vilket de 

tror kommer att leda till en utveckling de benämner som “EgoTech” (sv. teknologi som ska 

tillfredsställa det egna egot), vilket de exemplifierar med personaliserade appar som 

tillfredsställer behoven särbehandling och självtillräcklighet (SYZYGY, 2016). För 

hjälporganisationer är detta av vikt för att veta hur de ska attrahera potentiella givare samt hur 

de ska kommunicera, marknadsföra och bygga lojalitet. Podniesinski (2016) ser denna analys 

som en möjlighet för hjälporganisationer, men om de inte anpassar sig efter trenden i tid kan 

den utvecklas till ett hot. Åkesson (2010) betonar att Millennials är de framtida makthavarna, 

och då Millennials är vana vid att ha full tillgänglighet till information via sökmotorer som 

Google, så ställer det extremt höga krav på dagens hjälporganisationers transparens. Englund 

(2016) förklarar Millennials beteende med att de är den mest mobila målgruppen som ständigt 

rör sig mellan olika medieplattformer samt aktivt undviker reklam, vilket gör Millennials till 

den mest svårfångade målgruppen. 

 

Då det är svårt att fånga Millennials uppmärksamhet, skapa en relation och bygga lojalitet - 

hur får man då Millennials att donera till välgörenhet?  
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1.4 SYFTE  

 

Millennials är framtidens givare och en konsumentgrupp som växer starkare och starkare. De 

är villiga att donera till hjälporganisationer, men inte efter samma mönster som tidigare 

generationer. Då hjälporganisationer är beroende av frivilliga bidrag för att kunna driva sin 

verksamhet är det nödvändigt att inleda relationer med dagens Millennials, för att säkerställa 

framtida givare. Millennials har dock visat sig vara svåra att attrahera. Idag finns det inte 

några teorier om hur hjälporganisationer ska få Millennials att bli lojala, samt mycket 

begränsad forskning kring hur hjälporganisationer kan attrahera och engagera Millennials.  

 

Studiens syfte är därmed att identifiera detaljerade mönster och samband om vad som kan 

skapa en donationsvana hos Millennials.  

 

1.5 FORSKNINGSFRÅGOR 

För att undersöka studiens syfte så har följande forskarfråga formulerats: Hur bör en 

hjälporganisation marknadsföra sig mot Millennials för att få de att bli lojala givare? 

Forskarfrågan kommer att besvaras med hjälp av två delfrågor: 

 Vad behöver hjälporganisationers budskap innehålla för att engagera Millennials?  

 Vilka marknadsföringsaktiviteter engagerar Millennials?  

 

1.6 AVGRÄNSNING  

 

För att kunna besvara studiens forskarfrågor valdes inledningsvis en avgränsning till svenska 

organisationer med säte i Stockholm, detta för att underlätta för insamling av empiri. Vidare 

har denna studies författare ett krav på internationellt perspektiv, därmed avgränsas ytterligare 

val av organisation till de organisationer som främst arbetar med internationella projekt, vars 

primära donationer går till. Vidare ansågs studiens syfte bäst besvaras genom att avgränsa sig 

till hjälporganisationer vars organisationsformer samt arbetssätt är olika, detta då det kan ge 

en bredare förståelse för det problem denna uppsats ämnar undersöka. Detta resulterade i fem 

organisationer: Svenska FN-förbundet (en ideell förening), Stiftelsen Radiohjälpen (en public 

service stiftelse), International Aid Services (en ideell förening), Frälsningsarmén (ett 

internationellt trossamfund) och War Child (en insamlingsstiftelse). Studiens avgränsar sig 

teoretiskt till teorier om Millennials, varumärken, innehållsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring.  
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1.7 BEGREPPSFÖRKLARING 

 

1.7.1 MILLENNIALS 

 

Generationen uppvuxen och/eller född under millenniumskiftet (1982-2004), vilket gör de 

idag (2017) mellan 13 och 35 år gamla (Strauss och Howe, 1991; Horovitz, 2012).  

 

1.7.2 HJÄLPORGANISATION 

 

Kan även benämnas som icke-vinstdriven organisation, ideell organisation, 

välgörenhetsorganisation eller insamlingsorganisation. Samlar in frivilliga donationer från 

allmänheten. De organisationer som fokuserar på humanitära frågor brukar vanligtvis välja att 

själva benämna sig som en hjälporganisation (NE, 2017a; NE, 2017b; Hjälporganisationerna 

u.å.; Svensk Insamlingskontroll, 2017). 

 

1.7.3 90-KONTO 

Plusgiro eller Bankgiro konto som av Svensk Insamlingskontroll beviljas till de ideella 

organisationer som har offentlig insamling vilken uppfyller hög kvalitet och högt ställda krav 

(Svensk Insamlingskontroll, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.8 DISPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

•Inledade kapitel presenterar de donationsvanor som finns idag och hur hjälporgansiationer 
marknadsför sig. Det lyfter även Millennials som framtidens givare, där hur hjälporganisationer 
bör marknadsföra sig för att få Millennials att donera utgör studiens syfte och forskarfrågor. 

Metod

•Metodkapitlet presenterar studiens metoder och strategier. Metodkapitlet presenterar även hur 
val av organisationer och datainsamling gått till samt hur datan analyserats. Kritik mot valda 
metoder, tillvägagångssätt och källor samt studiens giltlighetsanspråk presenteras.

Teori

•Teorikapitlet utgörs av fyra teorikapitel som ansetts vara av relevans för studien: Millennials, 
varumärkesteorier, innehållsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. Kapitlet presenterar 
även en teorisammanfattning, samt kritik mot valda teorier.

Empiri

•Empirikapitlet presenterar studiens insamlade data från intervjuerna med Svenska FN-förbundet, 
Radiohjälpen, International Aid Services, Frälsningsarmén och War Child. Empirin baseras på 
sammanställd data, vilket finns presenterad i bilaga 2-6. 

Analys

•I analyskapitlet sammankopplas empirin med teorin. Kapitlet presenterar även en 
analyssammanfattning vilken utgör underlag för efterföljande kapitel diskussion. 

Diskussion

•Studiens avslutande kapitel diskuterar studiens syfte och besvarar studiens forskarfrågor. 
Resultatet har även gett upphov till en modell "Interactional model for targeting Millennials", 
vilken även presenteras. Kapitlet presenterar även förslag till vidare forskning.
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2. METOD  

 

I detta kapitel diskuteras forskningsstrategier och metoder där de som ansetts vara bäst 

lämpade för att belysa och förklara denna studies problemområde motiveras. Kapitlet 

presenterar även hur vi har gått tillväga för att besvara denna studies forskarfrågor, där val 

av metod och tillvägagångssätt även kritiseras. Detta för att underlätta för läsaren att inta 

vårt tolkningsperspektiv vid fortsatt läsning av denna studie. 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE  

 

2.1.1 ÄMNESVAL  

 

Studiens ämnesval är att undersöka hjälporganisationers marknadsföring riktat mot 

Millennials. Ämnesval har uppkommit på grund av vårt intresse för ideellt engagemang, där 

vi redan innan studien har problematiserar hur dagens hjälporganisationer väljer att 

marknadsföra sig. Vi själva tillhör generationen Millennials och är av åsikt att många 

hjälporganisationers marknadsföring är för traditionell och inte anpassad efter den form av 

marknadsföring som Millennials engageras av. Detta har utgjort den fundamentala grunden 

för studiens ämnesval, där förhoppningen är att uppnå djupare förståelse för hur 

hjälporganisationer bör marknadsföra sig mot Millennials. Vidare studerar vi Internationella 

Ekonomprogrammet, vilket innebär att vi har krav på att vår studie ska inneha ett 

internationellt perspektiv. Det internationella perspektivet återspeglas i studien genom att 

hjälporganisationerna som utgör studiens urval alla ingår i ett internationellt nätverk och 

arbetar med internationella projekt.  

 

2.1.2 VEM STUDIEN RIKTAR SIG MOT  

 

Förhoppningen är att kunna berika ämnesområdet hjälporganisationers marknadsföring med 

ny kunskap, vilket kan vara av användning för hjälporganisationer då de ska implementera 

nya marknadsföringsstrategier riktat mot Millennials.  

 

2.1.3 BIAS 

 

Förståelsen av ett fenomen är beroende av förförståelse för fenomenet, vilket omfattas av 

forskarens egna åsikter och tidigare uppfattningar av det fenomen som ska undersökas (Dalen, 

2015 s.15-17). Vid insamling av data kommer vi därför alltid att ha en förförståelse för 

internationella relationer, hjälporganisationers marknadsföring, ideellt engagemang, samt 

Millennials, vilket kommer att påverka vår tolkning av insamlad data.  
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2.2 FORSKNINGSANSATS 

 

2.2.1 FORSKNINGSMETOD 

 

Epistemologi  

Denna studie tillämpar den epistemologiska forskningsansatsen interpretativism med en 

hermeneutisk metod. Epistemologi är läran om kunskap, vilket är den kunskapsteoretiska 

inriktningen inom forskning. Epistemologi handlar om vad som är - eller kan beaktas - som 

godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Interpretativismen är den epistemologiska 

inriktningen som tillämpar ett tolkande perspektiv, vilket ämnar försöka förstå mänskligt 

beteende (Bryman och Bell, 2013 s.35-36). Hermeneutiken, läran om tolkning, är den metod 

som tillämpar interpretativismen genom att tolka texter och dess mening utifrån situationens 

perspektiv och kontext (Bryman och Bell, 2013 s.567).  

 

Positivismen är den andra epistemologiska inriktningen vilken istället försöker förklara 

mänskligt beteende med hjälp av termer som orsak och verkan (Kvale och Brinkmann, 2014 

s.74-75). Positivismen leder till tron att man kan nå säker och absolut kunskap, med endast 

två vägar till kunskap; sinnesupplevelser eller logiska slutledningar (Bryman och Bell, 2013 s. 

35-38). Då studiens syfte är att identifiera detaljerade mönster och samband om vad som kan 

skapa en donationsvana hos Millennials, och inte att nå säker och absolut kunskap, så anses 

den epistemologiska forskningsansatsen interpretativism vara den bäst lämpade.  

 

Ontologi 

Studien antar den ontologiska ståndpunkten konstruktionism. Ontologin är läran om det 

varande och behandlar hur sociala företeelser ska uppfattas. Konstruktionismen är den 

ståndpunkt som ser sociala företeelser som ett resultat av individers beteende och handlingar, 

vilket skapar ständigt föränderliga sociala konstruktioner (Bryman och Bell, 2013 s. 42-43). 

 

Objektivism är den andra ståndpunkten vilken istället ser sociala företeelser som extern fakta 

som inte går att påverka (Bryman och Bell, 2013 s. 41-45). Då vi i denna studie undersöker 

Millennials beteende och vilka aktiviteter som kan få de att ändra sitt beteende, förändra den 

sociala konstruktionen, och inte att identifiera fakta som inte går att påverka, så antar studien 

den ontologiska ståndpunkten konstruktionism.  

 

2.2.2 ANGREPPSSÄTT  

 

Denna studie undersöker ett studiefält där det idag inte finns etablerad kunskap eller teori 

kring hur hjälporganisationer bör gå tillväga för att skapa engagemang eller en donationsvana 

hos Millennials. För att möjliggöra att generera så mycket ny kunskap som möjligt, valdes det 

abduktiva angreppssättet. Vid abduktion sker inte insamling av data och generering av teori 

efter en bestämd ordning, utan forskaren rör sig fram och tillbaka mellan teori och empiri. 
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Abduktion ses därför som resonemangsform då den används i situationer av ovisshet när 

forskaren behöver ökad förståelse för det fenomen som undersöks (Kvale och Brinkmann, 

2014 s.239-240). 

 

Val av angreppssätt är beroende av typ av forskning, samt val av teori, där de tre klassiska 

angreppssätten är; deduktion, induktion och abduktion (Kvale och Brinkmann, 2014 s.239-

240). Inom samhällsvetenskap så är deduktion det vanligaste angreppssättet. Vid deduktion 

utgår forskaren från en referensram, vanligen en teori eller en modell, varifrån en hypotes 

härleds. Hypotesen testas vidare genom hypotesprövning där den testade hypotesen kan stärka 

eller förkasta befintlig teori. De härledda hypoteserna är de som styr datainsamlingsprocessen 

och ligger till grund för den empiriska granskningen. Vid ett induktivt angreppssätt drar 

forskarens istället generaliserbara slutsatser först efter observationer och där den insamlade 

datan styr val av teori. Induktion används då forskaren vill generera upplysning med 

detaljrikedom där slutmålet ofta är att generera ny teori. Abduktion kan därmed ses som en 

kombination av deduktion och induktion och används ofta inom praktiskt forskningsarbete 

(Bryman och Bell, 2013 s.31-35).  

 

Vid ett deduktivt angreppssätt så är det möjligt att vi efter insamlade data insett att det fanns 

bättre lämpade teorier att tillgå. Vid ett induktivt angreppssätt så är det möjligt att vi inte haft 

tillräckligt med - eller rätt - förkunskaper för att veta vad vi skulle undersöka, eller vilka 

frågor vi skulle ställa, och kunde därmed gått miste om information vilket skulle lett oss till 

mindre relevanta teorier. Det abduktiva angreppssättet har möjliggjort att vi innan 

datainsamling kunnat forska om ämnet och undersöka flertalet potentiellt intressanta teorier, 

för att efter datainsamling jämföra den insamlade datan med vår tidigare kunskap och 

uppfattningar, undersöka nya intressanta aspekter, och efter en sammanställning välja ut de 

mest relevanta teorierna för studiens syfte. 

 

2.2.3 FORSKNINGSSTRATEGI  

 

Vilken forskningsstrategi en forskare bör anta är beroende av kunskapsteoretiska 

överväganden, ontologisk ståndpunkt och val av angreppssätt (Bryman och Bell, 2013 s.49-

50). Dessa faktorer har resulterat i att studien tillämpar den kvalitativa forskningsstrategin 

med metoden kvalitativ intervju. Den kvalitativa forskningsstrategin försöker tillskriva 

mening till sin omgivning och förstå hur individers sociala verklighet ser ut samt förstå hur 

medlemmarna av denna sociala verklighet själva tolkar den. För att uppnå denna förståelse för 

en annans sociala verklighet så krävs det att forskaren själv försöker se verkligheten ur 

medlemmarnas ögon, vilket kräver särskild metodologi. De vanligaste metoderna är att 

tillämpa är kvalitativ intervju och deltagande observation. Kvalitativa intervjuer används för 

att få fram djupgående och detaljrik data från respondenter och deltagande observation 

används då forskaren ser en möjlighet att studera ett fenomen genom att själv vara en 
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deltagare av studiemiljön (Bryman och Bell, 2013 s.218, 435).  

 

Den andra forskningsstrategin är den kvantitativa, vilken antar naturvetenskapliga metoder 

och betonar kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman och Bell, 2013 s.390-

392). Den kvalitativa forskningsstrategin betonar vikten av ord framför siffror, då det som 

undersöks är vad människor själva skapar (Bryman och Bell, 2013 s.390). Då denna studie är 

interpretativistisk med en konstruktionistisk ståndpunk och undersöker ett fenomen 

människan själv har skapat, anser vi att den kvalitativa metoden är nödvändig för att uppnå 

den detaljrikedom som krävs för att besvara studiens forskarfrågor. Vidare så krävs det att vi 

för dialog med valda hjälporganisationer för att få svar på varför de tillämpar de 

marknadsföringsstrategier och insamlingsaktiviteter som de gör, vilket gör den kvalitativa 

intervjun till den bäst lämpade insamlingsmetoden av data.   

 

2.2.4 URVALSMETOD 

 

Studien tillämpar utforskande urval, där två icke-sannolikhetsurval tillämpas; ett 

bekvämlighetsurval och ett subjektivt urval, vilket har resulterat i en urvalsram av 31 

organisationer. Utforskande urval används som medel för att utforska nya idéer och områden 

där målet är att samla in subjektiv information från de specifikt utvalda enheterna. Urvalet 

består ofta av ett fåtal enheter som är lätta att få tag i. Ett icke-sannolikhetsurval är ett 

utforskande urval, där alla enheter i populationen inte har en lika stor chans att bli en del av 

urvalet. Vid ett bekvämlighetsurval görs urvalet efter vilka enheter som finns tillgängliga för 

forskaren (Kvale och Brinkmann, 2014 s.183). Vid subjektivt urval görs urvalet genom att 

välja enheter baserat på deras attribut för att på så vis få ut bästa möjliga information och 

största möjliga värde. Forskaren väljer de enheter kända sedan tidigare, där de som väljs är 

baserade på relevans för forskningsprojektet och deras kunskap eller erfarenhet inom 

studieområdet (Denscombe, 2009 s.37).  

 

Studiens första urval är ett bekvämlighetsurval med urvalet svenska hjälporganisationer med 

säte i Stockholm, detta för att underlätta för datainsamling. Andra urvalet är ett subjektivt 

urval där urvalet är hjälporganisationer som huvudsakligen arbetar med internationella 

projekt, då vi har ett krav på internationell inriktning. Tredje urvalet är ett subjektivt urval 

med valet att kontakta de hjälporganisationer vi anser vara av intresse. Fjärde urvalet är ett 

bekvämlighetsurval där urvalet faller på de som inom valda organisationer vill genomföra en 

intervju. Studiens femte organisation är ett sista subjektivt urval. Urvalet är upprättat efter de 

416 aktiva organisationer med ett 90-konto som Svensk Insamlingskontroll (2017) listar på 

deras. Utifrån dessa har vi upprättat ett urval baserat på följande kriterier:  

 Verksam i: Stockholms län, Sverige samt Globalt. 

 Ändamål: Hjälpverksamhet. 

 Verksamhetsområde: Fadderverksamhet, flyktingar och katastrofhjälp. 



14 

 

Utifrån de 416 aktiva organisationerna kvarstår 24. Intervjuförfrågan mailades ut vidare 

specificerat till de personer inom organisationen som vi anser har den mest passande titeln; 

marknadschef, kommunikationsansvarig eller insamlingsansvarig.  

 

Urvalet har lett till endast tre intresserade organisationer; Svenska FN-förbundet, Stiftelsen 

Radiohjälpen och War Child. Trossamfund, till en början exkluderade, har därför inkluderats, 

vilket har resulterat i ett nytt urval från 24 till 31 organisationer. Detta har resulterat i 

ytterligare en intresserad hjälporganisation; Frälsningsarmén. Vi har även tagit kontakt med 

en organisation utanför vårt urval, vilken vi anser intressant och utgör studiens femte 

hjälporganisation; International Aid Services. International Aid Services uppfyller kriterierna 

för urvalsramen, men har dock sedan 2016 indraget 90-konto då de inte har redovisat 

räkenskaper för 2015 i tid. Vi har valt att bortse från detta då vi anser att huruvida en 

hjälporganisation innehar ett 90-konto inte är primärt relevant för att besvara studiens syfte. 

 

En intervju har utförts med varje organisation: 

 Svenska FN-förbundet - Lena Rydorff, Membership Development & Fundraising 

Officer, Insamlingsansvarig. 

 Stiftelsen Radiohjälpen - Maria Halvorsen, Insamlingsansvarig. 

 International Aid Services - Andreas Zetterlund, Marknadsförings- och 

Insamlingsansvarig. 

 Frälsningsarmén - Leif Bergström, Kommunikations- och Insamlingschef. 

 War Child - Mardin Baban, Digital Communication and Fundraising, Digital 

kommunikation och Insamlingsansvarig. 

 

Motsvarigheten till ett utforskande urval är ett representativt urval, som ämnar att representera 

den verkliga populationen, och är ett urval som ofta förknippas med kvantitativa 

forskningsmetoder då urvalet kvantifierar efter naturvetenskapliga metoder. Motsvarigheten 

till ett icke-sannolikhetsurval är ett sannolikhetsurval, vilket är ett representativt urval, vilket 

baseras på slumpmässighet således att alla enheter i populationen har lika stor chans att bli en 

del av urvalet (Kvale och Brinkmann, 2014 s.182-183). Då denna studie tillämpar en 

kvalitativ forskningsstrategi och undersöker vad människor själva har skapat, så anser vi valda 

utforskande urval mest lämpliga. 
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2.3 DATAINSAMLING  

 

2.3.1 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA  

 

Studiens empiri utgörs av primärdata insamlad från kvalitativa intervjuer och studiens 

teoretiska referensram utgörs av sekundärdata från teorier, tidigare forskning, litteratur och 

artiklar som stödjer, bekräftar eller förklarar studiens primärdata.  

Den datainsamling – empiri – som genomförs i samband med undersökningen med det 

primära syftet att bilda underlag för undersökningen benämns som primärdata eller 

primärempiri. Den data som studien använder sig av som primärt insamlats för andra primära 

syften än den egna studien, benämns som sekundärdata eller sekundärempiri, eftersom datan 

nu fått ett sekundärt syfte (Befring, 1992 s.19). Studiens syfte i kombination med avgränsning 

är ett tidigare outforskat studieområde, därmed anser vi det nödvändigt att empirin utgörs av 

primärdata.    

 

2.3.2 LITTERATURGENOMGÅNG  

 

Vår initiala inspiration till denna studie kommer från hjälporganisationers marknadsföring, 

framförallt från deras TV reklam och utomhusreklam. Vidare sökte vi inspiration från tidigare 

forskning om hjälporganisationers marknadsföring och problematisering kring hur den 

används och uppfattas via andras uppsatser från diva-portal.org och uppsatser.se. Via dessa 

uppsatsers referenslistor och sökord sökte vi vidare information via Google samt databaserna 

GoogleScholar och SöderScholar. Databaserna SöderScholar men även GoogleScholar har 

använts för att leta efter intressanta, för studieområdet, vetenskapliga artiklar. Studiens 

litteratur är primärt hämtad från Södertörns Högskolas bibliotek, dit även en del litteratur 

beställdes via fjärrlån, men även Konstfacks Högskolas bibliotek och vår tidigare 

kurslitteratur inom företagsekonomi.  

 

Återkommande sökord under processen har varit: välgörenhetsorganisationer, välgörenhet, 

non profit, innovative marketing, millennials, charity, loyalty, value creation, identifiable 

victim effect, branding, varumärkesteorier, generationer.  

 

Litteraturgenomgången medför ökad kunskap och används för att visa varför studiens 

forskningsfrågor är viktiga (Bryman och Bell, 2013 s.112). Litteraturgenomgången har visat 

att det inte finns tidigare teorier om hur hjälporganisationer bör marknadsföra sig för att 

engagera Millennials.  
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2.3.3 INTERVJUER 

 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer är denna studies insamlingsmetod av primärdata, 

vilka utförs med hjälp av en intervjuguide. Till denna studie upprättades en intervjuguide med 

12 frågor (se bilaga 1), då 12 frågor ansågs vara minimum för att täcka de ämnen och 

frågeställningar vi ville få svar på. Den semistrukturerade intervjun har förberedda frågor, 

men där frågorna är öppna och där ordningsföljden kan variera mellan varje intervju. Under 

semistrukturerade intervjuer har intervjuaren möjlighet att ställa uppföljningsfrågor (Bryman 

och Bell, 2013 s.218). Till en semistrukturerad intervju används vanligtvis en intervjuguide. 

En intervjuguide är en lista med de frågeställningar som ska beröras under intervjun. De 

förberedda frågorna är till för att skapa en flexibilitet under intervjun men även för att göra 

det möjligt för forskaren att få en bild av hur respondenten upplever sin sociala verklighet 

(Bryman och Bell, 2013 s.482). Frågornas formulering ska vara så öppna som möjligt då 

specifika frågor kan hindra alternativa idéer eller synsätt som uppkommer under intervjun 

(Bryman och Bell, 2013 s.483).  

 

Alla tolv frågor har besvarats under alla fem intervjuer, dock har ordningsföljden och 

formuleringen på frågorna ändrats, endast fråga ett är ställd som inledande fråga till alla 

intervjuer. Ändringar av frågor och ordningsföljd har gjorts för att anpassas till respondentens 

språk, för att anknyta till det respondenten tidigare sagt, för att nya diskussioner uppkom, och 

för att uppföljningsfrågor har ställts när det diskuterade ämnet uppfattats som intressant och 

värdefullt att utveckla.  

 

Vi båda har deltagit under alla intervjuer, detta då det finns flera fördelar med att vara två. Vid 

två möjliggörs att den ena kan agera moderator, det vill säga vara den som ställer frågor och 

för intervjun framåt med fullt fokus på respondenten, och den andra kan agerar sekreterare 

och föra anteckningar och samtidigt observera respondentens reaktioner. Sekreteraren blir mer 

av en passiv intervjuare och kan på så sätt få en helhetsbild av hur intervjun utvecklas 

(Bryman och Bell, 2013 s.482). Att vara två har även bidragit till en mer avspänd atmosfär 

samt möjliggjort att två personer haft möjlighet att ställa uppföljningsfrågor då ett ämne har 

haft möjlighet att vidare utforskas.  

 

Inför varje intervju har grundläggande undersökning om hjälporganisationen gjorts. En kort 

och generell bakgrundsinformation om respondenten har tagits vid inledning av intervju, detta 

för att möjliggöra att sätta respondenten i ett sammanhang. Intervjun med Svenska FN-

förbundet varade 81 minuter, Radiohjälpen 59 minuter, International Aid Services 67 minuter, 

Frälsningsarmén 77 minuter och War Child 40 minuter.  

 

Det finns utöver semistrukturerade intervjuer även strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. En strukturerad intervju utgår från ett strikt frågeschema med förbestämda slutna 

frågor i bestämd ordning, med avsikten att kontexten för alla intervjuer ska vara densamma. 

En ostrukturerad intervju innebär motsatsen; intervjuaren har ett ämne, endast en inledande 
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fråga, eller en uppsättning av teman som är av intresse att diskuteras och täckas under 

intervjun (Bryman och Bell, 2013 s.215). Den kvalitativa intervjun valdes som 

insamlingsmetod av data då vi ville få svar på varför valda hjälporganisationer tillämpar de 

marknadsföringsstrategier och insamlingsaktiviteter som de gör. Detta kräver möjligheten till 

diskussion och uppföljningsfrågor, därmed är en strukturerad intervju inte lämplig. Dock så 

hade vi ett ramverk med idéer och frågeställningar vi ville diskutera, därmed ansåg vi den 

semistrukturerade intervjun bäst lämpad, då en ostrukturerad intervju skulle kunna leda till att 

intervjun gick åt ett håll där den insamlade datan inte skulle kunna besvara vår frågeställning. 

 

2.3.4 TRANSKRIBERING 

 

Intervjuerna har spelats in via en inspelningsfunktion på en av forskarnas smartphone, vilken 

placerades på bordet under intervjun. Detta för att inte distrahera respondenten eller 

moderatorn under intervjun med distraherande ljud som kan uppstå då man antecknar, både på 

papper och på datorn.  

 

Då anteckningar inte förs under intervjun, utan stället spelas in, så krävs det att intervjuerna 

skrivs ut i efterhand, vilket kallas transkribering. Nackdelen med transkribering är att det är en 

mycket tidskrävande process och resulterar i flera sidor data. Den stora fördelen är dock att 

det är möjligt för att gå tillbaka till intervjuerna i efterhand om behov finns att dubbelkolla 

vad som egentligen sades eller för att undersöka om tolkning har gjorts, vilket även 

underlättar för noggrannare analys. Tillvägagångssättet bidrar även till att förbättra minnet 

(Bryman och Bell, 2013 s.489). Trots att transkribering är tidskrävande så transkriberade vi 

denna studies insamlade data, detta då vi anser att det är det bästa sättet att säkerställa att 

empirin blir korrekt och speglar det som sagts under intervjun.  

 

 

2.4 ANALYS 

 

2.4.1 KVALITATIV DATAANALYS 

 

Intervjuerna har transkriberats nära i tid efter intervjutillfällena och har vidare lästs flera 

gånger innan påbörjad analys. Som steg ett har en tematisk analys tillämpats, vilket resulterat 

i sex stycken identifierade teman, vilka vi kallar huvudkategorier. Som steg två har en 

kodning gjorts av data uppfattad relevant för de sex teman. Som steg tre har en resultatmall 

upprättats (se bilaga 2-6) dit datan har överförts. Som steg fyra har en kvalitativ 

innehållsanalys tillämpats, detta för att söka efter gemensamma teman och likheter och 

olikheter mellan intervjuerna, där den kodade datan har delats upp i ytterligare 

underkategorier. Datan har vidare analyserat efter den hermeneutiska metoden, där vi har 
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försökt få fram textens mening utifrån respondenternas perspektiv, vilket har format empirin 

och lagt grund för det teoretiska urvalet.  

 

Kvalitativ dataanalys påbörjas redan under intervjutillfället, eftersom forskaren redan då 

påbörjar processa vad som sägs samt gör egna tolkningar. Det är därmed med fördel om 

intervjuer transkriberas så snart som möjligt efter intervju då detta ger bästa möjliga 

återgivning (Dalen, 2015 s.69). Kvalitativ data kan vara problematisk att analysera då den ofta 

är väldigt detaljrik och omfattande. Därför används ofta tematiska analyser, vilket innebär att 

identifiera teman (Bryman och Bell, 2013 s. 574-575). En vanlig kvalitativ analysmetod är 

kvalitativ innehållsanalys, vilken används för att söka efter bakomliggande och gemensamma 

teman i det material som ska analyseras (Bryman och Bell, 2013 s. 565). När forskaren 

systematiskt går genom data för att beskriva vad datan egentligen handlar om kallas det för att 

forskaren kodar datan. Den första kodningen kallas för råkodning, vilket övergår till kodning, 

slutlig kodning, kategorisering och slutligen generalisering/teoretisering (Dalen, 2015 s.75).  

 

2.4.2 NARRATIV LITTERATURGENOMGÅNG 

 

En narrativ litteraturgenomgång används i denna studie, därmed har söktermer i förväg inte 

fastställts. Den narrativa litteraturgenomgången används då målet är att berika den mänskliga 

diskursen och används som medel för att ge en överblickande bild över det tema forskaren 

ämnar studera, där söktermer till en början inte fastställs. (Bryman och Bell, 2013 s.120-121). 

Vår litteraturgenomgång har ändrat riktning flera gånger under studiens gång. Initiala idéer 

om potentiella teorier innan första (Svenska FN-förbundet) och andra intervjun 

(Radiohjälpen) har till viss del förändrats på grund av de diskussioner som uppkommit under 

intervjun, vilket har resulterat i nya söktermer som har lett till nya upptäckter. Efterföljande 

intervjuer har mer eller mindre bekräftat hittills insamlade data, vilket har resulterat i en 

fördjupning inom valda teorier.  

 

Vid granskning av litteratur kan även ett systematiskt angreppssätt tillämpas. Den 

systematiska litteraturgenomgången inleds med att en frågeställning specificeras vilket 

efterföljs med en omfattande och opartisk sökning, grundade i förbestämda söktermer, om 

fyra element kopplade till frågeställning; kontext, intervention, mekanismer och resultat 

(Bryman och Bell, 2013 s.114-116). Metoden används för att ackumulera ny opartisk 

kunskap, men då denna studies syfte är att identifiera detaljerade mönster och samband om 

vad som kan skapa en donationsvana hos Millennials, så har vi inte ansett det relevant att 

fastställa söktermer i förväg. Då studien dessutom tillämpar ett abduktivt angreppssätt, vilket 

möjliggör att röra sig mellan datainsamling och teori, så anser vi den narrativa 

litteraturgenomgången nödvändig för att tillåta vändningar i litteraturgenomgången. 
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2.5 FORSKNINGSETIK 

 

2.5.1 ETISKA PRINCIPER 

 

Vi har informerat om sekretess, tystnadsplikt, anonymitet, och konfidentialitet, detta eftersom 

forskaren innan en intervju bör informera respondenten om vilka etiska principer som 

kommer att vidtas (Gustafsson et al., 2011). Enligt sekretess är alla handlingar offentliga och 

när forskning utförs vid en institution blir det den som äger materialet, därmed har vi 

informerat om att Södertörns Högskola kommer att äga vår forskning. Tystnadsplikt utgår 

endast ifall en uppgift är sekretessbelagd. Respondenterna har garanterats vara anonyma ifall 

det är deras önskemål, dock har bägge godkänt att det är okej att deras namn samt arbetstitel 

står utskrivet i studien. Den konfidentialitet vi utlovat är att den data vi samlat in endast 

kommer att användas för studien, vi har dock informerat om att materialet kan komma att 

återanvändas av andra forskare eftersom studien blir en offentlig handling samt kommer att 

publiceras på diva-portal.org.  

 

Då studiens tar plats i Sverige så har vi även informerat om de etiska principer som är 

specifika för Sverige; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar (Bryman och Bell, 2013 s.137). 

I enlighet med informationskravets riktlinjer så har vi informerat om studiens syfte. 

Deltagarna har i enlighet med samtyckeskravet informerats om att deras deltagande är 

frivilligt samt deras rättighet att när som helst pausa eller avbryta intervjun om de så önskar. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet omfattar samma som nämnt ovan, likväl 

nyttjandekravet som omfattar ovan nämnda konfidentialitet. Med falska förespeglingar avses 

att vi har varit uppriktiga och ärliga och därmed inte gett respondenterna falsk eller 

missledande information. 

 

2.6 KRITIK MOT METOD  

 

2.6.1 KRITIK MOT INTERVJU  

 

Intervjufrågor har under intervjuerna formulerats efter de svar vi hoppas att få, vilket har gjort 

att förväntningar på svar både medvetet och omedvetet har lagt grund för de 

uppföljningsfrågor som ställts under intervjun. För att försöka tolka direkta uttalanden primärt 

framför förväntningar på svar, så ställdes bekräftande frågor för att fråga om vi uppfattat 

respondenten korrekt. Trots att ett enkelt språk försöktes användas, så behövdes en del frågor 

omformuleras där exempel behövdes ges för att förklara innebörden av frågan. De detaljer 

eller exempel som moderatorn valde att använda för att förklara begreppet eller innebörden 
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kan ha avslöjat moderatorns personliga åsikter eller förutfattade meningar. Detta kan ha 

skapat intervjuareffekten; att respondenten svarade på ett sådant vis som respondenten 

uppfattade att vi ville att respondenten skulle svara (NE, 2017d). De frågor som respondenten 

visade extra intresse för gavs större utrymme, detta då vi märkte att detta genererade större 

detaljrikedom. Detta kan dock ha varit en effekt av att respondentens personliga åsikter 

övertog dialogen, istället för att respondenten talade utifrån sin professionella position. 

 

Intervjuer utfördes hos organisationerna i enskilda rum för att möjliggöra att vi kunde utföra 

intervjuerna ostört. Detta gjorde att intervjuerna kunde utföras ostört samt i en miljö där 

respondenterna kunde kännas sig bekväma. Under intervjun med Svenska FN-förbundet och 

International Aid Service fick vi ingen angiven tidsram till när intervjun var tvungen att 

avslutas, vilket gjorde att vi avslutade intervjun när vi ansåg intervjun vara mättad, vilket var 

efter 81 minuter respektive 67 minuter. Under intervjun med Radiohjälpen och 

Frälsningsarmén fick vi en angiven tidsram á 90 minuter, där intervjun avslutades efter 59 

minuter respektive 77 minuter. Denna intervju var dock tvungen att avbrytas, då Maria var 

förkyld och fick en hosta. Detta bidrog till att vi redan efter 30 minuter var tvungna att skynda 

på, med avsikt att vi förstod att intervjun eventuellt kunde bli av avbruten, vilket gjorde att vi 

försökte gå vidare istället för att utforska alla intressanta svar. Då intervjun avbröts så fanns 

det en del uppföljningsfrågor kvar som vi ville ställa, dock hade vi fått information kring alla 

de ämnen intervjun hade som avsikt att ta upp. Den första intervjun med War Child blev 

inställd, då de hade dubbelbokat möte, vilket resulterade att intervjun blev framflyttad en 

vecka. Under intervjun med War Child fick vi en angiven tidsram á 30-45 minuter, där 

intervjun avslutades efter 40 minuter.  

 

2.6.2 KÄLLKRITIK 

 

Studien har tillämpat vetenskapliga artiklar i större utsträckning än litteratur. Detta då det är 

de vetenskapliga artiklarna inom den specifika forskningsmiljön som utgör livsströmmen för 

den specifika disciplinen (Befring, 1992 s.19). Litteratur är även ofta skriven av en eller två 

personer där litteraturen är baserad på deras egna forskning utan säkerställd granskning, 

medan vetenskapliga artiklar behöver bli granskade och godkända av minst tre personer innan 

publicering (AMA, 2017). Det är viktigt att bedöma källans förutsättningar samt 

upphovsmannens motivation och position för att förmedla ett trovärdigt budskap (Befring, 

1992 s.176), därmed kan vetenskapliga artiklar anses mer trovärdiga än litteratur då de blivit 

granskade av flertalet personer innan publicering.  

 

Den metod som tillämpas för att granska information från olika källor kallas källkritik och 

tillämpas för att undersöka validiteteten, pålitligheten och trovärdigheten av förbundet mellan 

källan och frågan som undersöks (Befring, 1992 s.175). Detta eftersom källan ofta präglas av 

upphovsmannens värderingar, tankar och åsikter (Skolverket, 2017).  
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En del av studiens källors budskap stämmer dock inte helt överens med studiens budskap, 

men har valts att ha med då de innehar egenskaper som är av relevans för studien. Vid dessa 

tillfällen kompletteras källan med fler källor som antingen stödjer, bekräftar eller fyller de 

informationsgap som den första källan inte kunde fylla. Detta eftersom vid användning av 

sekundärreferenser blir forskaren beroende av den tolkning som författaren till sekundärkällan 

har gjort (Bryman och Bell, 2013 s.131). Teorikapitlet utgör därför en del som heter 

Teorikritik, där de teoretiska källor vars budskap vi ifrågasätter uppmärksammas. Då det idag 

inte finns teorier om hur en donationsvana ska skapas hos Millennials, och studiens syfte är 

att identifiera detaljerade mönster och samband om vad som kan skapa en donationsvana hos 

Millennials, så har vi upplevt det nödvändigt att tillämpa flertalet källor för att säkerställa att 

vi inte blir beroende av en annan forskares tolkning som potentiellt felaktigt besvarar studiens 

forskarfrågor. 

 

2.7 STUDIENS GILTIGHETSANSPRÅK  

 

Vid kvalitativa undersökningar används kriterierna äkthet och trovärdighet för att mäta 

forskningen (Bryman och Bell, 2013 s.402). Äkthet mäter huruvida forskningen ger en rättvis 

bild samt avgör forskningens autencitet. Trovärdighet är uppdelat i de fyra delkriterier, vilka 

syftar att motsvara den kvantitativa forskningens bedömningskriterier; tillförlitlighet - intern 

validitet, överförbarhet - extern validitet, pålitlighet - reliabilitet och konfirmering - 

objektivitet (Bryman och Bell, 2013 s.402-405).  

 

Äkthet 

Rättvis bild avser huruvida forskningen representerar de åsikter och uppfattningar som finns i 

forskningens urval, och autencitet avser huruvida forskningen bidragit till upplysning, 

förståelse eller förändring för forskningens deltagare (Bryman och Bell, 2013 s.405). Studiens 

fem respondenter har agerat representanter för deras respektive organisationer, vi kan dock 

inte säkerställa till vilken utsträckning de har talat som representanter för organisationen eller 

som privatpersoner med egna åsikter. Samtliga respondenter är insamlingsansvariga för 

respektive hjälporganisation, vilket får oss att anta att den fakta de presenterat under intervju 

om marknadsföring, kommunikation, kampanjer och insamlingsmetoder har varit korrekt. 

Intervjuerna har genererat intressanta diskussioner med nya insikter, både för oss och för 

respondenterna, vi hoppas därmed att vår studie kan bidra med ontologisk och pedagogisk 

autencitet; att hjälporganisationer får bättre förståelse för vilka marknadsaktiviteter som de 

idag använder engagerar Millennials, och vilka marknadsaktiviteter de borde använda för att 

skapa en donationsvana hos Millennials. Förhoppningen är att kunna berika ämnesområdet 

hjälporganisationers marknadsföring med ny kunskap, vilket kan vara av användning för 

hjälporganisationer då de ska implementera nya marknadsföringsstrategier riktat mot 

Millennials.  
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Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet avser hur trovärdig den version av den sociala verkligheten forskaren 

presenterar är (Bryman och Bell, 2013 s.403). Då denna studie är interpretativistisk så är 

studien genomgående präglad av denna studies två forskares tolkningar. Hela studiens data, 

både primärdata och sekundärdata, är analyserad med en hermeneutisk metod, vilket gör att vi 

har identifierat de mönster vi velat se, samt nått studies slutsatser baserat på de situationella 

kontexter vi valt att prioritera. Därmed är hela studien ett resultat av vår tolkning, vilket 

läsaren uppmanas att ha i åtanke. För att säkerställa att den sociala verklighet vi presenterar 

kan uppfattas som trovärdig så har vi rapporterat resultatet från datainsamlingen till samtliga 

respondenter för godkännande, bifogat dataanalysens resultatmallar (se bilaga 2-6) samt 

tillämpat källkritisk granskning kontinuerligt under hela uppsatsprocessen. 

 

Överförbarhet 

Kvalitativa studier fokuserar ofta på det som är kontextuellt unikt för den specifika sociala 

verkligheten, vilket gör resultatet i låg grad överförbart till en annan kontext. Överförbarhet i 

kvalitativa studier avser därmed istället hur välformulerad och fyllig redogörelsen är; ifall den 

har potential att fungera som hjälpmedel för en annan forskare som vill överföra resultatet till 

en annan kontext (Bryman och Bell, 2013 s.404). Studiens har tillämpat den 

konstruktionistiska ståndpunkten vilket gör att studiens resultat är baserat på det beteende vi 

identifierat under de specifika undersökningstillfällena. Då individers beteende är för evigt 

föränderliga, så går det inte att säga att den sociala konstruktion vi identifierat kommer vara 

densamma som identifierats vid ett annat tillfälle. Vår studie har dessutom ställt frågor som 

rör en hel generation (Millennials: 13-35 år gamla), vilket talar för att de olika sociala 

konstruktionerna som identifieras kan skilja sig om studien överförs till en annan kontext. Då 

studien har tillämpat bekvämlighetsurval och subjektiva urval samt hållit semistrukturerade 

intervjuer, där frågorna inte ställdes precis som de är formulerade i intervjuguiden (se bilaga 

1), så går det inte att säga att redogörelsen är fyllig nog för att vara överförbar. Studiens har 

även tillämpat en tematisk analys med en hermeneutisk metod, vilket innebär att analysen är 

genomförd efter vår tolkning och tidigare kunskaper, vilket inte går att överföra till en annan 

forskare eller annan kontext.  

 

Den insamlade datan från intervjuerna har även haft stor variation, vi har dock identifierat 

nyckelfaktorer som gjort att vi kunnat upprätta en modell för hur hjälporganisationer bör 

marknadsföra sig mot Millennials “Interactional Model for Targeting Millennials”. 

Nyckelfaktorerna är baserade på hur respondenterna har sagt att man bör marknadsföra sig 

mot Millennials, vilka har varit tillvägagångssätt som de själva inte alltid tillämpat. Därmed 

kan modellen inte antas sann, men den kan antas överförbar till att appliceras på 

hjälporganisationers marknadsföring riktat mot Millennials. Detta baserat på att modellen 

uppnår de kriterier som respondenterna angett nödvändiga för hur hjälporganisationer bör 

marknadsföra sig mot Millennials.   
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Pålitlighet 

För att forskning ska vara trovärdig så behövs ett granskande synsätt, där fullständig 

redogörelse för forskningsprocessen är nödvändig för att uppfattas som pålitlig (Bryman och 

Bell, 2013 s.405). Studien tillämpar dock ett tolkningsperspektiv samt narrativ 

litteraturgenomgång, vilket gör att transparens är svår att säkerställa. En stor del upptäckter 

har varit oplanerade, i form av att de uppkommit under diskussioner eller sökningar på 

internet under tid som inte varit avsatt för forskning. En stor del av studiens idégenerering har 

därmed varit ett resultat av indirekta sökningar. För att öka transparensen har vi därmed valt 

att upprätta ett väl detaljerat metodkapitel där varje val är väl diskuterat och motiverat, för att 

säkerställa att läsaren förstår val av metod och tillvägagångssätt. Genom att spela in 

intervjuerna och utföra en transkribering, där relevanta citat presenteras i resultatmallar (se 

bilaga 2-6), så upplever vi att empirins pålitlighet kan stärkas.  

 

Konfirmering 

Då samhällsvetenskaplig forskning inte ämnar säkerställa objektivitet så används istället 

benämningen att forskaren agerat i god tro; forskaren har inte medvetet låtit sina personliga 

åsikter påverka undersökningen (Bryman och Bell, 2013 s.405). Denna forskning inleddes på 

grund av våra personliga åsikter samt intresse för ämnet hjälporganisationers marknadsföring, 

där vi identifierade flera brister runt både hur hjälporganisationer väljer att presentera sig, 

vilka emotionella attribut de väljer att anta samt vilka marknadsföringsmedel de primärt 

använder. Detta gör att vi båda har bias för ämnet, vilket kan ha bidragit till att vi valt att 

undersöka de nya idéer som uppkommit vilka bäst konfirmerat tidigare uppfattningar. Under 

processen har vi dock varit öppensinnade och undersökt ämnen vilka inte konfirmerat våra 

tidigare uppfattningar och personliga åsikter, vilka även utgör en del av uppsatsens teoretiska 

referensram. Studiens resultat är ändock en konfirmering av vår tolkning och uppfattning om 

resultatet. 
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3. TEORI  

 

Teorikapitlet presenterar fyra avsnitt med de teorier som för denna studie ansetts relevanta 

och av intresse då en hjälporganisation ska marknadsföra sig mot Millennials; Millennials, 

varumärkesteori, innehållsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. I avsnitt fem 

sammanbinds teorierna i en teorisammanfattning för att visa och förklara hur vi anser att 

valda teorier hör samman. Kapitlet avslutas med kritik mot två av kapitlets presenterade 

teorier, detta för att göra läsaren medveten om de brister som vald teori innehar. Kritiken 

som presenteras är baserade på våra egna uppfattningar. 

 

3.1 MILLENNIALS  

 

En generation är en grupp individer födda under samma period och uppfödda runt samma 

plats, vilket gör att en generation är beroende av relationen mellan geografi och ålder (Genhq, 

2016). Detta leder till att en generation delar liknande karaktärsdrag, kommunikationsstil, 

preferenser, förväntningar och värderingar under hela deras livstid - detta då de har upplevt 

samma trender under samma fas i livet, genom samma kommunikationskanaler. Därmed är 

det stora skillnader mellan olika generationer, där Millennials har visat sig vara den mest 

konsekventa generationen globalt (Genhq, 2016). 

 

3.1.1 GENERATIONSTEORI  

 

Strauss och Howe (1991) generationsteori baseras på deras syn att vår historia kan ses som en 

rad generationsbiografier med återkommande mönster. Med detta avses att varje generation 

är summan av de personer födda under en tidsperiod av ungefär tjugo år. Generationerna 

identifieras genom att hitta basgrupper för tidsperioden, där medlemmarna behöver uppfyller 

följande tre kriterier (Strauss och Howe, 1991 s.64-68). 

1. Dela en ålderplacering i historien - de behöver möta viktiga historiska händelser och 

sociala trender samtidigt under samma fas i livet (exempelvis barndom, ungdom, 

ålderdom). 

2. Gemensamma övertygelser och beteenden - vilka formas utifrån de epoker de 

upplever tillsammans. 

3. Upplevt gemensamt medlemskap - genom att vara medvetna om de erfarenheter och 

egenskaper som de delar med varandra.   

 

Strauss och Howe (1991) har även identifierar four turnings (sv. fyra historiska vändningar), 

vilka resulterar i en återkommande generationscykel (se figur 3).  
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Figur 3. ”The Four Turnings”. Egen modell baserad på Strauss och Howe (1997, s.71). 

 

Efter The Crisis, så återkommer The High, där de förstörda institutionerna och samhället åter 

byggs upp igen (Strauss och Howe, 1991 s.71). Varje vändning varar i cirka 20-22 år, vilket 

är samma tidslängd som definierar en generation, vilket gör att varje vändning definierar en 

generation. Dessa fyra vändningar utgör en full cykel på cirka 80 till 90 år, vilket innebär att 

varje generation med stor sannolikhet kommer att uppleva alla fyra vändningar (Strauss och 

Howe, 1997 s.71).   

 

Dagens generationer  

Idag är det huvudsakligen fem generationer som utgör vårt samhälle, där varje generation har 

en specifik roll på marknaden på grund av dess unika karaktärsdrag (Genhq, 2016). Strauss 

och Howe (2001) talar om fyra generationer: Silent Generation, Baby Boomers, Generation X 

och Millennials. Senare forskning presenterar även en femte generation; Gen Z, och menar att 

generationen Millennials tar slut mycket tidigare än vad Strauss och Howe presenterar. De 

fyra generationerna och Gen Z presenteras närmare i Tabell 1. Årtalen som anges är baserade 

på Strauss och Howes (2001) generationsteori, där de som anges inom parantes är Genhq 

(2016) alternativa generationskategorisering, som menar att generationen Millennials slutar 

innan sekelskiftet. 
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Tabell 1. ”De fem generationerna idag”. Egen tabell baserad på: 

 

 

1 Strauss och Howes, 2001                 7  Strauss och Howe, 1991   
2 Williams, 2017                                 8   Henderson, 2014   
3  Kane, 2017                                       9   McCrindle Research, 2016 
4 Howe, 2014                                     10   Genhq, 2016  
5 Porter, 1951                                      11  Wallop, 2014 
6 WMFC, 2010                                   12  CBS, 2017           
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3.1.3 GENERATIONEN MILLENNIALS  

 

I många fall avslöjar benämningen på en generation de specifika problem som generationen 

står inför (Genhq, 2016). Millennials benämns olika världen runt eftersom olika händelser 

påverkar olika delar av världen, där geografin blir en avgörande variabel. I Sverige kallas de 

för Curling Generation efter sporten där lagkamraterna måste sopa isen framför sin sten för att 

se till att resan är jämn och obehindrad fram till målet (Lyons, 2016a). Detta kopplas till 

Millennials föräldrar som under barnens uppväxt ständigt har försökt rensa alla hinder framför 

sina barns vägar och ständigt försvarat dem. I Norge kallas Millennials Generation Serious 

(sv. den seriösa generationen), i Kina ken lao zu (sv. den generation som äter den gamla) och i 

Japan nagara-zoku (sv. de människor som alltid gör två saker på en gång) (Lyons, 2016a). 

 

Karaktärsdrag 

Det finns ett tydligt gap mellan Millennials och alla generationer innan Millennials anser 

Strauss och Howe (2001), vilket de menar delvis beror på att Millennials är den första globala 

generationen. Millennials är globala bland annat på grund av att en av fem Millennials har 

föräldrar med olika härkomst (Strauss och Howe, 2001 s.15). Detta har gjort att Millennials 

som generationen har en helt ny persona. Med en persona menas det beteende som individer 

visar upp för omvärlden, det är den roll som de spelar i sociala sammanhang (Jung, 1953).  

Millennials är optimister, där nio av tio beskriver sig själva som lyckliga, självsäkra och 

positiva (Strauss och Howe, 2001 s. 4-7). Millennials är även mycket målmedvetna, studerar 

hårt, undviker personliga risker och drar full nytta av de kollektiva möjligheter som finns. De 

är även starkt konventionella och stödjer idén om att sociala regler kan hjälpa samhället 

(Strauss och Howe, 2001 s.43-44). Den äldre generationen har beskyddat Millennials vilket 

för Millennials till den mest beskyddade av alla generationer, vilket gör att de ser sig själva 

som mycket värdefulla och viktiga. Att Millennials är så beskyddande ser Lyons (2016b) som 

anledningen till att Millennials ofta anklagas för att vara lata, självcentrerade, narcissister, 

som inte kan överleva utan sin smartphone och lever i ett tillstånd av evig ungdom (Lyons, 

2016b).  

 

Narcissism 

Narcissism innebär självupptagenhet, självförhärligande, överdriven självkänsla, behov av att 

befinna sig i centrum och brist på empati - vilka är egenskaper som Podniesinski (2016a) 

anser att Millennials har. Podniesinski (2016a) baserar sitt antagande på en välkänd 

undersökning gjort av SYZYGY (2016), vilket visar att Millennials är 16 procent mer 

narcissistiska än tidigare generationer. Undersökningens slutsats är att Millennials 

narcissistiska beteende inte är åldersberoende utan en fast egenskap (SYZYGY, 2016). Den 

narcissistiska egenskapen som uppmärksammas i SYZYGY (2016) undersökning benämns 

som Narcissistic Personality Inventory, vilket Raskin (1979) klassificerar som en narcissistisk 

personlighetsstörning.  
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Diagnoser av narcissistisk personlighetsstörning har ökat kraftigt de senaste tio åren där 

flertalet studier hävdar att det finns en direkt koppling mellan ökningen av narcissistisk 

personlighetsstörning och utvecklingen av sociala medier (Fishwick, 2016). Alla människor 

har narcissistiska tendenser, men Fishwick (2016) tror att vi blivit medvetna om dem just på 

grund av sociala medier. Psykoterapeuten Clyde (refererad i Fishwick, 2016) anser att 

Millennials är särskilt sårbara för de potentiella, negativa effekterna av sociala medier, 

eftersom när de går igenom det narcissistiska stadiet, under sin uppväxt- och 

mognadsstadium, kan deras erfarenheter av denna utvecklingsfas förvärras av sociala medier. 

Clyde anger även att Millennials blir starkt påverkade av sina kamrater vilka kan förstärka 

den befintliga narcissimen: “Det är avgörande hur andra ser dig och ett stort fokus i ditt liv 

är inriktat på att skapa ett positivt intryck av dig själv” (refererad i Fishwick, 2016). Det kan 

vara svårt att konkret säga att narcissism bland Millennials är direkt kopplat till sociala 

medier, men sociala medier tycks uppmuntra och förstärka den redan existerande 

narcissismen (Fishwick, 2016).  

 

Trender  

Millennials är en generation präglad av, samt som fokuserar på, trender, där det som är 

trendigt idag kan vara bortglömt imorgon (Strauss och Howe, 2001 s.45-46). Millennials bryr 

sig dock inte bara om materiella trender utav även trender som större ekonomisk optimism. 

Under de senaste två decennierna har allt färre Millennials haft problem med pengar och 

därmed blivit mer besatta av tid. Tid är nu det de flesta Millennials saknar och värderar som 

mest, där tiden har blivit en mer värdefull valuta än pengar. Tid är också vad Millennials är 

allt mer villiga att använda pengar för att förvärva, detta för att möjliggöra att spara tid eller 

vara mer tidseffektiva (Strauss och Howe, 2001 s.168). Millennials föredrar online- samt 

mobila transaktioner, och eftersom de är den generation med högst disponibel inkomst, så 

anser Boland (2015) att det är viktigt att anpassa betalmöjligheter efter Millennials önskemål. 

 

Millennials har växt upp med smartphones, bärbara datorer och tabletter - konstant anslutning 

är ett faktum i Millennials liv (Depew, 2016). Detta gör att Millennials sägs vara de första 

digitala infödingarna som vuxit upp med internet i en ständigt online digital värld (Goldman 

Sachs, 2016). Millennials dominerar informationsflödet i digitala medier, där de både 

utnyttjar dess tekniska möjligheter, samt skapar ett självuttryck och gemenskap (Serazio, 

2015). Millennials har därför 2.5 gånger större sannolikhet än tidigare generationer att fånga 

upp den nyaste teknologin och de nyaste trenderna, och är därmed bland de största 

initiativtagarna och påverkare av marknadsutvecklingen. Ungefär 40 procent av Millennials 

vill även vara delaktiga i skapandet av produkter och varumärken (Millennial Marketing, 

2017). Ny teknologi måste dock tjäna ett syfte och vara användbart för att kunna betraktas 

som coolt (sv. häftigt), där hur mycket det förbättrar Millennials liv avgör hur mycket 

Millennials anser att varumärket är värt (Millennial Marketing, 2017). 
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3.1.4 MILLENNIALS ENGAGEMANG 

 

Enligt Strauss och Howe (2001) är Millennials kooperativa lagspelare som dras mot 

gruppaktiviteter, detta eftersom de har en positiv föreställning samt inställning mot kollektiva 

samarbeten. De anser även att det har uppstått en ny etik hos Millennials, vilket de förklarar 

som kritisk reflektion över moral, där den nya etiken är baserad på att utföra goda gärningar 

samt kollegiala- och solidariska åtgärder (snarare än individbaserade), samt att Millennials 

stödjer medborgerliga institutioner (istället för gör motstånd), (Strauss och Howe 2001, 

s.216).  

 

Alla håller dock inte med om denna samhällsorientering bland Millennials, utan det finns två 

motsatta synsätt vilka benämns Generation We och Generation Me (Campbell et al., 2012). 

De som anser att Millennials är en Generation We beskriver Millennials som aktiva 

medborgare som är involverade och intresserade av hållbarhetsfrågor, mer än tidigare 

generationer (Strauss och Howe, 2000; Campbell et al., 2012). De som ser Millennials som en 

Generationen Me beskriver istället Millennials som materialistiska med låg självacceptans 

vilka värderar pengar och berömmelse över andra människor och ser tillhörighet och 

gemenskap som mindre viktiga faktorer (Campbell et al., 2012). Enligt tre gjorda 

undersökningar, där Millennials jämförs med Baby Boomers och Generation X, har det visat 

sig att visa omtanke för andra och samhällsorientering är någonting som successivt minskar 

från generation till generation. Det visade sig även att Millennials är mindre villiga än tidigare 

generationer att bidra till förändring, även om det berör ett ämne eller fråga som är av särskilt 

intresse för dem. Enligt Campbell et al. (2012) är även endast cirka fyra procent av 

Millennials engagerade inom samhälls- och politiska frågor (Campbell et al., 2012). 

 

Millennials är i grunden väldigt skeptiska till all marknadsföring, eftersom de har vuxit upp 

med en överväldigande mängd information och har därmed väl praktiserad filtrering av 

information (Martin, 2015). De är väldigt kritiska till den informationen de utsätts för och 

söker ständigt efter äkthet, autenticitet, trovärdighet och relevans i sina källor, varumärken 

och relationer. För att tilltala Millennials behöver man hålla sitt budskap enkelt, relevant och 

trovärdigt (Depew, 2016). Millennials blir inte påverkade av annonsering, där endast en 

procent anger att en övertygande annons skulle få dem att lita mer på ett varumärke. De 

värdesätter även äkthet framför innehåll, de vill engagera sig med varumärken på sociala 

nätverk, och de vill samarbeta med företagen i skapandet av produkter (Schawbel, 2015). 

 

3.2 VARUMÄRKESTEORI  

 

Enligt Kotler och Keller (2009) innebär varumärkesteori att man förser produkter med kraften 

av ett varumärke, men även att differentiera produkten från de andra produkter som finns på 

marknaden (Kotler och Keller, 2009 s. 278). Genom att skapa skillnader mellan olika 

produkterna kan marknadsförare beskriva vilken grupp av konsumenter produkten ska rikta 



30 

 

sig mot, samt även visa vad produkten gör och varför konsumenter bör uppmärksamma 

produkten (Stride och Lee, 2007). Konsumenters beteende och val av produkt eller tjänst 

kommer styrs av individuella faktorer (demografi, kultur och socioekonomiska faktorer), samt 

av beslutsprocessen (Melin, 1999 s. 48-49). Att tillämpa varumärkesteori skapar därför 

möjligheter eftersom då varumärket förses med ett specifikt värde underlättar detta för 

konsumenten att organisera deras kunskap om de olika produkterna vilket vidare förenklar för 

deras beslutsfattande (Kotler och Keller, 2009 s. 278).  

 

3.2.1 VARUMÄRKE 

 

Hjälporganisationer verkar inom en homogen sektor menar Liu et al. (2015), därmed anser de 

att varumärket är en av hjälporganisationens viktigaste tillgång. Detta eftersom 

hjälporganisationer är tvungna att arbeta med väldigt begränsade resurser och har främst 

varumärket att identifiera samt möjlighet att särskilja sig med. Varumärket kan även ses som 

ett löfte som anger de förväntade fördelarna en givare kan förvänta sig. Varumärkesbyggandet 

skapar en möjlighet för hjälporganisationer att reflektera kring sina värderingar samt skapa 

möjligheter för att kommunicera dessa vidare och tydligare (Stride och Lee, 2007). Den 

sociala förändringen kan vara kärnan hos en hjälporganisation, och om denna förändring 

stödjs av donationer, möjliggör detta för hjälporganisationen att driva sin verksamhet. Att 

upprätthålla offentlig social medvetenhet via varumärket kan därmed ses som en 

grundläggande förutsättning för en driva en lyckad verksamhet (Vestergaard, 2008). Eftersom 

tusentals nya hjälporganisationer uppkommer globalt varje år, så behöver hjälporganisationer 

upprätta nya varumärkesstrategier för att bemöta den ökade konkurrensen samt för att 

möjliggöra att fånga den största potentiella målgruppen och skapa en stark relation med givare 

(Stride och Lee, 2007).  

 

Melin (1999) anser att starka varumärken är en värdefull tillgång, dock finns det ingen 

universell förklaring på vad detta värde består av eller hur det skapas. En väg för att komma 

fram till en viss sanning är att skapa ett helhetsperspektiv på den varumärkesbyggande 

processen (Melin, 1999 s. 44). Enligt Välgörenhetsbarometern (2017) så borde 

hjälporganisationerna främst arbeta med organisationens rykte, transparens, samt att ha ett 90-

konto. Dessa faktorer har visat sig vara avgörande för om individer väljer att stödja en 

välgörenhetsorganisation eller inte, samt är av vikt för att skapa en stark 

varumärkeskännedom hos målgruppen (Välgörenhetsbarometern, 2017). 

 

3.2.2 VARUMÄRKESKAPITAL 

 

Varumärkeskapital är det mervärde som erbjuds i samband med en produkt eller tjänst. 

Varumärkeskapitalet reflekteras i hur konsumenter tänker, känner eller agerar i samband med 

ett specifikt varumärke (Kotler och Keller, 2009 s. 280). Det konsumentbaserade 



31 

 

varumärkeskapitalet är de differentiella effekterna, där konsumenters kunskap om ett 

varumärke kommer att påverka konsumentens respons gentemot marknadsföringen av 

varumärket. Varumärket har ett positivt konsumentbaserat varumärkeskapital när 

konsumenten har en positiv respons gentemot produkten och hur den marknadsförs när 

varumärket är identifierat (Kotler och Keller, 2009 s. 280). Enligt Kotler och Keller (2009, 

s.281) finns det tre nyckelingredienser inom det konsumentbaserade varumärkeskapitalet: 

 

 Värde - härrör från de skillnader i konsumenters respons till varumärket. 

 

 Kunskap - skillnader i konsumenters respons till varumärket är beroende av dess 

kunskap om varumärket, där kunskap avser den totala uppfattningen av konsumenters 

totala associationer till varumärket. 

 

 Respons - beroende av konsumenters uppfattning, preferenser och beteenden relaterat 

till varumärkets marknadsföring.  

 

Modell för beskrivande av varumärkeskapital 

Melin (1999) anser att den mest kända modellen för varumärkeskapital är den modell Aaker 

upprättade 1991. Aakers modell definierar fyra ingredienser som driver ett varumärkeskapital: 

varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer, upplevd kvalitet samt varumärkeslojalitet (se 

figur 4). Dessa fyra ingredienser är viktiga för att skapa ett värde för konsumenten, som i sin 

tur skapar ett värde för varumärkesinnehavaren (Melin, 1999 s. 46). 

 

Figur 4. ”Varumärkeskapital”. Modell baserad på Aaker (refererad i Melin, 1999 s.47). 

 

 Varumärkeslojalitet - den hängivenhet konsumenten har till varumärket, där 

hängivenhet kan leda till en ökad återköpsfrekvens (Melin 1999). Varumärkeslojalitet 

skapar även många andra möjligheter, eftersom nöjda konsumenter kan berätta och 

sprida varumärkets historier (Knapp, 2000 s.15).  
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 Varumärkesassociationer - den information och uppfattning om varumärket som 

kunden besitter, vilka består av alla tankar, känslor, bilder, erfarenheter och 

övertygelser man associerar med ett märke (Kotler och Keller, 2009). En 

varumärkesassociation kan även påverka konsumentens ihågkommande av ett 

varumärke, skapa känslor som förknippas med varumärket samt bidrar till 

differentiering (Melin, 1999).  

 

 Upplevd kvalitet - konsumentens uppfattning av kvaliteten på ett varumärke i 

förhållande till dess syfte, samt det som varumärket har utlovat (Aaker, 1991). Den 

upplevda kvalitén är väsentlig som ett bevis och enbart konsumenters uppfattning om 

kvaliteten är det viktigaste som räknas (Knapp, 2000 s.14) 

 

 Varumärkeskännedom - förmågan att komma ihåg eller känna igen att ett varumärke 

och dess symbolik. Hög varumärkeskännedom finns då varumärket är top of mind hos 

konsumenten, vilket innebär att varumärket är det första konsumenten tänker på inom 

en specifik kategori (Aaker, 1991). Differentierad varumärkeskännedom, samt hur 

varumärket förknippas med en viss symbol, är till stor hjälp för konsumenter vid 

bearbetning av information och de associationer som förknippas med varumärket 

(Knapp, 2000 s.15). 

 

3.2.2 VARUMÄRKESSTRATEGIER   

 

En varumärkesstrategi är den processen som bygger upp varumärket och syftar till att stärka 

en organisations konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet (Melin, 1999). Förmågan att omsätta 

varumärkesstrategin i praktiken, är nyckeln till allt framgångsrikt varumärkesarbete. För att 

skapa en bra varumärkesstrategi bör organisationen först identifiera sin målgrupp och dess 

behov. Därefter bör organisationen utveckla ett unikt erbjudande för målgruppen i form av 

produkter eller tjänster som har en tydlig identitet som kan förknippas med varumärket. 

Genom att skapa en identitet kring ett varumärke kan organisationen uppmuntra individer att 

använda varumärket för att definiera vilka de är som personer. I samband med den 

teknologiska utvecklingen finns nu ännu fler möjligheter och medel för hjälporganisationer att 

nå ut till potentiella givare, där de flesta organisationer aktivt söker efter nya plattformar och 

medier för att värva den yngre generationen (Serazio, 2015). De flesta organisationer 

prioriterar även att använda det specifika språk som lockar och fångar den yngre 

generationen. Organisationernas kampanjer måste börja bjuda in Millennials i processen och 

låta dem engagera sig i varumärket på en djupare nivå, där en mängd nya teknologier och 

medier har öppnat nya dörrar för att möjliggöra detta (Serazio, 2015).  

 

Hjälporganisationers varumärkesstrategier 

Varumärkesstrategier bland hjälporganisationer skiljer sig väldigt mycket från de bland 

vinstdrivande organisationer (Stride och Lee, 2007). Vinstdrivande organisationer måste hela 
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tiden fokusera på finansiella mål och på att gå med vinst, medan icke-vinstdrivande 

organisationer arbetar oftast med många andra mål än enbart finansiella, eftersom de har 

ideella mål med sin verksamhet (Stuart, 2016). Hjälporganisationer försöker bli allt mer 

professionella i sin verksamhetsledning genom att tillämpa varumärkesstrategier för att kunna 

konkurrera effektivt för att fånga en större andel givare (Stuart, 2016). Många 

hjälporganisationer har även börjat positionera sig mer strategiskt, eftersom sektorn för 

hjälporganisationer blir allt mer utmanande och konkurrenskraftig. Även om politiska, 

ekonomiska och sociala faktorer kan bidra till förändring i positioneringen, så är fortfarande 

organisationens uppdrag det viktigaste särdraget i en ideell positioneringsstrategi. Utveckling 

av en integrerad marknadsplan har även blivit väsentlig för de flesta hjälporganisationer, 

eftersom att enbart arbeta för en god sak inte längre räcker för att väcka uppmärksamhet för 

sitt varumärke (Stuart, 2016). Vidare har även hjälporganisationer lärt sig mer om att utnyttja 

och skapa samarbeten med andra företag för att främja sin varumärkes- eller 

marknadsföringsstrategi (Stuart, 2016). Röda Korset blev exempelvis den officiella partnern 

med Union of European Football Associations för Europamästerskapen 2008, där de 

lanserade en insamlingskampanj som uppmanade internetanvändare att utföra donationer till 

Röda Korset, där varje donation omvandlades till virtuella mål och därmed poäng för givarens 

favoritlag. Strategin utvecklades för att öka allmänhetens medvetenhet för Röda Korsets 

verksamhet på ett med lekfullt sätt (Torres 2010). Att bygga upp och upprätthålla en trovärdig 

och konsekvent bild av varumärket har blivit en viktigare prioritering för hjälporganisationer, 

där att anpassa sig till ny kommunikationsmiljö på ett kreativt sätt möjliggör att nå en bredare 

målgrupp (Torres 2010).  

 

Hjälporganisationer borde enligt Vestergaard (2008) hitta nya sätt att använda medier för att 

möjliggöra varumärkets synlighet och motivera allmänheten till att agera för förändring, men 

för att vara etiska så måste givaren riktas mot hjälporganisationens utförda handlingar. 

Finansiellt stöd till hjälporganisationer är nödvändigt för att hjälporganisationen ska överleva 

och hålla igång sin verksamhet, men det symboliska utbytet av pengar är väldigt begränsat 

med hänsyn till det moraliska ansvaret hos givaren, om givaren inte erbjuds något annat 

alternativ av engagemang (Vestergaard, 2008).  

 

För att skapa en konkurrenskraftig ställning på välgörenhetsmarknaden så behöver 

hjälporganisationer anstränga sig för att placera deras varumärke i framkant. Det är dock 

viktigt att hjälporganisationen inte glömmer sitt huvudsyfte och anledning till varför den 

grundades och bedriver verksamhet (Stuart, 2016; Stride och Lee, 2007). Detta skapar 

svårigheter för hjälporganisationers varumärkesuppbyggande, vilket tvingar 

hjälporganisationer att utveckla mer kreativa strategier (Stride och Lee, 2007). För 

intressenterna till en hjälporganisation, exempelvis de potentiella givarna, så är det 

nödvändigt att organisationens varumärke bidrar till fortsatt uppmuntrat engagemang för 

välgörenhet (Stuart, 2016).  

 



34 

 

3.2.3 VARUMÄRKESLOJALITET 

 

Lojalitet skapas genom förtroende och stärks då konsumenter tror att det som varumärket 

erbjuder kommer att uppfyllas (Veloutsou och McAlonan, 2012). Inom marknadsföring ses 

varumärkeslojaliteten som det högsta och svårast åtkomliga målet, inom forskning uppfattas 

dock lojalitet som en del av varumärkeskapitalet. Att bygga upp en varumärkeslojalitet i 

innebär stora fördelar för etablering av långsiktiga kundrelationer i samband med en 

långsiktig lönsamhet och större marknadsandelar (Melin 1999). Millennials är exempelvis inte 

lika varumärkeslojala till hjälporganisationer som tidigare generationer utan donerar efter 

uppfattade behov (Swindoll, 2015). Därmed är en av de mest angelägna uppgifterna för 

hjälporganisationer är att komma överens med Millennials förväntningar och krav för att få 

dem att bli lojala till varumärket (Depew, 2016). Varumärkeslojalitet ses som en tillgivenhet 

som innefattar aspekter som återköpsfrekvens samt lojala kunder vilka agerar som 

entusiastiska förespråkare för varumärket och positiva ryktesspridare (Veloutsou och 

McAlonan, 2012). Det krävs även mindre resurser för att behålla redan existerande kunder än 

vad det gör för att rekrytera nya kunder (Melin, 1999). 

 

 

3.3 INNEHÅLLSMARKNADSFÖRING 

 

Innehållsmarknadsföring (eng. content marketing) är en kombination av kommunikations- 

och marknadsföringsstrategier där avsändaren skapar ett innehåll som mottagaren värdesätter 

och upplever intressant och relevant (Swedish Content Agencies, u.å). Effektiv 

innehållsmarknadsföring distribuerar rätt material till rätt kommunikationskanaler och 

kommunicerar regelbundet. Vad som är rätt material och vilka kommunikationskanaler som 

är de rätta är beroende av kontexten (tid och plats), vad som är rätt är därmed unikt för varje 

organisation. Det finns därför inte en förbestämd strategi som organisationer bör tillämpa. 

Däremot bör en innehållsstrategi enligt Content Marketing Institute (2013) alltid innehålla 

strategier för vilka historier som ska berättas och hur dessa ska berättas samt inneha en plan 

för innovationer, vilka är två kategorier som presenteras närmre i detta avsnitt.   

 

3.3.2 STORYTELLING 

 

De historier som marknadsföringen berättar brukar benämnas som storytelling (Woodside et 

al., 2008). Vilka historier en organisation berättar anser Content Marketing Institute (2013) 

utgör innehållsmarknadsföringens pelare. Enligt Woodside et al. (2008) relaterar människor 

till varandra i form av historier, eftersom att den information som lagras och sedan 

återberättas ofta berättas i form av en historia. Huruvida en historia förstås är beroende hur väl 

historien kan sammankopplas med kontexten (Schank, 1990). Det krävs att elementen av 

input och output stämmer överens, det vill säga att den upplevda historien kan 
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sammankopplas med tidigare upplevda historier, på så vis är historier och förståelse 

funktionellt samma sak. Om historien återberättas är beroende av mottagarens uppfattade 

relevans (Woodside et al. 2008). Därmed utgörs bestämmelsen av vilken historia som ska 

berätta och hur storytelling ska tillämpas som väldigt viktigt (Woodside et al., 2008). 

 

Fängslande historier 

En fängslande historia lyfter enligt McKee (2003) faktiska problem, berättar om kampen 

mellan förväntningar och verklighet, om hur beslut övervägs, hur det känns att bemöta dessa 

förändringar och slutligen hur den nya sanningen ska uppnås. Det bästa för att övertala någon 

är därmed att berätta en fängslande historia, eftersom fängslande historier sammanbinder 

information med en idé som väcker känslor. Swindoll (2014) anser att oavsett vilken form av 

marknadsföring hjälporganisationen väljer att använda sig av, så måste de ha en fängslande 

historia. Genom att berätta fängslande historier möjliggör de för givaren att spela en roll i 

historien genom att hjälpa en annan människa och donera en gåva till organisationen 

(Merchant et al., 2009).  

 

Identifieringseffekter 

Enligt Karen och Lowenstein (1997) är individer mer villiga att spendera pengar, tid och 

energi på att rädda ett identifierbart offer framför statistiska offer - vilket benämns som 

Identifiable Victim Effect (sv. identifieringseffekten). Människor är av naturen riskundvikare, 

där en säker förlust ses som värre än en osäker förlust (Karen och Lowenstein, 1997). Detta 

leder till en subjektiv säkerhetseffekt, där det identifierade offret har ett säkert utfall, men de 

statistiska offrens utfall är osäkra, eftersom utfallen är beroende av risk, osäkerhet och 

sannolikhet. Individer jämför omedvetet storleken av den totala risken med storleken på sin 

egen referensgrupp (den population individen identifierar sig med), där risken upplevs högre 

ju mindre referensgruppen är. Small et al. (2006) bekräftar detta med att människor visar 

större känslighet mot proportioner än mot absoluta värden och exemplifierar med att 20 döda 

av 200 upplevs värre än 20 av 100 000 döda, vilket är en siffra som endast upplevs som “en 

droppe i havet”. Vid endast ett identifierat offer så är proportionen 1:1, eller 100 procent, och 

då risken är 100 procent och människor är riskundvikare, så måste risken undvikas (Small et 

al. 2006). 

 

Människor väljer oftast att donera med hjärta framför hjärna, därför brukar storytelling 

inkludera detaljer om offret för att skapa en känsla av att just det offret är värdefullt, detta har 

dock ingen avgörande effekt om huruvida en konsument vill bidra till att hjälpa detta offer 

eller inte (Karen och Lowenstein, 1997). Det som avgör är huruvida konsumenten identifierar 

en nödvändig orsak till att offret behöver räddas (Small et al., 2006), vilket är beroende av 

konsumentens moraliska ansvar, vilket i sig är beroende av faktorerna skuld och kontroll 

(Brickman, 1982). Skuld tilldelas då individen uppfattar att offret skapat sina egna problem, 

där graden av tilldelad skuld är beroende av om problemen anses vara skapade av interna 

(individen själv) eller externa (bortom individens kontroll) anledningar. Nivån av tilldelad 

kontroll är i sig beroende av om offret anses ha influerat händelserna, haft makt att påverka 

händelsernas eller haft möjlighet att förhindra händelsernas utfall (Brickman, 1982).  
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Nguyen (2015) anser att det är inte endast det identifierade offret som avgör huruvida en 

konsument kommer att engagera sig eller donera till organisationen. Det som avgör är en 

kombination av konsumentens tidigare kunskap och uppfattning om historiens attribut 

(ekonomiska förhållanden, nationen, regionen, landets historia, religion) samt det 

identifierade offrets karaktärsdrag (ålder, kön, etnicitet, hälsa och intressen). Huruvida 

historien är fängslande är därmed inte avgörande, eftersom konsumenten kommer att ha bildat 

sig en uppfattning innan historien har berättats klart. En konsument kan exempelvis finna en 

hjälporganisations historia om flickan Nina som är i behov av en rullstol fängslande, men så 

fort historien nämner att Nina bor i Colombia så tillkommer ett attribut, och om konsumenten 

har förutfattade meningar om Colombias tillförlitlighet, så kommer konsumenten inte att 

donera till organisationen (Nguyen, 2015).  

 

Emotionella strategier 

Hjälporganisationers storytelling brukar enligt Merchant et al. (2009) försöka väcka starka 

negativa känslor, eftersom negativa känslor brukar kunna provocera fram en empatisk 

reaktion. Brennan och Binney (2009) bekräftar detta genom att förklara att negativa känslor 

skapar ett psykologiskt obehag, där hjälporganisationer som använder sig av dessa känslor gör 

detta med förhoppning att konsumenten ska använda sig av hjälporganisationens presenterade 

verktyg för att bli av med obehaget. Efter att en hjälporganisation väckt negativa känslor så 

brukar de presentera en lösning för att omvandla de negativa känslor till positiva, där 

lösningen vanligen presenteras i form av att donera till hjälporganisationen (Merchant et al., 

2009).  

 

Hjälporganisationers historier är uppbyggda efter strukturen att ta med konsumenten på en 

resa genom tre emotionella steg:  

 Inciting incident - historierna börjar oftast med en incident som skapar en spänning 

och rubbar den rådande balansen där de exempelvis kan visa barn med skadad hörsel 

efter ett krig.  

 

 Take action - konsumenten uppmuntras att vidta åtgärder för att minska spänningen 

och återställa balansen, där alternativet att donera till organisationen presenteras som 

den enda lösningen för att exempelvis barnet ska återfå normal hörsel. 

 

 Lesson learned - organisationen visar vad de donerade medlen kommer att gå till och 

konsumenten utvärderar historien och upplever därmed att målet med historien är 

uppfyllt. Ofta presenteras även en paradox, där exempelvis barnet med den skadade 

hörsel nu tack vare organisationen har återställd hörsel.  

 

Ovanstående struktur kan refereras tillbaka ända till 1300-talet och hur munkarna redan då 

berättade historier för att generera insamling av donationer till välgörande ändamål (Merchant 

et al., 2009). 
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Den vanligaste negativa känslan som hjälporganisationer förmedlar är skuld, detta med 

förhoppningen att konsumenten ska känna skam över sitt beteende och därmed ändra det efter 

organisationens önskemål (Brennan och Binney, 2009). Vidare har sorg visat sig vara en 

framgångsrik negativ känsla vid kommunikation om barn som far illa, där just sorg har 

provocerat en större benägenhet att hjälp (Merchant et al. 2009). Att provocera ilska har 

bevisats framgångsrikt då organisationer arbetar med att väcka uppmärksamhet mot sociala 

samhällsproblem, där exempelvis reklam som väcker ilska mot rattfyllerister genererar störst 

effekt för organisationen. Rädsla har visat sig vara en känsla som väcker stark empati, där 

exempelvis organisationer som arbetar med sjukdomen AIDS märkt att rädsla genererar bättre 

resultat än informativ rationell kommunikation. Rädsla är även den känsla som väcker de 

reaktioner som i högst utsträckning blir ihågkomna, framförallt då de sammankopplas med 

rädsla för sin egen säkerhet eller för personer i sin närhet (Brennan och Binney, 2009). 

 

Rationella strategier  

Negativa känslor kan dock leda till att konsumenten undviker eller flyr från meddelandet 

(Brennan och Binney, 2009). Detta är beroende av hur konsumenten sammankopplar de 

negativa känslorna med tidigare erfarenheter. Rädsla kan exempelvis generera empati om 

konsumenten själv har hög kännedom om rädsla och tidigare erfarenheter från skador, men 

resultera i att konsumenter flyr meddelandet om konsumenten är problemorienterad och anser 

att problemet kommer att lösa sig oavsett personlig involvering. Det är därför viktigt att 

budskapet är realistiskt, för att möjliggöra att de negativa känslorna kommer att generera 

empati och så att konsumenter kommer att ta budskapet på allvar. Marchand och Filiatrault 

(2001) problematiserar ett steg längre och menar att det är sant att negativa känslor väcker de 

starkaste reaktionerna - men motsäger att det skulle vara något positivt. Detta eftersom en 

individ måste känna sig personligt påverkad för att ändra sitt beteende. Belöningar för ens 

handlingar utdelas inte direkt (donerade medel kommer inte att ha en direkt påverkan), därför 

kommer individen inte uppleva tillräckligt med motivation för att förändra sitt beteende. Detta 

gör att den emotionella strategin förlorar sin innebörd. Vill dock en hjälporganisation använda 

sig av emotionella strategier, så är det viktigt att historierna inte bara presenterar ett problem, 

utan att de presenterar problemet som individens problem. För att individen ska 

sammankoppla problemet med tidigare erfarenheter och kunskap så krävs det att problemet 

genererar en informationsprocess. Eftersom informationsprocesser startar med stimuli fakta, 

och inte känslor, så behöver historierna presenteras med rationella strategier (Marchand och 

Filiatrault, 2001). 

 

3.3.1 INNOVATIONER 

 

Innovationer har länge varit synonymt med radikala innovationer i form av teknologiska 

innovationer, men innovationer kan även vara steg-för-steg innovationer som inte kräver ny 

teknologi (Kotler och de Bes, 2011). Steg-för-steg innovationer kan exempelvis vara 

innovationer av; affärsmodeller, processer, marknadsföring och hur du når målgrupper. Dessa 
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är de vanligaste innovationerna, och det är även ofta de nödvändiga innovationerna för att 

stärka en organisations position på marknaden (Kotler och de Bes, 2011 s.5).  

 

Kreativa innovationer 

I dagens samhälle sker dynamisk utveckling konstant, vilket gör att organisationer behöver 

hitta nya vägar och metoder för att stärka organisationens marknadsposition (Göttlichováa och 

Soukalováa, 2014). Innovationer vet vilka metoder som bör tillämpas för att tillfredsställa 

efterfrågans behov och eftersom marknadsföringens uppgift är att reglera marknadens 

efterfråga, så borde innovationer alltid utgöra en bas i marknadsföringen. Innovationer är nära 

relaterat till kreativitet, uppfinningar och implementeringen av kreativt värde. Då ideella 

organisationer inte drivs av ekonomiska missioner utan har en mission att tillfredsställa 

samhällets behov, så ställer detta högre krav på kreativa innovationer (Göttlichováa och 

Soukalováa, 2014).  

 

Innovationsprocessen 

Det initiala problemet i innovationsprocessen är den mänskliga faktorn; människor motsätter 

sig kortsiktigt förändring eftersom det innebär ökad ansträngning och ökade risker (Kotler och 

de Bes, 2011 s.13). Detta leder till att organisationen vidtar ett status quo; ett oförändrat 

tillstånd. Människor kommer fortsätta sina dagliga arbetsprocesser och rutiner tills någon 

aktiverar innovationsprocessen, men detta kräver att någon har ansvaret att aktivera 

processen. Detta leder till en paradox; organisationen kan fortsätta sina verksamhet om den 

inte förändrar sig, men dess framtid bestäms av hur väl den anpassar sig till förändring och 

skapar innovationer. För att en innovation inte ska ta en organisation från ett oförändrat 

tillstånd till ett annat, så krävs det att varje innovationsprojekt har ett start- och slutdatum med 

specificerade resurser- och mål (Kotler och de Bes, 2011 s.15). Jaskyte (2013) ser även att 

ledaren utgör en kritisk roll avseende att sätta förväntningar på innovativt tänkande, och 

huruvida innovationer kommer att bli implementerade eller inte, där yngre organisationer har 

större sannolikhet att producera innovationer än äldre organisationer. 

 

Hjälporganisationers innovationer 

Traditionella hjälporganisationer har idag hårdare konkurrens, då de ofta förbises av de 

hjälporganisationer som tillämpar innovativa marknadsföringsaktiviteter (Boland, 2015). 

Detta eftersom hjälporganisationer, vars primära budskap är något annat än pengainsamling, 

får större uppmärksamhet i medier. Hjälporganisationer bör fokusera på att utveckla visuella 

budskap, detta då människor processar visuella budskap 60 000 gånger snabbare, och visuella 

budskap driver 180 procent större engagemang, än vad budskap i textform gör.  

 

Spontan insamling, så kallad opportunistisk insamling, som uppkommer för att lösa ett 

specifikt problem, skapar möjligheter för en hjälporganisation att vara innovativ (Swindoll, 

2015). Efter jordbävningen i Haiti 2013 erbjöd flertalet hjälporganisationer privatpersoner 

möjligheten att starta egna insamlingar, under hjälporganisationens namn, i förmån för de 

drabbade av jordbävningen. Möjligheten att upprätta en egen insamling blev ett fenomen som 

gick viral (sv. trend på sociala medier som sprids sig i hög hastighet). Opportunistiska 
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insamlingsmetoder kan ses som bevis på att människor är villiga att självmant svara på 

samhällets behov utan att de specifikt blivit tillfrågade om att hjälpa till. Hjälporganisationer 

bör ta tillvara på detta fenomen och skapa förberedande strategier som möjliggör för 

hjälporganisationen att sammanknyta hjälporganisationens mission med ett starkt 

nyhetsrelevant event, där svaret är att tänka innovativt (Swindoll, 2015). 

 

3.4 RELATIONSMARKNADSFÖRING 

 

Vid benämning av relationsmarknadsföring så hänför majoriteten idag till den definition som 

Gummesson implementera 1983: “Marketing is interaction in networks of relationships” - 

marknadsföringen är interaktioner i ett nätverk av relationer (Gummesson, 2017). 

Definitionen har senare fått benämningen Total Relationship Marketing (sv. total 

relationsmarknadsföring). Relationers interaktioner tar plats i ett nätverk, vilket kan vara mer 

eller mindre komplext. Hur dessa relationer utvecklas över tid är beroende av utveckling av 

teknologi och hur marknadens villkor förändras, men relationernas, interaktionens och 

nätverkens grundläggande natur är aldrig föränderliga. Total relationsmarknadsföring 

fokuserar på långsiktiga relationer som leder till en win-win situation, där värdet skapas 

tillsammans av de inblandade aktörerna (Gummeson, 2008 s.5-40). Bennet och Barkensjo 

(2004) beskriver att relationsmarknadsföringens uppgift inom hjälporganisationer är att 

etablera, utveckla och behålla relationer med organisationens givare, vilket presenteras i detta 

avsnitt. 

 

3.4.1 ETABLERA RELATIONER  

 

Marknadsföring bör alltid vara informativ och interaktiv (Bennet och Barkensjo, 2004). En 

givare kanske inte alltid vet om den vill ha en relation till hjälporganisationen, därför måste 

marknadsföringen innehålla tillräckligt mycket information så att konsumenten kan ta 

ställning till om den vill stödja organisationen eller inte. Marknadsföring måste också 

innehålla information om var och hur givaren kan få tillgång till mer information samt 

möjliggöra interaktion, så att den potentiella givaren möjliggörs få tillgång till information. 

Hjälporganisationer kan säkerställa interaktion genom att uppmana involvering och visa 

intresse för givarens åsikter och ställningstagande samt att uppmuntra en långsiktig relation 

(Bennet och Barkensjo, 2004). Engagemang är den initialt viktigaste faktorn, eftersom en 

hjälporganisation som engagerar en givare innan hjälporganisationen ber om donationer, 

möter större sannolikhet att få insamlade bidrag (Swindoll, 2015).  

 

Relationsorienterad reklam 

Modern teknologi tillåter hjälporganisationer i alla storlekar att bygga, underhålla och 

utvärdera relationer med specificerade givare effektivt (Bennet och Barkensjo, 2004). Oavsett 

vilka marknadsföringsaktiviteter eller verktyg en hjälporganisation tillämpar så är det viktigt 
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att budskapet alltid är relevant för den enskilda givarens personliga intressen. När en 

organisation betalar för att få sitt budskap att synas, i exempelvis en publikation eller på TV, 

så benämns det som reklam (Lister, 2017). Reklam som används för relationsmarknadsföring 

bör alltid representera verkligheten och imitera verkliga relationer, detta för att definiera och 

visa konsumenten hur organisationen önskar att relationer såg ut (Bennet och Barkensjo, 

2004). Reklam bör användas för att informera och utbilda givare om hjälporganisationen och 

är även ett bra verktyg för att övertala samt påminna givare om organisationens fortsatta 

framtida behov av inkomst. Via reklam har hjälporganisationen möjlighet att stimulera tankar, 

känslor och de aktioner som är relevanta för att en relation ska utvecklas och uppnå 

samhörighet (Bennet och Barkensjo, 2004).  

 

Direktmarknadsföring innebär målinriktad kommunikation riktad mot specificerade givare, 

baserat på en kartläggning av olika nyckelfaktorer om givarnas beteende, vilket upprättar 

detaljerade marknadssegment som möjliggör personlig kommunikation till faktiska och 

potentiella givare. Genom att använda direktmarknadsföring möjliggörs att budskap kan 

personifieras baserat på den specifika givarens karaktärsdrag och preferenser, vilket ökar 

sannolikheten för långsiktiga relationer (Bennet och Barkensjo, 2004).  

 

Public Relations (vanligen benämnt som PR) är den form av marknadsföring där 

organisationen informerar och uppmärksammar samhället om särskilda händelser (Bennet och 

Barkensjo, 2004). PR är egentligen inte reklam, men bygger på samma koncept som reklam, 

eftersom det används för att uppmärksamma organisationen och riktar sig vanligen mot en 

specifik målgrupp (Lister, 2017). PR uppfattas ofta som mer trovärdig än reklam eftersom PR 

vanligen kommer från en oberoende källa (Lister, 2017). Då PR väcker mycket 

uppmärksamhet, så bör en hjälporganisation aktivt arbeta med PR för att möjliggöra nya 

relationer (Bennet och Barkensjo, 2004). 

 

Återkoppling 

Oavsett vilka verktyg eller aktiviteter en hjälporganisation väljer att tillämpa så är det viktigt 

att en givare alltid får ett tack efter deltagande av en aktivitet (Bennet och Barkensjo, 2004). 

Detta kan vara i form av ett tackbrev, en gåva, bli inbjuden till att bli medlem eller uppmanas 

att engagera sig som volontär (Bennet och Barkensjo, 2004).    

 

Motivation 

En undersökning gjord av Välgörenhetsbarometern (2017) visar att den största andelen 

respondenter, vilket motsvarar 40 procent, ger gåvor för att det får dem att må bra. Vidare är 

det bara 23 procent som donerar för att de brinner för den fråga hjälporganisationen arbetar 

med, och 14 procent för att de själva eller någon de känner är drabbad 

(Välgörenhetsbarometern, 2017). Vad som driver någon att donera är beroende av motivation, 

vilket kan vara antingen egoistiskt eller altruistiskt motiverat (Batson et al., 1981). Egoistisk 

motivation är beroende av möjligheten att uppnå belöningar (både materiella och 

immateriella) eller möjligheten att undvika personlig förlust (skam, straff, utfrysning). Batson 

et al. (1991) anser är det som motiverar någon att hjälpa någon annan är altruistiskt, då 
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individen har en vilja att skapa samhällsförändringar med en stark äkta tro på att ens 

handlingar faktiskt kommer att göra skillnad, där den största drivkraften för att skapa 

altruistisk motivation uppkommer från att stimulera empati. Batson et al. (1981) menar vidare 

att den nivå av empati som kommer att uppnås och leda till altruistisk motivation, är beroende 

av individens uppfattning om i vilket utsträckning dess handlingar faktiskt kommer att 

reducera det presenterade problemet. De individer som upplever låg empati kommer i större 

utsträckning att undvika problemet om det är lätt att fly ifrån, medan de som upplever hög 

empati kommer i större utsträckning att bemöta problemet - oavsett svårighetsgrad.  

 

Att hjälpa någon kan dock vara både egoistiskt och altruistiskt motiverat, där det är slutmålet 

(ska det i slutändan gynna mig eller dig) som avgör om handlingen är egoistisk eller 

altruistisk.  

 

3.4.2 UTVECKLA RELATIONER  

 

Hjälporganisationen behöver fortsätta informera de givare som visat ett initialt intresse, och 

vidare informera om aktuella projekt och uppkommande händelser, för att på så vis 

ömsesidigt vårda relationen (Bennet och Barkensjo, 2004). För att uppnå långsiktiga 

relationer så menar Payne (2000) att det är av stor vikt att upprätta en balans av 

marknadsaktiviteter riktade mot nya och befintliga konsumenter, där nuvarande konsumenter 

sällan får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Genom att vårda befintliga konsumenter skapas 

ett förtroende som vidare kan bygga lojalitet (Payne, 2000).  

 

Sociala Medier  

Då hjälporganisationer ofta har en begränsad budget till marknadsföring menar Amar (2016) 

att det är viktigt att vara kreativ, vilket sociala medier på många vis tillåter, eftersom sociala 

medier många gånger inte är lika kostsamma som traditionell reklam eller face-to-face. Att 

använda sig av sociala medier möjliggör att stärka relationer och att upprätthålla sitt rykte, 

framförallt under osäkra perioder som katastrofer då samhället är “hungriga efter svar” 

(Amar, 2016). Sociala medier är då exemplariska verktyg eftersom de möjliggör 

kommunikation i realtid samt kan involvera flera personer i dialogen, vilket minskar bryggan 

mellan hjälporganisationen och givare (Amar, 2016). Det är viktigt att hjälporganisationer 

tillämpar interaktiv kommunikation, samt har hög transparens, eftersom givare alltid vill veta 

hur hjälporganisationer arbetar och vart deras bidrag går (Amar, 2016). Därmed kan 

hjälporganisationen publicera aktuell information dagligen, kommunicera aktuella 

samarbeten, lyfta tidigare projekt, publicera bilder och filmer. Eftersom andra givare och 

potentiella givare ser andra givares kommentarer, så ställer det press på hjälporganisationen 

att svara sanningsenligt. Vid osäkra perioder kan hjälporganisationen även gå ut med 

information om hur verkligheten ser ut, vilket möjliggör för hjälporganisationen att visa hur 

hängivna de är att arbeta med det rådande problemet, vilket har visat sig vara en nyckelfaktor 

för att kritiska relationer ska utvecklas snabbare (Amar, 2016).  
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Kostnader 

Likväl som i den kommersiella världen, så menar Bennet och Barkensjo (2004) att det är 

billigare att behålla och tillfredsställa befintliga givare än vad det är att rekrytera nya givare. 

Kostnaden för att anskaffa en ny givare är inom hjälporganisationer dock ofta högre än det 

finansiella värde som givaren kommer att bidra med under det första året, vilket ofta innebär 

att hjälporganisationen behöver ha kvar givaren under flertalet år för att få igen initiala 

rekryteringskostnader. Detta resulterar i en paradox; det är billigare att behålla befintliga 

givare än vad det är att rekrytera nya, samtidigt som de kostnader som uppstår av 

investeringar i relationsmarknadsföring inte alltid täcks, då varje givarbidrag generellt är låga. 

Därmed menar Bennet och Barkensjo (2004) att en hjälporganisation potentiellt skulle få 

större bidrag om de istället frågade givare om donationer på en regelbunden ad hoc basis. 

Payne (2000) samstämmer med Bennet och Barkensjos (2004) resonerande och anser att det 

är meningslöst att lägga ner stora resurser på de konsumenter som inte genererar hög vinst. 

Organisationer bör istället enligt Payne (2000) vara selektiva med hur konsumenter vårdas 

och använda sig av olika marknadsaktiviteter för att engagera olika typer av konsumenter.  

 

3.4.3 BEHÅLLA RELATIONER  

 

Ju fler interaktioner en hjälporganisation erbjuder, desto större förtroende inger 

organisationen (Bennet och Barkensjo, 2004). Desto fler associationer en givare har till en 

hjälporganisation, och i ju fler kategorier en givare är involverad, under desto längre period 

kommer givaren att stanna kvar hos organisationen.  

 

Face-to-face 

Den insamlingsmetod som visat sig vara mest effektiv är face-to-face (sv. personliga möten), 

vilket Swindoll (2015) menar att de flesta hjälporganisationer är medvetna om, men att de 

saknar ekonomiska resurser för att utföra regelbundet (Swindoll, 2015). Därför riktar sig 

vanligen face-to-face endast till de givare som ger högre bidrag. Face-to-face sker vanligen i 

form av event och insamlingsgalor, dit kändisar vanligen bjuds in (Bennet och Barkensjo, 

2004). Insamlingsgalor möjliggör för hjälporganisationer att skapa normer och sätta 

förväntningar samt möjliggör för givare att etablera en relation till hjälporganisationen, 

eftersom gemensamma värderingar där kan delas. Därför anser Bennet och Barkensjo (2004) 

att face-to-face är den bästa relationsbyggande metoden för att utveckla långsiktiga relationer.  

 

Förtroende och engagemang 

Utmärkta relationer av hög kvalitet är beroende av faktorerna förtroende och engagemang 

(Bennet och Barkensjo, 2004). Förtroende är i sig beroende av faktorerna integritet, ärlighet 

och uppriktighet och givarnas uppfattning om huruvida organisationen kommer att uppfylla 

deras faktiska behov. Förtroende är även beroende av givarnas uppfattning om 

hjälporganisationens godhet och välvilja, att organisationen faktiskt verkar för deras sagda 

syfte med altruistiskt motiv. Engagemang är det högsta och starkaste steget inom 
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hjälporganisationers relationer, vilket är beroende av hur äkta och hur väl organisationen 

faktiskt försöker engagera givarna. Givarna utvärderar engagemang genom att undersöka om 

organisationen faktiskt tillämpar interaktiv kommunikation och om den visar att de har ett 

intresse av att kommunicera med och involvera givare (Bennet och Barkensjo, 2004).  

 

Givares utvärdering av hjälporganisationen 

Givare utvärderar förtroende och engagemang genom omvärldsrapporteringar om 

hjälporganisationen i kombination med relationsmarknadsföringens uppfattade kvalitet 

(Bennet och Barkensjo, 2004). Då omvärldsrapporteringar är en extern faktor 

hjälporganisationen inte kan kontrollera, så är det av stor vikt att säkerställa att 

kommunikationskanalerna uppfattas vara av hög kvalitet (Bennet och Barkensjo, 2004).  

 

En givares uppfattning om en kommunikationskanals kvalitet är beroende av huruvida 

givarens uppfattar att kommunikationen skapar; personlig relevans, interaktion, engagemang, 

förtroende samt om hjälporganisationen kan uppfattas som altruistiskt motiverad. Vidare gör 

konsumenten en sammanvägning av den totala uppfattade kvaliteten av alla 

kommunikationskanaler hjälporganisationernas använder, där den totala uppfattade kvaliteten 

kommer att påverka givarens avsikter och beteende. Relationsmarknadsföringens totala 

uppfattade kvalitet idag kommer därmed att påverka om givaren kommer att; donera en gång 

till, om givaren kommer att rekommendera hjälporganisationen vidare, längden på relationen 

hur mycket givaren kommer att donera samt hur mycket givaren kommer att donera. Faktorer 

som avgör relationsmarknadsföringens totala uppfattade kvalitet sammanställs i modellen 

Hypotiserade relationer (se figur 5).  

 

Figur 5. “Hypotiserade relationer”. Modell baserad på Bennet och Barkensjo (2004, s.130). 
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3.5 TEORISAMMANFATTNING 

 

Avsnitt 3.1 Millennials presenteras för att beskriva och få en översiktlig bild av vald 

generation för denna studie. Detta för att utgöra som underlag för vidare analys genom att 

försöka uppnå insikter om vilka marknadsföringsstrategier och metoder hjälporganisationer 

bör tillämpa för att attrahera Millennials. I avsnittet beskrivs Millennials som världens första 

generation att växa upp och tänka på sig själv som global och har även visat sig vara den mest 

konsekventa generationen globalt (Strauss och Howe, 2001; Genhq, 2016). De är rikare, har 

färre bekymmer och är många fler till antalet än tidigare generationer, samt är en generation 

präglad av och som fokuserar på trender, teknologi och digital utvecklingen (Strauss och 

Howe, 2001; Baranyi, 2011). De lever i ett tillstånd av evig ungdom eftersom de alltid har 

varit beskyddade av sina föräldrar och Millennials värderar tid över någonting annat (Lyons, 

2016b; Strauss och Howe, 2001). Millennials engagerar sig annorlunda än tidigare 

generationer, detta på grund av utvecklingen av sociala medier under deras uppväxt, vilket har 

lett till att Millennials har stora behov av berömmelse och acceptans (Baranyi, 2011; 

Campbell et al., 2012; Fishwick, 2016). Millennials blir starkt påverkade av sina kamrater, då 

det är väldigt avgörande hur andra uppfattar dem, och anklagas offentligt för att vara mycket 

självcentrerade och narcissistiska (Lyons, 2016b; SYZYGY, 2016). Millennials är väldigt 

selektiva och kritiska eftersom de dagligen utsätts för stora mängder information, vilket gör 

att de ständigt söker efter autenticitet, trovärdighet och relevans (Martin, 2015). 

 

Avsnitt 3.2 Varumärkesteori har valts för att skapa en förförståelse för den 

varumärkesuppbyggande processen och grundläggande viktiga aspekter, detta för att få 

förståelse för vilken varumärkesstrategi som hjälporganisationer bör tillämpa på generationen 

Millennials. Varumärkesteorin beskriver hur man kan förse varumärket med ett värde och hur 

varumärket kan differentiera sig från andra varumärken, genom att anta nya 

varumärkesstrategier för att fånga upp den största potentiella målgruppen och skapa en stark 

relation med givare (Stride och Lee, 2007; Kotler och Keller, 2009). Varumärket är en av de 

viktigaste tillgångarna för hjälporganisationers möjlighet att differentiera sig, genom att 

beskriva vad varumärket står för och varför det behöver uppmärksammas (Liu et al., 2015). 

Varumärkeskapitalet är det mervärde som erbjuds, som reflekteras i konsumenters agerande 

mot varumärket, vilket är av vikt för hjälporganisationer att ta hänsyn till, eftersom det 

möjliggör att bygga starka samband till konsumenterna så att de blir ett återkommande stöd 

till varumärket (Kotler och Keller, 2009; Veloutsou och McAlonan, 2012). David Aaker 

(1991) definierar fyra ingredienser som driver ett varumärkeskapital; upplevd kvalitet, 

varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, samt varumärkeslojalitet. Utveckling av en 

varumärkesstrategi och en integrerad marknadsplan har blivit väsentlig för de flesta 

hjälporganisationer, eftersom att enbart arbeta för en god sak inte längre räcker (Stuart, 2016). 

Den teknologiska utvecklingen har öppnat nya dörrar för att nå ut till fler givare (Serazio, 

2015). Organisationens rykte, transparens, samt att inneha ett 90-konto är de faktorer som har 

visat sig avgörande för om individer väljer stödja en välgörenhetsorganisation eller inte 

(Välgörenhetsbarometern, 2017).  
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Avsnitt 3.3 Innehållsmarknadsföring presenteras för att få förförståelse för vilka avväganden 

en hjälporganisation behöver göras vid implementering av nytt marknadsföringsinnehåll. 

Detta för att vidare förstå varför studiens hjälporganisationer tillämpar det innehåll som de 

gör, för att vidare kunna analysera huruvida hjälporganisationers innehåll är anpassat till 

Millennials. Det centrala fokuset i innehållsmarknadsföring är att distribuera rätt innehåll via 

rätt kommunikationskanaler, där teoriavsnittet som presenteras i denna studie lyfter vikten av 

innovationer och storytelling. Avsnittet presenterar exempelvis att det är viktigt att 

hjälporganisationer använder sig av kreativa innovationer för att differentiera sin 

marknadsföring (Göttlichováa och Soukalováa, 2014) och vikten av att marknadsföringen 

tillämpar steg-för-steg innovationer (Kotler de Bes, 2015). Avsnittet om storytelling 

presenterar vikten av att historier är fängslande (McKee, 2003) och att historier vanligen 

provocerar empatiska reaktioner i form av negativa känslor då dessa antas ha störst effekt för 

att få människor att agera, där de vanligaste är skuld och rädsla (Merchant et al, 2009; 

Brennan och Binney, 2009). Rationella budskap presenteras som ett alternativ till emotionella 

strategier (Marchand och Filitrault, 2001), för att vidare i analysen möjliggöra en jämföra om 

emotionella eller rationella aspekter är att föredra. Engagemang är beroende av hur väl vi 

relaterar till historien, där identifieringseffekter i form av exempelvis Karen och Lowenstein 

(1997) teori om Identifiable Victim Effect presenteras. Avsnittet avslutas med två alternativa 

strategier för att vidare i analys möjliggöra en jämförelse baserat på respondenternas svar, om 

det är emotionella eller rationella strategier (Marchand och Filitrault, 2001) som fungerar, om 

det är fängslande historier eller historiernas attribut (Nguyen, 2015) som avgör engagemang. 

 

Avsnitt 3.4 Relationsmarknadsföring har valts att utgöra en del av studien för att ge kunskap 

om hur hjälporganisationer bör utforma sin marknadsföring för att skapa relationer och bygga 

lojalitet, vilket vidare i analys kunna applicera hur väl det är tillämpbart på Millennials, och 

vilka relationsbaserade strategier och verktyg som bör användas. Avsnittet är uppbyggt kring 

Benner och Barkensjos (2004) antagande om hur hjälporganisationer bör marknadsföra sig, 

vilket är strukturerat att följa: etablera relationer, utveckla relationer och behålla relationer. 

Faktorer och lämpliga verktyg för relationernas utvecklingsstadier presenteras under varje 

underrubrik. Under etablera presenteras Batsen et al. (1981) forskning om motivation, där han 

menar att det är altruistiskt motivation som driver engagemang tillsammans med bland annat 

relationsbaserad reklam. Under utveckla presenteras sociala medier (Amar, 2016) och 

kostnader relationsmarknadsföring behöver ta hänsyn till (Bennet och Barkensjo, 2004; 

Payne, 2000). Under behåll presenteras förtroende och engagemang som avgörande faktorer 

för utmärkta relationer samt en avslutande utvärderingsmodell för relationsmarknadsföring 

“Hypotiserade relationer”.  

 

Då studiens presenterade teorier integreras så kan dessa enligt oss sammanfattas genom en 

annan marknadsföringsdisciplin: kontextmarknadsföring. Detta eftersom när 

varumärkesstrategier integreras med marknadsföringens innehåll med syftet att etablera, 

utveckla och behålla relationer med Millennials, så uppkommer enligt oss en naturlig 

gemensam nämnare: vikten av kontext. För att möjliggöra att marknadsföringen blir 

situationsspecifik, och därmed anpassad till kontexten, så föreslår Carson och Gilmore (2000) 



46 

 

att marknadsföringen tillämpar fyra tillvägagångssätt, vilka de har sammanfattat i modellen 

Kontextmarknadsföring (se figur 6). 

 

 

Figur 6. ”Kontextmarknadsföring”. Modell baserad på Carson och Gilmore (2000, s.3). 

 

 Nätverkande - för att uppnå komparativa fördelar och kunskap om tillämpbara 

marknadsföringsaktiviteter för kontexten, så krävs det att hjälporganisationen 

medvetet nätverkar. Ett starkare varumärke möjliggör fler samarbeten, där 

relationsmarknadsföring av hög kvalitet säkerställer att relationerna behålls.  

 

 Kunskap och kompetens - hjälporganisationen behöver tillämpa befintlig erfarenhet 

och kompetens anpassat efter kontexten. För att veta hur hjälporganisationen ska 

marknadsföra sig mot Millennials så är det nödvändigt att tillämpa kunskap om 

Millennials, vilket kan underlättas av varumärkets samarbeten. 

 

 Anpassa standardiserade marknadsföringsstrategier - hjälporganisationers 

marknadsföringsstrategier behöver anpassas för att vara relevanta till kontexten. 

Kunskap om Millennials är nödvändigt för att veta hur hjälporganisationen ska 

anpassa varumärket, innehållet och relationsmarknadsföringen till kontexten. 

 

 Innovativ marknadsföring - innovationer möjliggör hjälporganisationernas 

differentiering, vilka behöver vara anpassade till kontexten för att nå framgång. 

Kunskap om vilka innovationer som kan anses nödvändiga är beroende av 

varumärkets position, samarbeten, hjälporganisationens ledare och tänkt 

innehållsstrategi. 

 

För att en hjälporganisation ska möjliggöra att anpassa sin marknadsföring till kontexten 

Millennials kräver, så anser vi det därmed nödvändigt att hjälporganisationen tar hjälp från 

varumärkesteorier, innehållsmarknadsföring och relationsmarknadsföring. 
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3.6 KRITIK MOT PRESENTERAD TEORI 

 

3.6.1 KRITIK MOT GENERATIONSTEORI 

 

I denna studie har vi valt att använda oss av Strauss-Howes generationsteori (1991), eftersom 

det är den första teorin som beskriver uppkomsten av de olika generationerna.  

Den akademiska responsen mot Strauss och Howes teori är väldigt blandad, några applåderar 

och andra kritiserar starkt. Kritiken har främst riktats mot att Strauss och Howes haft bristande 

empiriska bevis för sina påståenden, samt att delar av deras argument överskuggar verkliga 

skillnader inom befolkningen (Hoover, 2009). Strauss och Howe är två amerikanska 

författare, när de talar om vår historia så hänvisar de därför till amerikansk historia, vilket gör 

att generationsteorins kontext kan ifrågasättas. De böcker och källor, skrivna av Strauss och 

Howe, är publicerade år 1991, 1997 och 2001 – vilka är årtal innan generationen Millennials 

varken blivit fullt utvecklad eller tagit slut. Därmed går det att ifrågasätta om författarnas 

åsikter kan generaliseras över hela generationen Millennials, eller enbart i USA och den del 

av generationen Millennials som är födda innan sekelskiftet. Det finns fortsatt forskning och 

tillämpning av Strauss-Howes generationsteori i form av andra vetenskapliga artiklar, 

rapporter, undersökningar och debatter som både förnekar men även bekräftar teorin.  

 

3.6.2 KRITIK MOT BENNET OCH BARKENSJOS 

RELATIONSMARKNADSFÖRINGSSTARTEGI  

 

Relationsmarknadsföringens uppgift inom hjälporganisationer är enligt Bennet och Barkensjo 

(2004) att etablera, utveckla och behålla relationer med hjälporganisationens givare. De 

benämner dock inte specifikt hur relationer ska etableras, utvecklas eller behållas - vad som 

beskrivs under varje underrubrik är därmed baserade på antaganden utifrån deras forskning. 

Nämnvärt är dock att Bennet och Barkensjo (2004) inte nämner sociala medier (sociala 

medier var inte etablerat år 2004) – sociala mediers placering i kontexten är därmed baserat på 

egna antaganden. Detta då Bennet och Barkensjo (2004) troligtvis hade gett sociala medier 

stort utrymme om deras forskning var utförd mer nyligen. Bennet och Barkensjos (2004) 

forskning anser vi dock tillförlitlig, då hjälporganisationer fortfarande tillämpar den form av 

relationsmarknadsföring de benämner, med tillägget sociala medier.  

 

Modellen Hypotiserade relationer (figur 5) är baserad på kommunikationskanalerna; 

relationsbaserad reklam, direktmarknadsföring och tvåvägskommunikation –  där det går 

ifrågasätta om dessa tre hade använts om modellen upprättats idag. Då modellens resultat är 

en sammanvägning av kommunikationskanalernas totala uppfattade kvalitet, så kan det dock 

inte ses relevant vilka kommunikationskanaler som används. Vi har istället valt, baserat på 

egna antagandet efter hur vi valt att upprätta teoriavsnittet, att använda oss av kategorierna; 

relationsbaserad reklam, sociala medier och face-to-face. Direktmarknadsföring kan anses 
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vara relationsbaserad reklam, då den riktar sig mot specificerad givare med syftet att bygga 

relationer, och anses därför inte behöva utgöra en egen kategori i modellen. Sociala medier 

har istället fått utrymme, då vi tror att sociala medier hade ingått om modellen upprättades 

idag. Vidare så har vi valt att använda oss av kategorin face-to-face istället för 

tvåvägskommunikation, eftersom både Swindoll (2015) och Bennet och Barkensjo (2004) 

stärker face-to-face som den viktigaste metoden för att utveckla långsiktiga relationer. 

 

Relationsmarknadsföringens totala uppfattade kvalitet menar de är beroende av en 

sammanvägning av komunikationskanalernas uppfattade kvalitet i kombination med 

omvärdsrapporteringar. Då information är mer tillgängligt idag, till stor del på grund av 

sociala medier, samt att kraven är högre på transparens, så är det möjligt att anta att 

omvärldsrapporteringar idag kan ha större inverkan. Det går därmed att ifrågasätta om 

relationsmarknadsföring av uppfattad hög kvalitet i dagens komplexa samhälle kommer att 

leda till relationer av hög kvalitet. Dock så anser vi att Bennet och Barkenjos (2004) 

antaganden om relationsmarknadsföringens totala uppfattade kvalitet utgör en viktig funktion 

för att etablera, utveckla och behålla relationer med Millennials.  

 

4. EMPIRI 

 

I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet från de kvalitativa intervjuerna. Kapitlet 

presenterar empiri för en hjälporganisation i taget, vilken vidare är strukturerade efter 

rubrikerna: Varumärke, Innehåll, Relationer. Resultatet finns sammanfattat i bilaga 2-6. 

 

4.1 SVENSKA FN-FÖRBUNDET 

 

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar för att 

föra samman individer och organisationer för en bättre värld och ett starkare Förenta 

Nationerna. Svenska FN-förbundets verksamhet baseras på FN:s tre huvudpelare: utveckling, 

fred och säkerhet, samt mänskliga rättigheter. Organisationen dateras bak till 1929, men har 

haft sitt nuvarande namn och organisationsform sedan 1957. Svenska FN-förbundet ingår i 

FN-förbundens världsfederation, där FN-förbundets kongress är det högst beslutande organet 

som avgör förbundets verksamhetsinriktning. Förbundet medlemmar är organiserade i 

lokalföreningar och distrikt. De är även en paraplyorganisation för 84 riksorganisationer samt 

driver en skolverksamhet med drygt 30 skolor i Sverige. Svenska FN-förbundet driver fyra 

projekt för att sprida kunskap och skapa opinion om FN:s arbete (FN, 2017). 

 

 

 Flicka - stärker flickors rättigheter, arbetar bland annat med att involvera 

samhällen att arbeta mot barnäktenskap och könsstympning. 

 Skolmat - för barns rättigheter till utbildning och gratis skolmat.  
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 Minor - stödjer FN:s minröjningsorganisation, UNMAS. 

 Syrien - insamling till vår tids största humanitära kris.  

 

4.1.1 INTERVJU MED INSAMLINGSANSVARIG PÅ SVENSKA FN-FÖRBUNDET  

 

Intervju med Lena Rydorff (se bilaga 2), Insamlingsansvarig på Svenska FN-förbundet, 

gjordes den 7 april 2017 på Lenas arbetsplats på Skolgränd 2, Stockholm. Lenas ansvar på 

Svenska FN-förbundet är att arbeta med medlemskap och insamling. Tidigare har hon även 

under åtta år arbetat med insamling för Rädda Barnen i Stockholm.  

 

Varumärke 

Svenska FN-förbundet är en liten organisation, med 6000 medlemmar och får in cirka åtta 

miljoner kronor per år i donationer “de stora organisationerna har större möjligheter [...] de 

kan gå i breda medier och kanske har många följare [...] medan vi får jobba med det vi har.” 

Påverkansarbetet “blir lättare då man har 100 000 medlemmar [...]”. Det är viktigt att visa för 

samhället att Svenska FN-förbundet faktiskt har gjort skillnad genom att “hitta resultat där det 

faktiskt har ändrats i lagen”. Styrelsen bestämmer hur Svenska FN-förbundet ska arbeta, 

exempelvis så avslutade de samarbetet med Postkodslotteriet eftersom det “går ju till spel, så 

där vet jag att vår styrelse har nu tagit ett avstånd från det”. Donationer tas endast emot i form 

av pengar “[e]ngagemang är ju jätteviktigt, men jag tror ändå att man inte kommer kunna göra 

så mycket om man inte får in pengar”. Om man kan öronmärka donationer så är det 

symboliskt “det är ju väldigt svårt att säga att just de 200kr ska gå hela vägen till just den 

filten”. 

 

Varumärket är starkt och förknippas positivt eftersom det har FN i sin logga “FN är någonting 

som alla kan relatera till”. Detta kan dock leda till att “man ibland blandar ihop oss med 

riktiga FN”. “Varumärket är väldigt viktigt inom den här branschen, man måste ha 

trovärdighet” och visa vart pengarna går då det är det givaren alltid vill veta. “[A]lla 

organisationer måste jobba med sitt varumärke väldigt mycket... vara på top of mind hos 

givaren [...] även hos de spontana [...]”, vid exempelvis katastrofinsamlingar. Samtidigt måste 

hjälporganisationer tänka på att vara kostnadseffektiva och “hela tiden gå med vinst och inte 

kasta bort pengar”. Det är viktigt att differentiera sig från andra organisationer för att låta 

givarna hitta “det ditt hjärta klappar lite extra för”, vilket kan göras via specifika projekt. Det 

kan även vara positivt med företagssamarbeten eller låta företagsgrundare engagera sig och 

bli som symboler för varumärket “Barista och O’Learys [...] skänker till exempel miljoner 

varje år. Apoteksgruppen har tagit fram produkter för oss och sålt i sina apotek”.  

 

Hjälporganisationer måste arbeta med att involvera den yngre generationen eftersom den äldre 

generationen långsamt kommer att försvinna bort. Därför är det viktigt att arbeta för att 

engagera i tidig ålder “[s]e till att det finns en förening på ditt universitet som jobbar aktivt 

med våra frågor och kanske har en infoträff som du kan gå på [...] och bli vidare medlem i 
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våran organisation.” “[D]en allmänna känslan [...] kanske håller på att försvinna, men 

samtidigt är det så många av Millennials engagerade, men det kanske finns andra former av 

engagemang [...] Det är ju viktigt för oss att visa att man kan göra både det man själv tycker 

är roligt eller känns bra för personen själv.” 

 

Innehåll 

Digitaliseringen attraherar Millennials, men det är svårt att stå ut eftersom det är “många som 

är med och skriker för uppmärksamhet” och “jag tror också att de snabbt blir uttråkade“. 

Svenska FN-förbundet försöker nå unga medlemmar med hjälp av bloggar. Det är viktigt att 

“hela tiden testa nya kanaler, annars hänger man inte med, det går väldigt snabbt nu”. 

Millennials driver hjälporganisationers marknadsföring framåt “till exempel hela spelkulturen 

nu, gamification är en stor grej inom marknadsföring, att man ska nu göra det attraktivt 

genom att det är spel.” Svenska FN-förbundet har även en smartphone applikation som heter 

Världskollen, där användarna kan lära sig lite mer om världen och bli informerade om de 

problem som finns.  

 

Företagssamarbeten är ett sätt att marknadsföra sig kreativt “Apoteksgruppen har gjort den 

där Hej snippan necessären som såldes på apoteken och då kunde vi prata om flickors 

rättigheter också samtidigt som väcka den frågan”. Ett annat sätt är att ta hjälp av 

nyckelpersoner för problemet “när vi jobbar till exempel med könsstympning så har vi 

intervjuat nyckelroller där som kan vara allt från religiösa ledare till andra klanledare som kan 

vara viktiga att påverka.”  Det är viktigt att diversifiera kommunikationen om det finns andra 

organisationer som jobbar med samma frågor. Svenska FN-förbundet jobbar exempelvis 

mycket med flickors rättigheter och konkurrerar därmed med andra hjälporganisationer som 

enbart arbetar med barnfrågor, “så där kan man säga att dem på något sätt men äger den 

frågan”, men istället blir diversifieringen att man jobbar “med flickors rättigheter i Etiopien”.  

 

Historier är bra och ger en “[d]irekt kommunikation, att man ser och får den mänskliga 

kontakten.” Givaren vill alltid veta vilket land till exempel eller till och med vilka personer 

som får hjälp. “Det handlar väldigt mycket om känsla och hjärta [...] genom väldig konkreta 

exempel [...] skapa en känsla för en person som man faktiskt hjälper”. Det är viktigt att låta 

personerna själva få berätta sina historier “då vi tidigare har gjort resor till Etiopien, träffat 

tjejerna och då helt enkelt gjort ett reportage om dem, filmer och även text och bild, där de får 

berätta själva också om hur vi har hjälpt dem”. “När det funkar som allra bäst […] så är det ju 

ett barn eller en person som berättar sin historia [...] i kombination med kanske ett ämne som 

många engagerar sig för som exempelvis Flicka projektet”. Historien är viktigare än “att 

producera en reklamfilm med ljusslingor och allt [...] man har ju sekunder på sig och många 

att konkurrera mot”. Men det är “också ganska mycket prat om kommunikation inom 

branschen, att ska man ha positivt budskap och väcka hopp eller ska man visa det faktiskt 

jättehemska [...] det är bra om man inte försöker hänga ut barn och vara allt för negativa”.  
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Relationer 

“[D]et absolut bästa är att skapa den långsiktiga relationen”. För att uppnå detta så behöver 

man “hela tiden ha ett givar-perspektiv... Vad är enklast för givaren?”. Första steget att få 

någon att donera till Svenska FN-förbundet kan vara att anmäla sig till ett nyhetsbrev eller 

genom att engagera sig, där det finns “många olika grader av engagemang”. Man kan 

exempelvis skriva på en namninsamling, gå på en infoträff eller starta upp seminarier där man 

bor. “All ideell kraft är helt fantastisk och där ska man nog inte ställa för mycket krav för bara 

att få den tiden av personen är ju så lyxigt.” Efter detta “kommer vi försöka få dig att på något 

sätt börja betala medlemsavgiften [...] sen så försöker vi då få dig att gilla på sociala medier 

och börja fråga dig om gåvor”. Medlemskapet dras på autogiro och det “är en väldigt liten 

summa då som dras, men ändå så tycker vi att det är bättre än inget.” Givarna ges möjlighet 

att själva välja projekt och summa de vill donera till, det är bättre att givarna donerar en låg 

summa än ingen summa alls och därmed riskera att förlora givarna helt.  

 

Det är viktigt att fokusera på medlemskap och att uppmuntra unga att engagera sig redan 

under tidiga år. Unga kommer att engagera sig om det som erbjuds stämmer överens med vad 

deras “hjärta klappar lite extra för”. Svenska FN-förbundet har “kampanjambassadörer eller 

FN-föreningar på gymnasieskolor”. Det som dock kan hända sen är att “de flyttar, tar 

studenten och kanske har låg inkomst på grund av studierna. Då försöker vi ändå fånga upp 

och ha kvar dem. Då kan man åtminstone ha ideellt engagemang”. Det är viktigt att komma 

ihåg att de yngre vill hellre “ge sin tid” därför är det hela tiden viktigt att “jobba för att väcka 

en röst”. Det är viktigt att ta tillvara på de som tidigare har engagerat sig via organisationen, 

därför håller Svenska FN-förbundet på att utveckla ett alumninätverk på LinkedIn, med de 

som tidigare har engagerat sig i organisationen och sedan gått vidare till att jobba inom FN 

eller andra organisationer. Detta för att påvisa för de som engagerar sig att engagemang kan 

leda vidare till en karriär. 

 

4.2 STIFTELSEN RADIOHJÄLPEN 

 

Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och haft sitt 90-konto sedan 1950. Radiohjälpen 

omvandlades till en stiftelse 1966 av Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och 

Sveriges Utbildningsradio (UR). Radiohjälpen är en del av public service i Sverige och är den 

enda organisationen som får lov att samla in pengar till public service. Aktörer inom public 

service har krav på: opartiskhet, saklighet, oberoende och integritet. Radiohjälpen har tre 

uppdrag: att samordna och genomföra all insamlingsverksamhet inom svensk public service, 

informera och utbilda allmänheten om biståndsfrågor, samt omvandla insamlingarna till 

nationell och internationell verksamhet. Radiohjälpen arbetar även med fem kampanjer 

(Radiohjälpen, 2017). 

 Kronprinsessans Victorias fond - en nationell fond som går till fritidsverksamhet för 

barn och ungdomar med funktionshinder eller kronisk sjukdom. 
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 Världens Barn - ett stort internationell samarbete som bidrar till barnprojekt runt om i 

världen. 

 Musikhjälpen - en veckas årlig insamling till en undangömd humanitär katastrof. 

 Radiohjälpsfonden - nationella och internationella projekt som behöver stöd, hit går 

alla omärkta gåvor och insamlade medel från Melodifestivalen. 

 Katastrofarbete - uppkommer vid stora humanitära kriser, exempelvis till drabbade 

av orkanen i Haiti (2016) och drabbade av Ebola (2014). 

 

4.2.1 INTERVJU MED INSAMLINGSANSVARIG PÅ RADIOHJÄLPEN 

 

Intervju med Maria Halvorsen (se bilaga 3), Insamlingsansvarig på Stiftelsen Radiohjälpen, 

gjordes den 11 april 2017 på Marias arbetsplats på Oxenstiernsgatan 26, Stockholm. Maria 

har jobbat på Radiohjälpen som insamlingsansvarig sedan sommaren 2016, samt samordnar 

de fem kampanjer som Radiohjälpen för tillfället driver. Maria har en bakgrund inom globala 

utvecklingsfrågor och har jobbat med insamling i ungefär sex år på olika organisationer. 

 

Varumärke  

“Vi lever vidare ganska mycket på det här att vi är väldigt etablerad organisation, seriös och 

trovärdig aktör”. Rättighetsperspektivet är utgångspunkten för hela arbetet “[v]i jobbar inte 

med välgörenhet, utan vi skapar förutsättningar som gör att människor själva kan förbättra sin 

situation [...] att själva förverkliga sina egna rättigheter”. En varumärkesundersökning som 

gjordes för några år sedan visade att ungefär 97 procent av befolkningen känner till 

varumärket. “Vi samlar ju in pengar men vi vill inte konkurrera med andra organisationer för 

att det är ofta våra partnerorganisationer [...] ser vi inte det som negativt att de inte kom till 

oss utan det viktigaste för oss är att de engagerar sig och faktiskt bidrar.” Radiohjälpen arbetar 

för att stärka samhällen genom att ge bidrag i form av projektstöd till “lokala organisationer 

för att det är de som vet bäst hur det ser ut och vad de behöver”. De allra flesta donationer 

kommer in via kampanjerna, främst i form av engångsgåvor från privatpersoner. 

 

“Vi har så starka kampanjer som lever sina egna liv [...] kampanjerna har lite sina egna 

identiteter [...] så att jag tror att vi är bättre på att kommunicera via själva kampanjerna än 

Radiohjälpen som varumärket i sig.” Den största kampanjen är Världens Barn men en annan 

kampanj som växer mer för varje år är Musikhjälpen, där företag och individer själva söker 

sig till Radiohjälpen redan nu för att engagera sig på något sätt, men Radiohjälpen kan inte 

samarbeta direkt med utomstående företag. Företagen kan ge gåvor och engagera sig på sitt 

sätt, men de kan inte presenteras som företagspartners. Samarbeten med företagen genererar 

mer än bara pengar, de kan även utnyttjas för själva hjälparbetet, rekrytering av givare och för 

att utveckla tekniska lösningar. Vissa lösningar kan dock få negativa effekter, exempelvis så 

har Mello-appen gjort att intäkterna har minskat när man väljer man att rösta i appen istället 

för att ringa Radiohjälpens nummer.  
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SVT och SR är de som bestämmer programinnehållet i kampanjerna, men Radiohjälpen är 

med hela vägen för att se till att ämnet representeras på ett korrekt sätt. SR är även den aktör 

som bland annat hanterar Musikhjälpens egna digitala kanaler, som nu når ungefär fyra 

miljoner av Sveriges befolkning på Facebook. Radiohjälpen samarbetar också med SVT och 

21 andra organisationer inför Världens Barn-galan som anordnas varje år, samt vid 

Melodifestivalen.  

 

Radiohjälpen har inte en bestämd målgrupp men kampanjerna har olika målgrupper. Den 

äldre generationen har vuxit upp när det bara fanns SVT och SR och nåddes därmed främst av 

Radiohjälpens kampanjer. Radiohjälpens månadsgivare är därmed lite äldre, de yngre 

bearbetas inte för att bli månadsgivare eftersom de inte tycks ha samma resurser för det. 

“Samhället är i stort är nu mer individualistiskt” och har mer fokus på individen, det finns 

dock fortfarande solidaritet, men den skiljer sig mot förr. Hjälporganisationer tappar 

medlemmar och “har svårt med att få folk till att sitta i styrelse för olika lokala föreningar [...] 

engagemanget finns ju där, men har förändrats [...] man måste anpassa sig efter det.” 

Millennials engagerar sig i en fråga och inte organisationen i sig. Hjälporganisationer kanske 

inte behöver fokusera på att få Millennials att bli lojala till organisationen utan “mer att de 

utbildar sig i hur man engagerar sig i samhället [...] jag tror att engagemanget kommer finnas 

kvar [men] det kommer att fortsätta att ändras i hur man engagerar sig.”  

 

Innehåll 

Det är svårare att nå ut med sitt budskap idag “för man inte orkar höra på bruset” vilket gör att 

människor själva istället letar upp den information de är intresserade av, därför måste man 

“försöka vara på rätt ställe med rätt information”. För att attrahera yngre så är det viktigt att 

använda de plattformar de använder, där plattformarna underordnas vad som är trendigt nu, 

exempelvis användes Snapchat under Musikhjälpen då “Snapchat är i min uppfattning större 

bland de yngre”. “Nu är det inte Facebook längre hetaste bland tonåringar [...] man får hela 

tiden se och anpassa sig efter nya förutsättningar.” Radiohjälpen som hjälporganisation är inte 

så stora i sociala medier eftersom alla projekt under Radiohjälpen har egna digitala 

kommunikationskanaler som de använder. Radiohjälpen som organisation kommunicerar 

dock främst via radio och TV eftersom “[v]i jobbar ju inom huset, så att säga. Allt sänds ju i 

P3” och inom huset så “pushar” man andras program. Det är dock viktigt att vara relevanta på 

Facebook, eftersom Radiohjälpen når halva Sveriges befolkning där.   

 

Det är viktigt att hjälporganisationer har verktyg för engagemang så att givare inte har behov 

av att starta privata initiativ utanför organisationen. Radiohjälpen har där inte har hängt med 

efter givarnas behov. Individualisering av insamling är “jättefint och bra [...] men ibland 

önskar man att de stora organisationerna var bättre på att ta vara på det engagemanget”. 

Radiohjälpen jobbar annars mycket med tekniska lösningar men det får inte bli för tekniskt, 

utan det kan vara bra då folk tycker det är kul. I Musikhjälpen har vi till exempel en snurra 

där man fyller i beloppet som man har gett och ser exempel på vad det kan gå till ”vad är 100 

kronor i det här sammanhanget.” Till Musikhjälpen kan man även donera via en egen app, där 

man betalar för låtönskningar, vilket man tidigare gjorde via sms.  
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Ett rättighetsperspektiv genomsyrar all kommunikation och alla kampanjer. Det är dock 

viktigt att ha en balans i hur man visar behovet av hjälp “vi vill ju visa behovet, utan att 

skrämmas eller framställa människor som offer”. Det behövs även att frågan är aktuell för att 

uppfattas som relevant för att människor ska vilja ge, det måste finnas behov “folk måste höra 

att det är en katastrof för att ge”. Radiohjälpen har ofta “SVT-profiler” som ställer upp för att 

rapportera om och samla in till en katastrof. Man får anpassa sig utefter vad behovet är “det 

ska vara lätt att ge, samt för att alla ska kunna ge.” Radiohjälpen undviker också att framstå 

som kommersiella “ibland blir det kanske lite för mycket att kampanjer skapas på en 

reklambyrå [...] vi är inte företag, vi ska inte bli så heller. “ 

 

Relationer 

Det är även viktigt att kommunikationen uppehåller hög transparens “man ger ju med hjärtat 

men vill ändå med hjärnan veta vart pengarna går.” Därför redovisar Radiohjälpen alltid vad 

de gör “vi visar ju kvittofilmer, för att visa var pengarna har gått”. Den största delen av 

Radiohjälpens insamlade donationer kommer från stora svenska kända evenemang; 

Musikhjälpen, Melodifestival och Världens Barn-galan.  

 

Människor “är nu mer engagerade än någonsin [...] och det är det man inte vill ska försvinna 

och gå över till att bara ge pengar”. Det är viktigt att be om hjälp och uppmuntra till 

engagemang, men även att återkoppla till givarna. Alla kampanjer har ett folkbildningssyfte 

“det ska inte bara handla om att samla in pengar, utan det ska handla om att upplysa folk, om 

hjälpbehoven och lösningar på problemen.” Engagemanget är det viktigaste och det ska alltid 

komma först, och om “man väcker engagemanget så kommer det leda till insamlade medel 

också”. Att engagera sig är fortfarande väldigt stort “Musikhjälpen som är den supermoderna 

kampanjen, där folk ändå engagerar sig liksom på plats [...] säljer bullar eller pysslar och 

säljer på en loppis”. Även unga människor som engagerar sig “vill ha det här fysiska” där 

exempelvis skolklasser som samlar in gärna vill ha traditionella insamlingsbössor. Det är 

därför bra om hjälporganisationer ser sig själva som en kanal för “att samla in engagemanget 

och nå ut med pengar.”  

 

“Det här medlemskapet tror jag inte lockar [...] insamlingen ökar men medlemskapet 

minskar”. Det är åtagandet som är problemet, för människor vill vara volontärer inom olika 

uppdrag, men de “vill engagera sig på sina egna villkor och i den frågan de vill” och vill inte 

behöva binda upp sig. Engagemanget behöver därför skapas i tidig ålder “att man lär sig att 

bidra, att engagera sig och ge [...] lär sig att man hjälper andra som har det sämre än en själv”. 

 

Majoriteten av givarna är engångsgivare “finns självklart återkommande givare i de olika 

kampanjerna men vi söker aldrig upp folk och försöker samla in pengar”. Däremot så jobbar 

Radiohjälpen med att ha en låg tröskel så att alla kan bidra “vara noga med att det inte behövs 

så mycket [...] 50 kronor i Musikhjälpen kan göra en stor skillnad i alla fall.“ Radiohjälpen 

har dock börjat kolla på fler funktioner för att det ska bli lättare att bli månadsgivare.  

 



55 

 

4.3 INTERNATIONAL AID SERVICES  

 

International Aid Services (IAS) är en icke politisk och icke vinstdrivande förening som 

grundades 1989 och har idag verksamhet i 12 länder, där de startar och stödjer projekt efter 

behov, med det primära fokusområdet Östafrika. IAS har svenska grundare och huvudkontor i 

Stockholm, Sverige, samt totalt ytterligare tre kontor i Danmark, Tyskland och USA (IAS, 

2017a). IAS har huvudsakligen varit en humanitär aktör, men ju mer organisationen 

expanderat desto mer har den börjat övergå till att engagera sig i hela spektrumet från 

katastrofhjälp till långsiktiga utvecklingsprojekt (IAS, 2017b). IAS arbetar idag med 

principen hjälp till självhjälp, genom att investera i människor så att de själva kan utveckla sin 

fulla potential, detta genom att uppmuntra och stödja lokala organisationer med lokalt 

ägarskap, samt lokala projekt som har en reproducerande effekt (IAS, 2017c). IAS arbetar för 

att förändra liv genom att fokusera på följande tre teman:  

 Integrated Water Resource Management - effektiv utveckling av naturliga resurser 

för att möta samhällets behov, främst utvecklingsprojekt inom vatten, sanitet och 

hygien. 

 Civil Society Development - skapa förutsättningar för lokala organisationer, stödja 

deras medverkan i humanitära insatser, utvecklingsinitiativ och arbete för att motverka 

fattigdom.  

 Inclusive Education - säkerställer tillgång till utbildning för de med ogynnsam 

bakgrund och för de med inlärningssvårigheter.  

 

4.3.1 INTERVJU MED INTERNATIONAL AID SERVICES 

 

Intervju med Andreas Zetterlund (se bilaga 4), Marknadsförings- och Insamlingsansvarig på 

International Aid Services (IAS) Sweden, gjordes den 6 maj på Andreas arbetsplats på 

Siktgatan 10, Vällingby. Andreas far är grundare till föreningen och Andreas själv har jobbat 

på IAS sedan år 2003. 

 

Varumärke 

“Vi är en allians idag” där Sverige tar ledningen i alliansarbetet och sätter ramverk för hur 

organisationen ska fungera, hur projekten ska styras och skötas. Varje landskontor får 

marknadsföra sig som de vill och välja vilka de vill nå, privatpersoner eller företag och 

statliga myndigheter, men vikten ligger på att skapa förtroende för IAS “oavsett land och 

tillhörighet så tror jag att man ger till dem man har mest förtroende för.” Idag har IAS 280 

anställda ute i fält med verksamhet i Östafrika, där samarbetet sker med de lokala 

myndigheterna. IAS arbetar med ungefär 50–60 projekt med fokusområdena vatten, sanitet 

och infrastruktur “[d]et är inte så många som gör den här typen av arbete utan ger då kontrakt 

till oss”. Eftersom IAS jobbar i högriskområden så arbetar de med nationell personal för att 

“nå otillgängliga, tuffa områden och att bygga långsiktigt i de här miljöerna”. 
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Framtidsstrategin är att nå ut till Västafrika, Nordafrika och Mellanöstern och ta bort så 

många mellanhänder som möjligt, så att inte en stor del av pengarna försvinner innan hjälpen 

faktiskt når fram till de som behöver den. Sverige är ett av de länderna som är i topp vad det 

gäller att kritisera “[v]i ska inte betala några admin, vi vill att alla pengar ska nå fram [...] av 

de länder i världen som har mest fakta i statistik och jag tror att det har format oss”. 

 

IAS har inte så stor konkurrens i Sverige eftersom “vi har vår egen personal där ute och valt 

att inte vara så offensiva marknadsföringsmässigt, utan vi väljer istället att satsa mer på den 

närvaron vi har och transparens”. IAS vill inte jobba med “ytlig fundraising [...] utan att 

kunna påverka på riktigt”, samtidigt “[v]i behöver ett vitt ansikte som syns”. IAS är med i 

flera arbetsgrupper och nätverk, som exempelvis Svenska Humanitära Nätverket, samt “UD 

och SIDA”, där IAS kan “ta upp våra frågor och kunna påverka i de mötena istället.” IAS har 

även en rad olika samarbeten med företag, som exempelvis Linas Matkasse och Solvatten. “Vi 

har inte varit så petiga med att IAS syns i all fundraising” som deras samarbetspartners gör 

utan “de får profilera sig själva som hjälporganisationer och vi brukar omnämnas i någon 

mening”. IAS nämner i sin tur var pengarna kom ifrån, samt försöker i sin tur även leverera 

bilder, text och rapporter till de organisationer som stöttar arbetet.  

 

Istället för att ge filtar och förmögenhet så tar IAS bara emot pengar, eftersom “pengar ger 

mer värdighet för personen att själv ta beslutet om vad man vill ha, även i en utsatts sits, än att 

bara få grejer.” IAS har en stor spännvidd av hjälporganisationer och statliga myndigheter 

som stöttar dem eftersom de är på plats med egen personal och egen verksamhet, “det är en 

stabil intäkt för oss, så vi har inte kniven mot strupen för att vi måste få in era pengar, men vi 

önskar att få dem för att vi tror att era pengar möjliggör mer.” Mindre än tio procent av 

donationerna kommer från privata givare, men fokuset ligger inte heller på att jobba aktivt för 

att attrahera fler medlemmar, eftersom “vårt fokus har egentligen varit organisationer [...] 

egentligen marknadsfört oss mest i möten [...] organisationer som vi har stött på”. 

 

“Er generation kommer märka ändå att det behövs kanske mer en äldre generation som bas 

ändå att bygga på” eftersom idag utgör 55+/60+ åringar den basen som genererar mest 

intäkter för hjälporganisationer. IAS vill självklart engagera Millennials mer i organisationens 

arbete, men “Millennials är mer globala [...] plockar upp trender mycket snabbare [...] 

ifrågasätter mer [...] är mer kritiskt granskande av informationen”. “Jag tror den här 

generationen kommer slukas upp av mer etablerade sammanhang och organisationer”. 

Sektorn för hjälporganisationer är väldigt traditionell, entreprenöriella former kommer 

fortsätta utvecklas inom den “[d]et kommer vara mer kopplat till business, alltså 

företagsekonomi fullt ut.”  

 

Innehåll 

Millennials bryr sig mycket om miljön, en hållbar planet och rättighetsaspekter, så dessa 

områden är viktiga att fånga upp. Millennials är “ju krävande för att alla är uppkopplade idag 

[...] måste vi som organisation vara relevanta för vår tid”, därför är det viktigt att regelbundet 

uppdatera sociala medier samt att tänka nytt och verka för “olika hubbar av innovationer.”  
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IAS har även ambassadörer som indirekt förmedlar en positiv bild av IAS genom att tala gott 

om organisationen, det är dock “svårt att mäta effekterna av det, hur mycket pengar det 

egentligen genererar [...] för varumärket och ryktet är det jätteviktigt”. Det viktigaste för IAS 

är att deras historier kommer från platsen de faktiskt jobbar på “vi är på plats med vår 

personal och stories som är från våra projekt på plats i de här länderna”. Millennials 

“ifrågasätter mer [...] mer kritiskt granskande av informationen” så det är viktigt att se till att 

det är autentiskt “att det är på riktigt”. Eftersom att IAS bedriver verksamhet “där ingen annan 

är” så är det viktigt att historierna kommer ifrån lokal personal för att på så vis bevisa vad de 

faktiskt gör. Detta blir lättare och lättare eftersom mobiltelefoner “utvecklas enormt snabbt nu 

i de länder vi jobbar i” så möjliggör det att informera i realtid “så att vi kan ju ge mer direkt  

bild av vad vi faktiskt gör.”  

 

Relation  

IAS använder sig bara av digitala medier eftersom de är de mest kostnadseffektiva 

“[a]nnonsering gör vi ingenting med, vi kör bara sociala medier och vår webbsida idag.” IAS 

hade brevutskick tidigare men brev tar för lång tid. “Dels har vi inte så många givare och 

känner att för oss spelar det inte så stor roll om vi skulle förlora några”, det viktigaste är att 

tänka framåt och på sikt “bygga upp en digital hantering”. IAS arbetar just nu med att digitalt 

mobilisera deras landskontor “att bli starka i sociala medier”. Det viktigaste är förtroendet, det 

är det som kommer att avgöra om du ger eller inte.  

 

Millennials är svåra “att knyta upp långsiktigt” eftersom de hela tiden kräver resultat och 

deras engagemang behöver konstant bekräftas “får inte den här generationen något gehör då 

kommer man gå i sin egen väg till slut.” Millennials största problem är uthålligheten “jag kan 

tänka mig att tre-fyra år är en ganska lång period för att engagera sig i en fråga”. Men 

Millennials vill dock engagera sig, dock hellre med tid än pengar “och vill engagera sig i 

frågor och påverkan”. 

 

IAS föredrar att arbeta med lokal personal på de platser där de driver projekt och ibland har de 

volontärer som kommer in ifrån Sverige och USA, men “tyvärr är det problematiskt. Det är 

rätt tuffa miljöer att komma till [...] det är ju främst nationell personal som klarar av det här. 

De vet dynamiken, vad man kan göra och inte.” IAS önskar att de kunde engagera fler men 

kulturskillnader gör det svårt eftersom i länderna de arbetar ska man “ha mer respekt för de 

äldre [...] att komma som västerlänning till vissa länder, har vi sett att flera inte hade kunnat 

underordna sig en hierarki”. Därför behöver IAS tillämpa en “tuffare screening för vilka vi 

skickar ut för att se till så att det funkat.” 

 

4.4 FRÄLSNINGSARMÉN  

 

Frälsningsarmén, som är en kristen frikyrka med ett 90-konto, hade i Sverige sitt första möte 

år 1882. Svenska Frälsningsarmén skickade ut sina första missionärer 1882 (till Indien), 

öppnade sin första institution 1890 och öppnade sin första second-hand butik (Myrorna) år 
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1898. Idag finns Frälsningsarmén i 128 länder där varje land arbetar med egna omfattande 

projekt. Totalt finns mer än 15 400 kårer och 1 150 000 frälsningssoldater. I Sverige finns 196 

verksamheter (Frälsningsarmén, 2017). Frälsningsarmén arbetar inom fyra huvudområden: 

 

 Sociala institutioner - kårer som upprättar verksamhet baserat på lokala behov. 

Exempelvis hjälper missbrukare, ungdomar, unga mödrar, familjer och upprättar 

stödboende för funktionshindrade.  

 Skolor - har sina egna skolor, arrangerar läxhjälp, aktiviteter efter skolan samt 

kolloverksamhet. 

 Sjukhus - har egna sjukhus och även mobila sjukhus, samt hälsovårdsprogram bland 

annat för AIDS/HIV patienter.  

 Katastrofinsatser - högkvarteret i London organiserar katastrofinsatser och skickar ut 

team till drabbade områden. 

 

4.4.1 INTERVJU MED FRÄLSNINGSARMÉN  

 

Intervju med Leif Bergström (se bilaga 5), Kommunikations- och insamlingschef på 

Frälsningsarmén, gjordes den 5 maj 2017 på Leifs arbetsplats på Nybrogatan 79B, Stockholm. 

Leifs är ansvarig för kommunikationen och har 16 anställda under sig. Leif är utbildad 

ekonom med flera års erfarenhet av marknadsfrågor, samt är utbildad pastor och är officer 

inom Frälsningsarmén.  

 

Varumärke  

Frälsningsarmén är idag Sveriges största frikyrka med 1200 anställda och arbetar 

huvudsakligen med ett omfattande socialt arbete, samt vill uppfattas som troende, välkomnade 

och hjälpande. Genom tillämpning av en “halvtaskig regel som heter 80:20 regeln”, går 80 

procent av insamlade pengar till sociala ändamål och 20 procent till kyrkliga ändamål. 

Frälsningsarmén äger även second hand kedjan Myrorna, dit lös egendom skänks, vilket 

sedan av Myrorna förädlas till ett överskott som Frälsningsarmén sedan kan använda i sin 

verksamhet. Till Myrorna kan även människor i behov få en rekvisition vilket innebär att de 

kan gå dit och ta det som passar dem bäst. Organisationen försöker jobba “där stat och 

kommun inte räcker till” då “många vet ju att Frälsningsarmén hjälper personer i utsatthet”.  

 

Frälsningsarmén finns plats i 150 länder, där de kan bevisa att de gör det de lovar, eftersom 

det “ger ett förtroende att det människor ger till oss verkligen kommer att användas där borta 

till det här ändamålet”. Enligt undersökningar så har Frälsningsarmén spontan kännedom på 

30 procent och behjälplig kännedom på 98 procent. “Man måste jobba stenhårt för att ligga 

där framme hela tiden". Man förväntar sig exempelvis att Frälsningsarmén ska stå ute och 

samla in pengar till personer i nöd under december månad och “skulle vi gå bort därifrån, då 

skulle vi börja ta död på en del av vårt varumärke". Julen är den absolut bästa perioden för 

alla hjälporganisationer att samla in pengar så då skickar Frälsningsarmén ut 700 000 brev, 
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vilket är det sättet som genererar mest pengar. Under ett tillfälle har postleverantören Bing 

gjort en undersökning där de sammanställde att “det spelar ingen roll vad ni skriver på 

kuvertet, bara ni sätter en logga på kuvertet så kommer man att ge”.  

 

Majoriteten av alla hjälporganisationers givarbas utgörs av pensionärer och det lägsta 

förtroendet finns bland den yngre generationen. Till viss del kan det bero på att 

Frälsningsarmén har “en del ålderdomliga attribut”. Den yngre generationen bryr sig inte så 

mycket om vilken organisation det är som står bakom, utan syftet måste stämma överens med 

den världsbild individen har just nu, där deras attityd mot ändamålet kommer att avgöra. Det 

finns vissa områden som den yngre generationen brinner lite extra för som exempelvis 

människohandel och integration, men även dessa skapar en splittring som "integration mot 

människor som kommer från utlandet eller är flyktingar det tilltalar en del [...] en del svenskar 

hatar det [...] varför hjälper ni honom och så vidare”. 

 

Det finns stora utmaningar med det kontantlösa samhället då givare nu först måste “upp med 

telefonen och Swisha ett nummer istället för att lägga en tjuga i bössan”. Det finns även 

problem i vad människor väljer att ge när katastrofer sker, under flyktingtumulten på 

Stockholm Central hösten 2015 så kom exempelvis människor med sina barn och kassar 

fyllda med leksaker “och det är jättefint och man lär barnen att ge [...] men vad ska vi ha den 

här kassen med leksaker till? Det hjälper inte människorna med smutsiga kläder”.  

 

Innehåll 

Allt är “betydligt svårare idag med mediabruset”, därför är det viktigt att differentiera sina 

kanaler. Instagram måste exempelvis säga en annan sak än Facebook. Instagram och 

Snapchat är bra verktyg för att nå ungdomar men de läser ju ”Aftonbladet.se de med”. 

YouTube är också en bra kanal, en film till Frälsningsarméns julinsamling “fick över 2 

miljoner visningar [...] du kan köpa de visningarna, men att få de visningarna organiskt, då 

måste du ha en del ambassadörer där ute.” Det är även viktigt att innehållet har hög kvalitet, 

därför jobbar Frälsningsarmén nära med en av Sveriges bästa PR konsulter och med en 

reklambyrå och “mina skribenter har alla gått en bättre utbildning”. 

 

När man ska förmedla budskap så är det viktigt att tänka “[v]em äger problemet när det gäller 

människor i Sverige? Ja, kommunen egentligen”, därför kan Frälsningsarmén bara ”visa 

vägen gällande det och sätta ner foten" och försöka sätta punkt i frågan. Att sätta ner foten 

betyder att visa ståndpunkt “[o]ch hur sätter man en punkt? Jo kanske genom att ge pengar till 

oss”. Det primära budskapet måste alltid vara att hjälpa människan och “storys slår lika bra 

bland dem äldre som bland de yngre”.  

 

Den yngre generationen är “väldigt duktiga på att gilla, dela, kommentera." Det blir ett sätt att 

“ge av sig själv, att visa att jag bryr mig”, att ge är inte bara att ge pengar. 

"[D]elningshysterin” kan dock ha negativ inverkan på insamling. Till exempel då [j]ag 

startade en insamling i vintras [...] hemlösa i Uppsala [...] gick jag ut med det bland alla mina 

Facebook vänner och i hela mitt nätverk [...] Och alla sa: bra Leif, vad duktig du är, vi står för 
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dig, men det var knappt någon som gav pengar."  

 

Via storytelling kan man uppmärksamma problem “[d]et är ett bra sätt att tala om för 

allmänheten” och låta de “få upp ögonen för det”. Informationen som kommunicerar i en 

kampanj “det är bara rubriker på det [...] du får inte säga: vi hjälper missbrukare, det säger 

ingenting” utan du behöver berätta om “Kalle som fick torka spyor hemma när hans mamma 

är full på sommaren.” För att möjliggöra bra innehåll jobbar Frälsningsarmén strategiskt med 

“content marketing” efter metoden "1:9:90 [...] Kan vi då nå med det här budskapet till nio 

ledare i Sverige [...] när de börjar dela och säger gillar, dela, kommentera då tar de här nio de 

andra 90 med sig”, där 1 plus 9 plus 90 blir 100 procent. Det är dock väldigt svårt eftersom 

det alltid är “bästa storyn tyvärr som kommer att vinna matchen”. Det handlar om att hitta rätt 

ledare till rätt frågor med allt handlar om “timing [...] Efter den 25e är mycket lättare än innan 

den 25e.” Men även om ledaren och timingen är rätt så om du säger samma sak två veckor 

senare “på ett litet tvistat sätt [...] det händer inte ett skit. [...] D]et som blir så fruktansvärt fint 

med content marketing det är att det är så fruktansvärt svårt". Tillfället avgör “det måste 

finnas tillräckligt med pengar på kontot” i kombination med syfte och attityd till ändamålet 

“Syrien är ett lätt land att samla in pengar till” och “vi har ju våra kära rumäner som sitter här 

runt om i stan, dem är det svårare att samla in till”.  

 

Relation  

För att hitta sin målgrupp så använder sig Frälsningsarmén av “marketing automation” vilket 

innebär att man undersöker hur en givare hittade organisationen, exempelvis “via någon 

halvtaskig banner från Frälsningsarmén via Aftonbladet.se” och försöker sedan hitta tvillingar 

till givaren “som har ett likadant socialt beteende och likadan bakgrund [...] [k]an vi hitta fler 

likadana personer från den kanalen så kommer vi även att hitta fler givare.”  

 

Sociala medier och SMS används för att nå ut till givarna “vi är fruktansvärt duktiga idag vad 

det gäller sociala medier." Man når ut bäst i sociala medier genom att använda sig av film, 

eftersom film väcker intresse och man kan sedan från filmen klicka sig vidare till en 

landningssida. Det som dock är det absolut bästa sättet att kommunicera ut budskap på är att 

tala med människor. Det är även viktigt med bra PR, där Frälsningsarméns PR under 

Almedalsveckan har fått Taxi Stockholm att “engagera sig i frågan att utbilda sina 

taxichaufförer i människohandel”. Frälsningsarmén har även ett återkommande 

julinsamlingsevent ”Julgrytan [...] en gryta som man kan lägga pengar i”.  

 

Människor väljer att bli medlemmar ur sin troende aspekt, och vidare väljer en del att hjälpa 

till som volontärer. Volontärer kan dock endast få arbeta med enklare uppgifter eftersom “en 

del av våra samarbetsavtal kräver att man är behandlingsassistent [...] socionom [...] eventuellt 

vara utbildad pastor, vilka våra officerare är”. Valet att hjälpa andra måste handla “om en 

överlåtelse”, det måste handla om personen vi hjälper och vara på den personens villkor, inte 

på volontärens. Eftersom personen som behöver hjälp kanske inte kommer att få förtroende 

“om vi skickar in några nya människor” hela tiden.  
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“Det är väldigt många olika faktorer som måste stämma överens för att du ska ge första 

gången och det är väldigt många faktorer som måste stämma överens för att du ska ge till 

samma organisation nästa gång igen.”. Men man kan successivt påverka vad någon gillar 

genom att “undervisa […] låta det växa till lite grann”. “Det mest delade i sociala medier det 

är ju små söta kattungar […] [f]ula kor blir ju inte samma sak […] om man tar bort katterna 

och börjar köra in kor istället, då kanske […] man börjar gilla de här korna också”. Det 

handlar om att börja bygga förtroende för då finns en sannolikhet att den kommer att börja ge. 

Man skulle exempelvis kunna sms:a “[h]ej idag var jag ute och hjälpte några hemlösa och 

gjorde så här: vill du veta mer? […] klicka på den här länken […] Och sen så skickar jag ett 

sånt SMS till dig: hej igen va kul att du var inne på våran webbsida […] sen vecka tre så 

frågar du om pengar”. Det handlar bara om testningar, “det är bara att testa.” 

 

 

4.5 WAR CHILD  

 

War Child är ursprungligen en holländsk stiftelse, grundad 1995, som uppkom då grundaren 

ville vidareutveckla och organisera aktiviteter för att hjälpa krigsdrabbade barn med hjälp av 

musik, kreativitet och psykosociala program. War Child finns i Sverige sedan 2015 och 

innehar ett 90 konto (War Child, 2017). Organisationen arbetar med olika projekt i 14 länder, 

där barnen behöver dem som mest. War Childs verksamhet riktar sig mot de barn som växer 

upp i krig och arbetar för att bearbeta barns trauman från våld, rädsla och väpnade konflikter. 

War Child riktar sig idag även mot barns sociala miljö och låter barnen vara med och utforma 

de program som War Child ska arbeta med, detta för att göra barnens röst mer hörd, 

framförallt hos beslutsfattare och politiker. War Child arbetar tillsammans med ambassadörer, 

donatorer, sponsorer, företag, myndigheter, övriga organisationer, aktivister och frivilliga. 

War Child arbetar med huvudsakligen tre områden:  

 

 Psykosocialt stöd - arbetar med kreativa metoder efter ett koncept som de kallar 

DEALS, vilket består av 16 moduler, där de arbetar med barnen på ett lekfullt sätt för 

att de ska kunna utveckla sina färdigheter, bemöta känslor och låter barnen själva 

berätta sin egen historia i form av pjäser, reportage och utställningar. 

 Skydd - verkar för jämställdhet och säkerhet genom att göra barns röster hörda via lek 

och kreativa uttryck och anordnar kreativa workshops ”safe spaces för att bearbeta 

traumatiska upplevelser. 

 Undervisning - försäkra att barnen får en trygg framtid, arbetar med egenutvecklat  

e-learning (internetbaserat) program ”can’t wait to learn”. 
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4.5.1 INTERVJU MED WAR CHILD  

 

Intervju med Mardin Baban (se bilaga 6), Digital kommunikations- och Insamlingsansvarig 

på War Child Sverige, gjordes den 12 maj 2017 på Mardins arbetsplats på Tomtebogatan 17, 

Stockholm. Mardin är ansvarig för kommunikationen och arbetar tillsammans med ytterligare 

tre anställda på kontoret i Stockholm. Mardin är utbildad statsvetare med flera års erfarenhet 

som PR konsult.  

 

Varumärke 

War Child är väldigt stora i världen och “[i] fjol så hjälpte vi lite över 380 000 människor [...] 

från Colombia, till Sri Lanka, till Mellanöstern till ett handfull afrikanska länder.” I Holland 

är organisationen mycket välkänd “som Astrid Lindgren här i Sverige”, men är däremot 

väldigt nya i Sverige och därför måste ständigt jobba för att bli bättre “för ens konkurrenter 

blir ju bättre.” “Förtroendet är allt” och “varumärkeskännedom är allt”. War Child är nya på 

en marknad där de har väldigt många konkurrenter, därför okuserar de på att öka sin 

varumärkeskännedom främst inom Stockholmsområdet, men “[a]lla är vår målgrupp.” War 

Childs mål är att vara “den mest innovativa hjälporganisationen 2020.” Det är viktigt att pröva 

sig fram eftersom man alltid kan dra lärdomar, även om det inte går bra. En metod för att 

stärka sitt varumärke är att “låna ut sitt varumärke lite grann till personer som vill skapa en 

egen insamling, med sitt eget namn, till det vi gör. […] Som crowdfunding, fast för oss.” 

Egeninsamlingar är bra eftersom det blir “mer personligt, man kan dra in vänner, familj, 

släkt” och då har de “en värmekälla att förhålla sig till, istället för en organisation som är 

okänd för dem”.  

 

“Jag läste någonstans att svenska människor är de tredje mest skeptiska inom välgörenhet [...] 

men man ska vara skeptisk. Man ska vara kritisk. Det är vår uppgift att övertyga dig om att 

allt är korrekt.“ Det är viktigt att investera i organisationen då “det kostar pengar att samla in 

pengar” och givare tänker oftast inte på att hjälporganisationen spenderar mycket pengar på 

sin marknadsföring. Millennials vill ha bevis på hjälporganisationers engagemang och se hur 

de jobbar med flera olika “människor, berättelser, andra öden, länder, andra problem [...]” så 

att Millennials ser att organisationen håller på med rätt mycket olika saker och är väldigt 

engagerade i sina projekt. Millennials är dock extremt illojala “det ser man överallt, företag, 

politiska partier, man märker ju att unga människor har väldigt lätt för att lämna något.”  

 

Millennials vill ständigt göra någonting, vilket är anledning till varför de vill engagera sig 

inom en hjälporganisation “det kan vara allt från för att få en schysst uppdatering på Facebook 

till att de faktiskt brinner för det.“ Vidare vill Millennials kunna kontrollera hur de ger, då 

“[d]e kanske vill ge 3 spänn en dag och 3000 kronor en annan dag [...] kanske vill nischa in 

till att hjälpa burundiska flyktingar i Kongo, och kanske inte bryr sig alls om tjejer i 

Colombia”. Alla hjälporganisationer vill alltid ha “unrestricted money som tickar på varje 

månad” men detta är inte möjligt med Millennials. Exempelvis “[v]i har en kampanj nu, 14 
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för 14. Eftersom vi är 14 länder, så kan man ge 14 kronor till oss. Det är ju inte stora pengar 

men många bäckar små”. 

Innehåll 

War Child sköter all kommunikation digitalt “vi vill inte skicka brev hem till folk eller sådana 

där saker”. Den primära kommunikationskanalen är Facebook och hemsidan “är ganska 

texttung, det finns mycket att läsa på om man vill.” Millennials “har skapat en marknad där de 

driver oss till att bli mer innovativa.” Därför är det viktigt att alltid ha en “kreativ approach” 

vilket skapar större behov för volontärer, vilka War Child inte skulle klara av att genomföra 

sina event utan.  

 

Det är svårt att nå ut till Millennials eftersom “[m]an informationsbombas ju som aldrig förr 

[...] de sållar ju väldigt mycket”. ”Jag tror faktiskt på att Millennials är väldigt kritiska” det är 

viktigt att vara konkret och använda enkla budskap. Det är viktigt att det inte är “för säljigt”. 

Det kan vara bra att använda influencers som språkrör för att nå ut med budskap “inte 

nödvändigtvis bara av de stora influencers som Beyonce” men micro-influencers som “kanske 

har 1 000 till 10 000 följare” kan få en Millennial att känna “men det där kan jag också bli.” 

Generellt kan man använda samma budskap till Millennials, men däremot behöver man 

fokusera på gemensamma nämnare “vi är så digitaliserade, asså det är så otroligt viktigt 

oavsett om man är från Rinkeby eller Östermalm.” Millennials vill gärna se visuella budskap, 

det är viktigt att budskapen inte bara är ord, och projekten måste vara innovativa. War Childs 

kommande projekt kommer att använda sig av förankrade “spoken word artister” vilka 

kommer att skriva poesi på kampanjens tema “[o]ch så ska folk förhoppningsvis också skriva 

sina tankar på en berättelsevägg som vi ska smälla upp.” Projektets utformning har ingen 

annan hjälporganisation tidigare använt sig av. Att “tweaka spel” vore även perfekt för att nå 

ut till Millennials “tänk dig till exempel Super Mario, att varje gång du hoppar upp och 

hoppar på en peng, så går en krona till War Child. [...] men det kostar ju pengar.” 

 

I Sverige är vi rakt på sak och vill ha det lite mer aggressivt som i Storbritannien. War Child 

UK hade gjort en reklamfilm “[s]å i reklamfilmen så är man den här unga tjejen, vars mamma 

blir våldtagen och ens pappa blir skjuten och så ser man soldater som kommer in, och det är ju 

som en käftsmäll. Och istället för liv som man har så ser man hur rädd den här tjejen blir”. I 

Holland är det istället väldigt mjukt där de vill ha bilder på leende barn. Vi vill istället ha det 

verklighetstroget, där det kan vara bra att knyta problemet till någon samhällspolitisk fråga 

“att man gör en kampanj kring: grabbar kom igen, typ så. Ni tjänar mer, ni ger mindre, vad 

händer?“  

 

Det är viktigt att historierna alltid erbjuder någonting tillbaka, eftersom ju mer Millennials 

ger, desto mer vill de ha tillbaka, och de vill även själva kontrollera hur mycket de kan ge och 

hur mycket de kan få. Formuleringen på historierna är viktigt “att de är sanna, att de är 

koncisa, att de är varma, att de är upprepande… och det ser vi i den politiska sfären också. 

Kandidater som vinner folks hjärtan väldigt snabbt har en berättelse. Folk kan identifiera sig 

med det de säger väldigt snabbt.” Det är viktigt att det man ser och hör är genuint och att det 
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“kommer från något mänskligt. Att man kan relatera till det.” Barn är exempelvis någonting 

alla kan relatera till “barn är ju barn [...] Alla mammor och pappor kan relatera till hur det 

skulle vara om deras barn var utsatta för krig.” Historier måste innehålla “värme […] värme 

är sanning för mig, det ska vara något som man kan relatera till.” Hittar man någonting som 

fungerar bra “då måste vi upprepa det ganska ofta.” Men historien måste ändå alltid komma 

med någonting nytt “du kan ju inte komma med en berättelse om Samir i Libanon 17 gånger.” 

Historier behöver även ta hänsyn till en “etisk dimension [...] Du lever i överflöd, varför ger 

du inte mer? […] någonstans i kommunikationen så blir det ju någon form av 

skuldbeläggning, vare sig den är direkt eller indirekt.” 

 

Relationer 

Historier måste alltid presentera hur givaren kan gå vidare med handling “de ska vara väldigt 

enkelt att kunna gå från känsla till handling”. För att vilja ge en gång till så då måste man ha 

känt att “det jag gjorde första gången gav resultat. Det måste finnas någon form av 

interaktion, det måste finnas någon form av feedback. Det kan inte bara vara att vi tar dina 

pengar och vi återkopplar aldrig till dig igen”. Varje gång någon Swishar så registreras deras 

uppgifter i War Child Swish-konto, på samma vis som när någon sms:ar en donation. Man 

måste alltid tacka för donationer och det som är “mest kvantitativt men som också har mest 

kvalitet, det är väl att man personifierar.” För man förstår ju om “det är ett mass-sms eller 

inte”. Det tar dock lång tid att personifiera. När någon donerar så ger även den personen 

“någon form av delaccept till att vi kanske kan kontakta dig för att starta någon form av längre 

engagemang”. Det är även viktigt att inte konstant be om pengar “jag tror att man smäller på: 

ge pengar, ge pengar, ge pengar – då kommer folk att backa om de märker att det bara är att 

kränga hela tiden.”  

 

“[M]ed olika digitala plattformar så kan man nå ut till väldigt många människor snabbt och 

man kan göra det konstant.” War Child hade en konsert för två månader sedan “vilket inte är 

unikt”, men det är viktigt att kombinera den digitala kommunikationen med faktiska möten 

med givarna “[m]an måste erbjuda olika typer av alternativ.” Face-to-face är väldigt viktigt 

för den personliga förankringen “folk måste ju se ansikten [...] man har skakat hand och 

pratat”. Det är exempelvis bra, med tillägget men även dyrt, med insamlingsgalor “UNICEF 

smäller upp världens grymmaste TV gala liksom, alla kändisar vi har i Sverige är där”. Trots 

att man möter givarna så kommer ändå Millennials lämna organisationen om de hittar 

någonting som de hellre vill engagera sig med “[o]ch det är en verklighet man måste få 

acceptera”. För Millennials kan komma tillbaka till hjälporganisationen, det betyder bara att 

de inte vill “vara dig livegen bara för att de har tackat ja till dig en gång.” 

 

“Det ligger ju på vårt ansvar att sträcka ut en hand, och om någon tar emot den är ju det 

jättebra.” “Hela kulturen av att ge och känna att jag har gjort något gott, den är väldigt 

västerländsk”. Vem som helst kan vara volontär för War Child, det enda kravet är att de 

behöver gilla och stå för det War Child gör. Man kan ge tid, pengar men även 

tankeverksamhet i form av “bidra med att upplysa oss med att det här finns här borta, har ni 

tänkt på det här perspektivet”. De som jobbar med hjälporganisationer kommer främst från 
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medelklassen eller övre medelklassen, de som nås av deras budskap är därför “samma typ av 

krets.” Kvinnor och unga är de som vanligen engagerar sig “[d]e har tid att engagera sig och 

de har råd att engagera sig.” Människors engagemang grundar sig i egoism men “om du vill 

göra det för att lätta ditt samvete, fine, vilket bra sätt du uttrycker det på i sådana fall.”  

 

5. ANALYS   

 

I detta kapitel presenteras studiens analys, där studiens teoretiska ramverk är applicerad på 

studiens empiri. Analysen är strukturerad efter samma struktur som empirikapitlet med 

tillagda rubriker efter viktiga teman. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de tre 

analyserna. 

 

5.1 VARUMÄRKET  

 

5.1.1 VIKTEN AV VARUMÄRKESKÄNNEDOM 

 

Organisationer måste jobba med sitt varumärke för att vara top of mind hos potentiella givare 

anser Lena, vilket är ett exempel på antagandet att varumärkets värde förenklar för 

konsumentens beslutsfattande (Kotler och Keller, 2009). Millennials värdesätter varumärket 

utefter hur varumärket anses förbättra Millennials liv (Millennials Marketing, 2017), vilket 

bekräftar att varumärkets värde förenklar för beslutsfattandet (Kotler och Keller, 2009). 

Mardin anser att varumärkeskännedom är allt och Lena anser även att stark 

varumärkeskännedom har stor inverkan vid påverkansarbete och katastrofinsamlingar, vilket 

stöds av (Liu et al., 2015) som menar att hjälporganisationer primärt har varumärket att 

differentiera sig med inom den homogena sektorn hjälporganisationer är verksamma.  

 

War Child är nya i Sverige berättar Mardin, därmed fokuserar War Child på att öka sin 

varumärkeskännedom. Att upprätthålla den offentliga sociala medvetenheten genom sitt 

varumärke menar Vestergaard (2008) är en grundläggande förutsättning för en lyckad 

verksamhet, vilket stärks av Liu et al. (2015) som menar att varumärket är en av de viktigaste 

tillgångarna för en hjälporganisation. Frälsningsarmén har en spontan kännedom på 30 

procent och en behjälplig kännedom på 98 procent berättar Leif, och Maria berättar att 

ungefär 97 procent av befolkningen känner till deras varumärke. För Millennials är dock det 

viktigaste att varumärket är trovärdigt och relevant (Martin, 2015), därmed går det att anta att 

varumärkeskännedomen i sig inte kommer att avgöra om Millennials vill interagera med 

varumärket.  
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5.1.2 VARUMÄRKESKAPITAL  

 

Associationer 

Genom att låna ut sitt varumärke till privatpersoner och låta de starta egna insamlingar ges 

möjligheten att stärka sitt varumärke anser Mardin. Egna insamlingar blir mer personliga, 

eftersom de möjliggör att man kan engagera sin närmsta omgivning och ha en värmekälla att 

förhålla sig till, istället för ett okänt varumärke. Att låta givare gör egna insamlingar 

möjliggör att givarens nätverk även kan skapa associationer till varumärket, vilket kan anses 

fördelaktigt då det ökar sannolikheten att de kommer ihåg varumärket (Melin, 1999).  

 

Lena berättar att eftersom Svenska FN-förbundet har FN i sin logga, vars varumärke är 

någonting många känner igen och förknippar positivt, så tror Lena att detta gör att även 

Svenska FN-förbundet förknippas positivt. Det är viktigt att skapa starka och positiva 

associationer (Kotler och Keller, 2009), Lena anser dock att associationerna kan leda till att 

människor blandar ihop Svenska FN-förbundet med FN. Svenska FN-förbundets associationer 

med FN kan dock ses som fördelaktigt, baserat på att starka associationer kan leda till stark 

varumärkeskännedom (Melin, 1999). Maria tror att Radiohjälpen lever vidare på 

uppfattningen att de är en etablerad, seriös och trovärdig aktör och Leif berättar att många vet 

att Frälsningsarmén hjälper personer i utsatthet och är verksamma där staten och kommunen 

inte räcker till. Varumärkesassociationer påverkar konsumentens ihågkommande av 

varumärket (Melin, 1999; Kotler och Keller, 2009), och då Radiohjälpen och Frälsningsarmén 

angivit att de har hög varumärkeskännedom, så går det att anta att de har starka 

varumärkesassociationer.  

 

Frälsningsarmén skickar ut julbrev till privatpersoner varje år, där Leif berättar att det räcker 

att deras logga är på kuvertet för att givare ska vilja donera. Att loggan avgör utfallet kan ses 

som ett exempel på positiv respons vid identifierat varumärke, vilket anger ett positivt 

varumärkeskapital (Kotler och Keller, 2009). Leif berättar att Frälsningsarmén även under 

december månad brukar stå ute på gatorna i stan och samla in pengar, men ifall de skulle 

försvinna därifrån något år skulle det skada deras varumärke väldigt mycket. Att ett 

försvinnande skulle skapa en negativ respons, stärks av antagandet att responsen till ett 

varumärke reflekteras i beteendet till varumärkets marknadsföring (Kotler och Keller, 2009). 

Baserat på antagandet att Millennials redan är väldigt skeptiska till all marknadsföring 

(Martin, 2015), så går det att anta att negativ respons eventuellt skulle kunna få Millennials att 

lämna varumärket.  

 

Upplevd kvalitet  

Både Mardin och Andreas uppmärksammar att den svenska befolkningen är en av de mest 

skeptiska och kritiska inom välgörenhet, därför är det hjälporganisationernas uppgift att 

övertyga om att allt är korrekt. Leif berättar att eftersom Frälsningsarmén finns i 150 länder så 

kan de bevisa att de gör vad de lovar, vilket skapar ett förtroende för att donationerna 

verkligen används till det angivna och utlovade ändamålet. Detta kan ses som ett exempel på 
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att varumärket håller vad de lovar, vilket stärker konsumenternas upplevda uppfattning om 

varumärkets kvalitet (Knapp, 2000; Aaker 1991). Det är viktigt att vara trovärdig och alltid 

visa vart pengarna går eftersom det är det givarna alltid vill veta, vilket Lena exemplifierar 

med att det är viktigt att visa sitt påverkansarbete där det faktiskt skett ändringar i lagar. 

Maria och Mardin betonar vikten av förtroende som den avgörande faktorn för vilken 

organisation man kommer att ge till, där Marin även poängtera att Millennials vill ha bevis på 

hjälporganisationernas arbete och engagemang. Att Millennials vill ha bevis stärks av Martin 

(2015) som menar att Millennials är kritiska och söker alltid efter autenticitet och transparens 

i sina källor (Martin, 2015).  

 

Kännedom och differentiering  

Lena berättar att det är viktigt att differentiera sig från andra organisationer, för att låta 

givarna hitta det hjärtat klappar lite extra för, vilket hon menar kan göras via specifika 

kampanjer. Då de differentiella effekterna avser kunskap och kännedom hos konsumenterna, 

kan differentieringen vara till stor hjälp vid bearbetning av information och associationer som 

förknippas med varumärket, vilka i sin tur förenklar beslutsfattande och val av varumärke 

(Kotler och Keller 2009; Knapp, 2000). Maria berättar att Radiohjälpen har fem väldigt starka 

kampanjer som lever sina egna liv, eftersom de har sina egna, starka identiteter där 

rättighetsperspektivet är utgångspunkten för hela arbetet. Radiohjälpens största kampanj är 

Världens Barn, men även Musikhjälpen växer och har blivit en sådan kampanj dit intressenter 

själva söker sig för att engagera sig. Frälsningsarmén äger second hand butiken Myrorna, 

samt använder sig av PR konsulter och en reklambyrå för att stärka marknadsföringens 

kvalitet. IAS har sina egna anställda ute i fält, där samarbetet sker med lokala myndigheter, 

samt arbetar med principen hjälp till självhjälp med utvecklingsprojekt inom vatten, sanitet 

och infrastruktur. Även om ämnet är av intresse för Millennials, så anser Campbell et al. 

(2012) dock att Millennials är mindre villiga än tidigare generationer att bidra till förändring.  

 

Lojalitet 

Lena beskriver vikten av att se till att finnas där Millennials är, där hon tror att relationer kan 

skapas genom att först locka till en infoträff och sedan därifrån påbörja en relation. Det är 

viktigt att skapa lojalitet till ett varumärke eftersom det kan skapa många andra möjligheter, 

eftersom konsumenten då kan agera som en förmedlare för varumärket (Knapp, 2000) och 

som en entusiastisk förespråkare och positiv ryktesspridare (Veloutsou och McAlonan, 2012). 

Maria anser dock att samhället är mer individualistiskt än tidigare och därför behöver man 

inte fokusera på att få Millennials att bli lojala till organisationen, utan istället utbilda dem i 

hur man kan engagera sig mer i samhället. Mardin resonerar i likhet med Maria och menar att 

det kan vara utmanande då Millennials anses vara extremt illojala, samt har väldigt lätt för att 

lämna en organisation. Millennials illojalitet stöds av Swindoll (2015) som menar att 

Millennials är inte lika varumärkeslojala utan donerar efter uppfattade behov. Millennials är 

dock mer villiga att engagera sig med varumärken på sociala nätverk (Schwabel, 2015), vilket 

bekräftas av Baranyis (2011) antagande att Millennials engagerar sig i form av att 

vidarebefordra meddelanden, dela artiklar och bilder på deras sociala nätverk. Därmed går det 
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att anta att det skulle vara fördelaktig om hjälporganisationerna skulle utnyttja Millennials 

ryktesspridande lojalitet på sociala nätverk, och på så vis bli förespråkare för varumärket.  

 

5.1.3 VARUMÄRKESSTRATEGIER  

 

Mardin berättar att War Childs mål i Sverige är att vara den mest innovativa 

hjälporganisationen år 2020. Att fokusera på innovationer kan anses vara en väl vald 

varumärkesstrategi för att attrahera Millennials, baserat på antagandet att Millennials är 

präglade av och fokuserade på trender (Strauss och Howe, 2001), samt är de största 

initiativtagarna (Goldman Sachs, 2016). Mardin anser även att det är viktigt att pröva sig fram 

eftersom man alltid kan dra lärdomar från det, även om det inte går bra. Detta stärks av Melin 

(1999) som menar att nyckeln till allt framgångsrikt varumärkesarbete är förmågan att 

omsätta varumärkesstrategin i praktiken. Mardin säger även att det är viktigt att investera i 

organisationen eftersom han anser att det kostar pengar att samla in pengar. Stride och Lee 

(2007) poängterar dock att det är viktigt att hjälporganisationer inte glömmer sitt 

huvudsakliga syfte när de marknadsför sig. Millennials är skeptiska och kritiska mot 

marknadsföring och kräver autencitet (Martin, 2015), därmed går det att anta att om 

Millennials tolkar att det huvudsakliga syftet är finansiellt framför det syftet som 

hjälporganisationen säger att de har, så kommer de inte att donera. Lena resonerar i likhet med 

Stride och Lee (2007) eftersom hon anser att hjälporganisationer måste arbeta 

kostnadseffektivt. Lena anser dock att samla in pengar är viktigare än engagemang, eftersom 

man inte kan göra lika mycket utan pengar. Därmed kan Lenas argument anses 

överensstämma med Mardins om att det kostar pengar att samla in pengar, vilket stärker 

problematiken Stride och Lee (2007) lyfter inte glömma huvudsakliga syfte, vilket kan anses 

stärka Stride och Lee (2007) antagande om det är viktigt med kreativa strategier.  

 

Konkurrens 

Maria säger att Radiohjälpen inte vill konkurrera med andra hjälporganisationer eftersom det 

oftast är deras partnerorganisationer och ser det därmed inte som negativt att givarna inte kom 

direkt till Radiohjälpen, utan det viktigaste är att de faktiskt bidrar. Även Andreas anser att de 

inte vill konkurrera i Sverige och inte vill vara så offensiva marknadsföringsmässigt. Mardin 

motsäger dock Marias och Andreas resonerande och menar att hjälporganisationer måste 

ständigt arbeta för att blir bättre, eftersom ens konkurrenter bara blir bättre. Mardins 

resonerande stärks av Stride och Lee (2007) som anser att konkurrensen i välgörenhetssektorn 

ständigt ökar och anser att hjälporganisationer behöver svara med att anta nya 

varumärkesstrategier, för att möjliggöra att fånga upp den största potentiella målgruppen och 

skapa en stark relation med sina givare. Andreas uppmärksammar dock att 

välgörenhetssektorn fortfarande är väldigt traditionell och behöver anta mer entreprenöriella 

former och tror även att hjälporganisationer behöver gå mer mot det företagsekonomiska 

hållet. Andreas resonerande kan därför ses som ett exempel på att hjälporganisationer behöver 

anta nya varumärkesstrategier (Stride och Lee, 2007).  
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Samarbeten 

Hjälporganisationer kan även tjäna på att samarbeta med företag och låta företagsgrundare 

engagera sig och bli som symboler för organisationen anser Lena. Maria anser att 

företagssamarbeten även kan utnyttjas som en källa för hjälp av bland annat tekniska 

lösningar. Detta styrks av Stuart (2016) som anser att samarbeten kan främja varumärkes- 

eller marknadsföringsstrategier (Stuart, 2016). Maria anser också att samarbeten med 

företagen genererar mer än bara pengar, de kan även utnyttjas för själva hjälparbetet, 

rekrytering av givare och för att utveckla tekniska lösningar.  

 

Verksamhetsstyrning 

FN-förbundets kongress är det högst beslutande organet som avgör Svenska FN-förbundets 

verksamhetsinriktning, där det vidare är styrelsen som bestämmer hur organisationen ska 

arbeta. Lena exemplifierar med att styrelsen bland annat beslutade om att avsluta samarbetet 

med Postkodlotteriet eftersom det var för kontroversiellt. Beslutet kan ses som en förklaring 

på att icke-vinstdrivande organisationer arbetar med många andra mål än de finansiella och 

har därmed fler faktorer att ta hänsyn till (Stride och Lee, 2007). Enligt Stuart (2016) har 

många hjälporganisationer även börjat genomföra sin positionering på ett mer strategiskt sätt, 

där även politiska, ekonomiska och sociala faktorer kan bidra till förändring i positioneringen. 

Hos Radiohjälpen är det SVT och SR som bestämmer programinnehållet i kampanjerna, men 

Radiohjälpen är med hela vägen för att se till att ämnet representeras på ett korrekt sätt. Inom 

IAS är det Sverige som tar ledningen i arbetet och sätter ramverk för hur organisationen ska 

fungera, hur projekten ska styras och skötas. Varje landskontor får däremot marknadsföra sig 

som de vill och välja vilka de vill nå, privatpersoner eller företag och statliga myndigheter. 

Att differentiera marknadsföringen kan ses som ett exempel på en integrerad marknadsplan, 

vilket blivit väsentlig för de flesta hjälporganisationer (Stuart, 2016). Detta kan förklaras av 

att hjälporganisationer försöker bli allt mer professionella i sin ledning genom att använda 

strategier som ett sätt för att kunna konkurrera mer effektivt och fånga en större andel givare 

(Stuart, 2016). Detta anses nödvändigt, då det inte längre räcker att enbart arbeta för en god 

sak (Stuart, 2016). 

 

Insamling 

Leif anser att alla hjälporganisationer alltid vill ha unrestricted money som kommer in varje 

månad, men att detta inte är möjligt med Millennials eftersom de själva vill bestämma hur 

mycket de vill ge och till vad, där Mardin är av samma åsikt. Åsikterna överensstämmer med 

Swindolls (2015) antagande att Millennials inte är lojala utan donerar efter uppfattade behov. 

Varumärkesstrategier bör alltid utveckla unika erbjudande efter målgruppens identifierade 

behov (1999) och då Millennials enligt Boland (2015) har högst disponibel inkomst, där de 

föredrar online- samt mobila transaktioner, så bör möjligheterna anpassas efter deras 

önskemål. Att anpassa helt efter Millennials önskemål kan dock få negativa effekter, baserat 

på Marias förklaring att efter de infört att man kan rösta i Mello-appen, så har deras insamling 

minskat.  
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Svenska FN-förbundet, Radiohjälpen, IAS, Fräslningsarmén och War Child tar alla emot 

donationer endast i form av pengar. Andreas anser att donera pengar ger mer värdighet för de 

behövande, då det med pengar själva kan ta beslut om vad de behöver. Att endast erbjuda att 

donera pengar blir dock problematiska med hänsyn till antagandet att Millennials är präglade 

av ekonomisk optimism och inte värdesätter pengar i samma utsträckning som tidigare 

generationer (Strauss och Howe, 2001). Det finansiella stödet är jätteviktigt för att möjliggöra 

för hjälporganisationer att bedriva verksamhet, men att endast erbjuda att donera pengar kan 

begränsa möjligheten att locka engagemang (Vestergaard, 2008). Millennials använder pengar 

för att köpa tid då de eftersträvar att vara tidseffektiva (Strauss och Howe, 2001), samtidigt är 

de narcissistiska (Podniesinski, 2016a), vilket gör att det går att förstå varför Millennials inte 

vill spendera pengar på andra utan hellre spenderar tid om det är något de anser kommer ge 

dem ett mervärde.  

 

Involvera Millennials 

Lena tycker att man måste jobba för att involvera den nya generationen, detta på grund av 

livscykeln och att den äldre generationen långsamt kommer att försvinna. Detta menar Lena 

att man bör göra genom att finnas där Millennials är, exempelvis genom att ha en förening på 

plats på skolor och universitet, och därefter engagera dem i organisationens frågor och 

projekt. Genom att bygga upp varumärket anpassat för Millennials så tror Lena att de kommer 

att tjäna organisationen senare i livet. Serazio (2015) stödjer detta och menar att 

organisationers kampanjer måste bjuda in Millennials i processen och låta dem engagera sig i 

varumärket på en djupare nivå. Leif anser dock att Millennials engagerar sig inom en 

hjälporganisation för att de vill göra någonting, men bryr sig så inte så mycket om vilken 

organisation det är som står bakom, bara syftet stämmer överens med deras världsbild, där det 

är deras attityder mot ändamålet som avgör. Leif anser dock att det finns vissa områden som 

Millennials engagerar sig mer inom, som människohandel och integration, men att det även 

inom de områdena finns stora splittringar. Maria resonerar i likhet med Leif och anser att 

Millennials engagerar sig annorlunda än tidigare generationer, att Millennials engagerar sig 

mer i en specifik fråga, och inte i en organisation i sig. Millennials splittringar kan vara 

relaterat till att de enligt Strauss och Howe (2001) är en global generation som är mer 

varierande än tidigare generationer.  

 

5.2 INNEHÅLL     

 

5.2.1 EFFEKTIV INNEHÅLLSMARKNADSFÖRING 

 

Rätt innehåll 

Millennials informationsbombas som aldrig förr säger Mardin och Maria tror att bruset har 

lett till att Millennials själva väljer att leta upp den information de är intresserade av. Bruset 

kan förklaras med att Millennials sägs vara de första digitala infödingarna då de har växt upp 
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med överflödig information och därmed lärt sig att selektivt filtrera information (Goldman 

Sachs, 2016; Martin, 2015). Millennials söker alltid efter trovärdighet och relevans (Martin, 

2015), för att nå ut till Millennials så går det att anta att det är viktigt att vara på rätt ställe 

med rätt information (Swedish Content Agencies, u.å.). Innehållet är mycket viktigare än 

reklamfilmen i sig menar Lena, och baserar detta på att man har ju bara några sekunder på sig 

och många att konkurrera mot. Dock så värdesätter Millennials äkthet framför innehåll 

(Schawbel, 2015). Maria anser att det är viktigt att hjälporganisationer inte framstår som 

kommersiella där Mardin samstämmer tror att det är viktigt att innehållet inte är för säljigt, 

vilket överensstämmer med antagandet att Millennials kräver autencitet (Martin, 2015). Leif 

tycker dock att det är väldigt viktigt att innehållet har hög kvalitet och jobbar med både en PR 

konsult, reklambyrå samt investerar i skribenternas utbildning. Detta anser Leif nödvändigt 

eftersom han menar att det är den bästa historien som alltid vinner. Baserat på antagandet att 

Millennials filtrerar (Martin, 2015) samtidigt som de är materialistiska och värderar pengar 

(Campbell et al., 2012), så går det att anta att Millennials kommer att fastna för den 

marknadsföring som sticker ut och är av bra kvalitet.  

 

För att innehållet ska uppfattas som relevant menar Maria att det är viktigt att det är aktuellt, 

samt att det överensstämmer med samhällets behov. Tiden i kombination med syfte, attityd till 

ändamålet samt vem som förmedlar budskapet anser Leif är avgörande för att innehållet ska 

uppfattas som relevant. Andreas ser Millennials som väldigt krävande så att vara relevant är 

väldigt viktigt, där han menar att innehållet måste spegla Millennials intresseområden som 

han anser är miljö- och rättighetsfrågor. Intresseområdena stämmer överens med Strauss 

Howe (2001) som anser att Millennials etik är baserat på att utföra goda gärningar och 

solidariska åtgärder. Mardin tror det är bra om frågan sammankopplas till en samhällspolitisk 

fråga, vilket kan ses som ett exempel på en nyhetsrelevant fråga, vilket är viktigt att 

hjälporganisationer sammanknyter sin mission till (Swindoll, 2015). Andreas anser även att 

det är viktigt att regelbundet uppdatera sociala medier, vilket överensstämmer med att 

kommunikationen måste ske regelbundet för att vara effektiv (Content Marketing Institute, 

2013). Konstant anslutning till sociala medier är ett faktum i livet för Millennials (Depew, 

2016), därmed går det att se Marias, Leifs, Andreas och Mardins antaganden om relevant 

innehåll som korrekta.  

 

Det är även viktigt att diversifiera budskapen tycker Lena, för att på så vis få ett innehåll som 

står ut. Hon exemplifierar med att det redan finns flera hjälporganisationer som arbetar med 

endast barnfrågor vilket gör att de på så vis äger frågan, och därmed behöver Svenska FN-

förbundet istället kommunicera att de arbetar med flickors rättigheter. Leif resonerar i likhet 

med Lena, att man behöver tänka på vem som äger problemet och utefter det anpassa 

kommunikationen och exemplifierar att då kommunen äger svenska människors sociala 

problem så kan endast Frälsningsarmén uppmana svenska samhället att sätta en punkt. Att 

diversifiera innehållet innebär att det anpassas till kontexten, vilket därmed även kan anses 

utgöra rätt innehåll för organisationen (Content Marketing Institute, 2013). Eftersom 

Millennials inte påverkas av annonsering och är väldigt skeptiska mot marknadsföring 

(Schawbel, 2015), så kan rätt innehåll anses nödvändigt för att nå ut till Millennials.   
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Rätt kommunikationskanaler 

Digitaliseringen genererar snabba förändringar och eftersom Millennials snabbt blir uttråkade, 

så anser Lena att det är viktigt att hela tiden testa nya kanaler, vilket överensstämmer med 

antagandet att Millennials fokuserar på trender (Strauss och Howe, 2001). Plattformar 

underordnas alltid efter vad som är trendigt anser Maria, så för att attrahera Millennials är det 

viktigt att använda de plattformar som de använder. För att nå fram i mediabruset så tycker 

Leif det är viktigt att kommunikationskanalerna är differentierade och inte har samma 

innehåll. Mardin är av samma åsikt och använder sig primärt av Facebook för 

kommunikation, men har en hemsida med mycket fakta om War Child för den som vill ha 

information. För att nå ut till Millennials så använder sig Svenska FN-förbundet av bloggar 

samt en app som låter användarna lära sig mer om världen, Radiohjälpen har under 

Musikhjälpen använt sig av av Snapchat och Frälsningsarmén använder sig av YouTube. 

Eftersom hjälporganisationerna anpassar sitt innehåll till kanaler som Millennials använder, så 

går det att anta att de anpassar till rätt kanaler, vilket är exempel på att tillämpa effektiv 

innehållsmarknadsföring (Content Marketing Institute, 2013).  

 

5.2.2 STORYTELLING 

 

Fängslande historier 

Hur man formulerar historier anser Mardin är viktigt och menar att de ska vara sanna, 

koncisa, genuina och varma. Detta kan jämföras med en fängslande historia, vars uppgift är 

att lyfta faktiska problem, hur beslut övervägs och hur nya sanningar nås (McKee, 2003). 

Hittar man en historia som fungerar så är det även viktigt att upprepa denna ofta, men 

historien måste alltid tillföra något nytt. Detta menar Mardin syns i samhället alla funktioner 

och exemplifierar med att kandidater inom den politiska sfären som har en berättelse, i likhet 

med de villkor Mardin ställer på hjälporganisationers historier, vinner folks hjärtan väldigt 

snabbt. Detta kan ses som ett exempel på att fängslande historier är det bästa sättet att övertala 

någon, eftersom information i kombination med att väcka känslor når folks hjärtan (McKee, 

2003). Det kan dock vara svårt att fånga Millennials hjärtan, eftersom Millennials anses vara 

väldigt skeptiska (Martin, 2015).  

 

Relaterbara historier  

Det viktigaste för IAS är att deras historier kommer från de platser de är verksamma på. Att 

sammanbinda historien till platsen där den kommer ifrån är ett exempel på att sammanbinda 

historien till kontexten, vilket är nödvändigt för att historien ska förstås (Schank, 1990). 

Vidare så tror Leif att storytelling fungerar lika bra hos alla generationer, vilket Mardin håller 

med om och säger att man behöver fokusera på gemensamma nämnare, vilket han anser att 

digitaliseringen är för Millennials. Mardins antagande stärks av Serazio (2015) som säger att 

Millennials dominerar informationsflödet i digitala medier. Eftersom människor relaterar till 

varandra i form av historier, där huruvida historien återberättas är beroende av uppfattad 
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relevans, så kan inte åldern anses vara en avgörande faktor för huruvida konsumenten 

kommer att uppskatta historien (Woodside et al., 2008).  

  

De historier som ger bäst resultat menar Lena är de historier där den som ska få hjälpen själv 

får berätta sin historia, i kombination med ett ämne som många engagerar sig inom. Leif 

berättar att de, i likhet med Svenska FN-förbundet, låter offren berätta sina egna historier där 

personerna även namnges. Hur organisationerna väljer att framställa sina historier 

samstämmer med identifieringeffekten; då ett offer har identifierats så ökar sannolikheten att 

konsumenter kommer att agera för att rädda det identifierade offret (Karen och Lowenstein, 

1997). Människor visar enligt Small et al. (2006) större känslighet mot proportioner, så 

genom att Svenska FN-förbundet och Frälsningsarmén låter endast en person berätta 

historien, så framställer de att risken är 100 procent att offret kommer att utsättas för ett 

problem om offret inte hjälps. IAS identifierar även de sina historieberättare, vilka är IAS 

nationella projektanställda på plats. Att ha anställda som berättar historier kan ha en negativ 

inverkan, detta eftersom om offret har en anställning så kan den nödvändiga orsaken att 

hjälpa ifrågasättas (Small et al., 2006). Om den anställde dock tillhör konsumentens egen 

referensgrupp så kan detta öka sannolikheten att konsumenten vill hjälpa den anställde, där 

sannolikheten ökar ju mindre referensgruppen är (Karen och Lowenstein, 1997). Den stora 

mängd information Millennials utsätts för dagligen (Martin, 2015) kan antas försvåra för 

Millennials att känna en tillhörighet till offret.  

 

Huruvida konsumenter uppfattar att offret har eget ansvar över sin situation menar Brickman 

(1982) avgör om konsumenten uppfattar att offret behöver räddas eller inte. Leif menar att det 

är lätt att samla in pengar till de civila drabbade av kriget i Syrien, men att det är svårare att 

hjälpa rumänerna som sitter på gatorna runt om i stan och tigger. Denna jämförelse är ett 

exempel på antagandet om ansvar, där konsumenter tillskriver offret skuld och kontroll 

(Brickman, 1982). Applicerat på Leifs jämförelse betyder detta att konsumenter tillskriver 

extern skuld till Syrien, att kriget är bortom deras kontroll, och intern skuld till rumänerna, de 

har skapat sina egna problem. Vidare tillskrivs ingen kontroll till Syrien men kontroll till 

rumänerna; de har själva influerat att de tigger, haft makt att påverka att de inte behöver sitta 

på gatan och tigga och har haft möjlighet att inte behöva sitta på gatan och tigga. Då 

Millennials är en global generation som utnyttjar alla kollektiva möjligheter som finns samt 

beskriver sig själva som självsäkra och positiva (Strauss och Howe, 2001), så går det att anta 

att Millennials tillskriver skuld och kontroll hårdare än tidigare generationer. Detta stärks av 

att Millennials har bristande empati och är mindre villiga att bidra till förändring (Campbell et 

al., 2012).  

 

Emotionella strategier  

Maria anser att det är viktigt att hitta en balans mellan att visa behov utan att skrämmas. 

Rädsla är dock den känsla som väcker starkast empati och de reaktioner som i högst 

utsträckning blir ihågkomna (Brennan och Binney, 2009). Historier behöver ta hänsyn till en 

etisk dimension av hur mycket man kan skuldbelägga menar Mardin, vilket han menar att 
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historier gör oavsett, vare sig det är direkt eller indirekt. Detta samstämmer med Brennan och 

Binney (2009) som resonerar att skuld är den vanligaste känslan hjälporganisationers 

storytelling förmedlar (Brennan och Binney, 2009). Det råder delade meningar om 

hjälporganisationer ska vända sig av positiva budskap eller om de ska använda sig av negativa 

budskap, själv anser Lena att det är viktigt att inte vara för negativ. Baserat på Brennan och 

Binneys (2009) antagande att konsumentens tidigare erfarenhet om känslan kommer att 

avgöra om negativa känslor väcker empati eller ett flyktbeteende, så går det att anta att Lenas 

åsikt om att det är viktigt att inte vara för negativ är irrelevant. Det går istället anta att 

negativa känslor endast ska förmedlas via storytelling om marknadsföraren har kunskap om 

huruvida målgruppen kan relatera till de negativa känslorna. Millennials är uppvuxna med 

föräldrar som har beskyddat dem, därför lever Millennials i ett tillstånd av evigt ungdom 

(Lyons, 2016a; Lyons, 2016b), därmed kan det vara svårt för Millennials att uppfatta och 

förstå den rädsla och skuld som storytelling försöker förmedla (Lyons, 2016a; Lyons, 2016b).  

 

Rationella strategier 

Människor bildar sig en uppfattning om historier baserat på dess karaktärsdrag och attribut, 

vilket gör att en människa har bildat sig en uppfattning om historien innan den har berättats 

klart, därmed är det inte avgörande om historien är fängslande (Nguyen, 2015). Lena tycker 

att det är viktigt att historier skapar en mänsklig kontakt och en känsla för de man hjälper, 

detta eftersom givarna alltid vill veta vart hjälpen går. Lenas antagande innefattar att en 

historia behöver upprätthålla tre kriterier; mänsklig kontakt går att hänföra till en fängslande 

historia, en känsla går att hänföra till emotionella strategier och veta vart hjälpen går är ett 

eller flera attribut. Eftersom Lena nämner att det viktigaste är att människor alltid vill veta 

vart pengarna går, så går det att översätta till att det viktigaste är ett attribut, vilket 

överensstämmer med att attribut och karaktärsdrag är viktigare än en fängslande historia 

(Nguyen, 2015). Attribut och karaktärsdrag går att likställa med fakta, vilket är ett stimuli för 

informationsprocesser, som är nödvändig för att konsumenten ska kunna sammankoppla 

presenterade attribut med tidigare erfarenheter, vilka presenteras med rationella budskap 

(Marchand och Filiatrault, 2001). Då Lena anser att ett attribut i historien är det viktigaste, går 

det även att anta rationella budskap bör användas, då det är de som förmedlar fakta. För att 

tilltala Millennials så behöver budskapet vara enkelt, relevant och trovärdigt (Martin, 2015), 

därmed går det att anta att attribut har större avgörande effekt för Millennials än om historien 

är fängslande.  

 

Millennials granskar kritiskt anser Mardin och Andreas, där Mardin säger att det är viktigt 

med aggressiva och trovärdiga budskap och Andreas anser att det är viktigt att historierna är 

autentiska. Detta menar Andreas att man kan möjliggöra genom att informera i realtid direkt 

på plats. Att informera i realtid direkt på plats är ett exempel på ett realistiskt budskap, vilket 

Brennan och Binney (2009) menar är nödvändigt för att en konsument ska ta budskapet på 

allvar. Millennials vill kontrollera hur mycket de kan ge och hur mycket de kan få menar 

Mardin, därför är det viktigt att historierna alltid erbjuder någonting tillbaka. Detta är ett 

exempel på att belöningar för ens handlade måste utdelas direkt för att individen ska uppleva 

motivation för att förändra sitt beteende (Marchand och Filiatrault, 2001). Millennials är 
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självupptagna och har överdriven självkänsla (Podniesinski, 2016a), därmed går det att anta 

att det är belöningen som avgör om en Millennial kommer att donera, vilket gör att den 

emotionella strategin förlorar sin innebörd.  

 

5.2.3 INNOVATIONER 

 

Kreativa innovationer 

Eftersom Millennials är krävande så menar Andreas att det är viktigt att vara innovativ. Det 

får inte bli för tekniskt utan det viktigaste är att det är kul tycker Maria och exemplifierar med 

att Musikhjälpen har använt sig av en snurra där man kan se vad ens donation kan gå till. 

Detta överensstämmer med antaganden om att Millennials tycker det är viktigt med trender, 

och att det ska vara kul och häftigt (Strauss och Howe, 2001; Millennial Marketing, 2017). 

Mardin instämmer med att det är viktigt att ha ett kreativt tillvägagångssätt och säger att 

Millennials föredrar visuella budskap. Mardins antagande kan antas korrekt då visuella 

budskap driver 180 procent större engagemang än vad budskap i textform gör (Boland, 2015). 

Det viktigaste är att projekten är innovativa menar Mardin vilket är någonting War Child 

prioriterar, där Mardin berättar att deras kommande projekt tar hjälp av lokalt förankrade 

spoken word artister, vilket är en kampanj Mardin säger att ingen annan hjälporganisation 

tidigare har använt sig av. Det skapar dock behov för fler volontärer, men det är viktigt att 

pröva sig fram menar Mardin. Marknadsföringsaktiviteter vars primära budskap inte är 

pengainsamling får vanligtvis större uppmärksamhet i medier, vilket kan ses som fördelaktigt 

(Boland, 2015). Företagssamarbeten anser Lena är ett annat bra sätt att marknadsföra sig 

kreativt. För en kampanj där de väckte frågan om flickors rättigheter hade de exempelvis ett 

samarbete med Apoteksgruppen som gjorde en necessär som hette Hej Snippan. Då 

hjälporganisationer inte drivs av ekonomiska missioner så anser Göttlichováa och Soukalováa 

(2014) att detta ställer högre krav på hjälporganisationers kreativitet, vilket 

företagssamarbeten kan anses göra. 

 

Human brands 

Radiohjälpen låter ofta SVT-profiler rapportera om katastrofer och Svenska FN-förbundet 

använder sig av nyckelpersoner som kan föra talan för de problem de arbetar med, där 

nyckelpersoner är de som tack vare sin position har möjlighet att påverka. Khamis et al. 

(2016) beskriver att det finns stora fördelar att kommunicera via kända personer, vilka kan ses 

som human brand (sv. mänskliga varumärken), eftersom att de redan har ett etablerat nätverk, 

vilket gör att sannolikheten ökar att publiken lyssnar. Dessa kan ses som kreativa 

innovationer, då det inte nödvändigtvis behöver handla om en ekonomisk investering 

(Göttlichováa och Soukalováa, 2014). De kan även ses som en steg-för-steg innovation i form 

av att de antar formen av nya kommunikationskanaler för att nå ut till nya målgrupper (Kotler 

och de Bes, 2015). Baserat på antaganden att Millennials anser att det viktigaste i livet är 

pengar och berömmelse, kan man anta att de ser upp till berömda personer (Campbell et al., 

2012). Frälsningsarmén tillämpar metoden 1:9:90 vilket innebär att de låter 9 ledare framföra 
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1 budskap, med förhoppningen att nå ut till ytterligare 90 personer, där de 9 ledarna är olika 

beroende på frågan och kontexten. Att använda sig av 1:9:90 kan jämföras med att använda 

sig av kända personer på sociala medier, vilket enligt Khamis et al. (2016) är en bra strategi, 

eftersom kända personer ofta har ett nätverk vilket Khamis et al. (2016) jämför med en 

kontextuell kollaps, det vill säga en varierad publik som en marknadsförare vanligtvis inte 

skulle definiera som en målgrupp.  

 

Det är viktigt att använda influencers som språkrör för organisationen tycker Mardin, där han 

dock tycker att det räcker med micro-influencers som har få följare. Detta stärks av Khamis et 

al. (2016) som menar att mikro-kändisar, vilket är detsamma som micro-influencers, 

möjliggör att skapa en närmre och därmed äkta relation till sina följare än vad stora kändisar 

gör. Andreas säger att de använder sig av indirekta ambassadörer, vilket kan jämföras med 

micro-influencers eller mikro-kändisar, eftersom indirekta kan antas vara icke jättekända 

personer. Det viktigaste menar Mardin är att Millennials kan identifiera sig med influencern 

och se den som en förebild, så att när influencern engagerar sig i hjälporganisationen, så 

kommer dess följare att ta efter. Millennials kan antas behöva förebilder baserat på att 

Millennials föräldrar har under deras uppväxt ständigt försökt rensa alla hinder framför deras 

vägar, och ständigt försvarat dem (Lyons, 2016a). Därmed kan Millennials antas behöva ha 

någon de upplever som familjär, som kan säga åt dem hur och vad de ska göra. Samtidigt så 

ser Millennials sig själva som mycket värdefulla och viktiga (Lyons, 2016b), vilket gör att det 

går att anta att Millennials först lyssnar på någon annan som de anser vara minst lika viktig.  

 

Egeninsamlingar 

Millennials vill gärna ge av sig själva och gillar, delar och kommenterar hellre på sociala 

medier än donerar pengar, vilket Leif beskriver som delningshysteri. Att Millennials vill ge av 

sig själva kan förstås utifrån att Millennials har narcissistiska personlighetsdrag (SYZYGY, 

2016). Leif exemplifierar att detta var anledningen till att hans egeninsamling till hemlösa i 

Uppsala knappt genererade några insamlade pengar, men den fick många delningar samt Leif 

fick mycket beröm för sitt initiativ. Om människor endast gav beröm och ingen bevisa att de 

gav till Leifs insamling, så var det därmed ingen som aktiverade processen, vilket enligt 

Kotler och de Bes (2015) är nödvändigt för att processen ska fortfölja. Egeninsamlingar till 

Haiti 2012 mötte exempelvis stor framgång, detta eftersom de var sammankopplade till det 

nyhetsrelevanta eventet att det där varit en jordbävning med katastrofala följder (Swindoll, 

2015). Jämförelsen att Leifs egeninsamling inte mötte framgång, men att egeninsamlingar till 

Haiti gjorde det, kan baseras på antagandet att ett projekt måste ha ett start- och slutdatum 

(Kotler och de Bes, 2015); bygga upp Haiti igen efter en jordbävning kan anses ha ett start- 

och slutdatum, vilket motverka hemlöshet i Uppsala inte kan anses ha. Egeninsamlingar är en 

fin idé enligt Maria, men hon tror att det är bättre att de stora organisationerna står för 

insamlingen eftersom de har de bästa resurserna för det. Därför är det enligt Maria viktigt att 

hjälporganisationer har verktyg för engagemang, så att givare inte startar egna initiativ. 

Människor kommer självmant att svara på samhällets behov och starta egna initiativ 

(Swindoll, 2015), därför behöver hjälporganisationer alltid anpassa sig efter nyhetsrelevanta 

event och utveckla innovativa strategier för att ta tillvara dessa (Swindoll, 2015). Millennials 
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blir starkt påverkade av sin omgivning och försöker alltid skapa ett positivt intryck eftersom 

det är avgörande hur andra ser dem (Fishwick, 2016; Campbell et al., 2012), därmed går det 

att anta att egeninsamlingar är någonting som kan stimulera Millennials, eftersom de kan 

skapa ett positivt intryck.  

 

Steg-för-steg innovationer 

Millennials har skapat en marknad som driver innovationer, anser både Mardin och Lena, där 

de båda exemplifierar med att spelkulturen har drivit marknadsföringen till gamification, 

vilket innebär att marknadsföringen utformas till att likna hur spel är uppbyggda. Detta får 

stöd av Boland (2015) som menar att Millennials är bland de första med att fånga upp den 

nyaste teknologin. Gamification kan avse både reklamfilm, där Mardin exemplifierar att War 

Child UK gjorde en reklamfilm som liknande TV-spelet Call of Duty, eller som en 

spelapplikation till en smartphone, där Mardin tycker att det exempelvis hade varit kul att 

tweaka Super Mario. Innovationer vet vilka metoder som behöver tillämpas för att möta 

marknadens efterfråga (Göttlichováa och Soukalováa, 2014), och då gamification väcker stor 

uppmärksamhet så kan det anses vara en innovation som behövs för att möta Millennials 

efterfråga. Gamification kan även anses vara en steg-för-steg innovation, eftersom 

marknadsföringen utvecklas genom att applicera befintlig teknologi (Kotler och de Bes, 

2015), vilket därmed kan vara det som hjälporganisationers marknadsföring behöver 

utvecklas till. Ny teknologi måste tjäna ett syfte för att uppfattas som coolt (Millennial 

Marketing, 2017), och eftersom gamification är det nya, kan man anta att Millennials kommer 

fångas upp av det och uppfatta det som coolt. 

 

5.3 RELATIONER  

 

5.3.1 ETABLERA RELATIONER 

 

Frälsningarmén tillämpar marketing automation berättar Leif, vilket innebär att de undersöker 

deras givares beteende och preferenser för att på så vis kunna hitta nya givare. Att anpassa 

marknadsföringen efter givarens preferenser ökar sannolikheten för långsiktiga relationer 

(Bennet och Barkensjo, 2004). 

 

Information och interaktion 

Det måste vara enkelt att gå från känsla till handling menar Mardin, vilket samstämmer med 

Bennet och Barkensjo (2004) som anser att det är nödvändigt att marknadsföringen 

presenterar hur konsumenten kan få tillgång till mer information samt möjliggör interaktion, 

så att konsumenten har underlag för att ta ställning till om den vill bli en givare. Att 

möjliggöra interaktion innebär att uppmana till involvering (Bennet och Barkensjo, 2004). 

Detta säger Mardin kan ske i form av tid eller pengar, men innebär även att visa intresse för 

givarens åsikter (Bennet och Barkensjo, 2004), vilket Mardin anser kan ske i form av 
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tankeverksamhet, att givaren bidrar med upplysningar till hjälporganisationen. Millennials 

vilja att vara delaktiga i skapandeprocessen är stor och bör därmed mötas eller utnyttjas 

(Millennial Marketing, 2017).  

 

Lena anser att engagemang kan ske i flera former, där både Lena och Maria tror att 

engagemang kan vara ett första steg till att vidare donera. Tiden är väldigt värdefull för 

Millennials (Strauss och Howe, 2001), därmed går det att anta att om Millennials inte blir 

engagerade, så kommer de heller inte vilja spendera tid på hjälporganisationen. Lena tycker 

inte att man ska ställa krav på engagemang utan endast se det som lyxigt att någon vill ge sin 

tid. Mardin säger att vem som helst kan vara volontär för War Child, så länge de gillar det de 

gör. Millennials är kooperativa lagspelare (Strauss och Howe, 2001), men har även ett stort 

behov av att stå i centrum (Podniesinski, 2016a), därmed kan det anses vist att uppmuntra 

engagemang, men inte ställa krav på hur Millennials ska engagera sig. IAS måste dock ställa 

krav på engagemang i form av volontärskap säger Andreas, detta eftersom stora 

kulturskillnader uppstår när västerlänningar kommer till vissa länder, vilket kan bli för 

problematiska. Det är även problematiskt att vara volontär hos Frälsningsarmén säger Leif, 

eftersom deras samarbetsavtal oftast ställer krav på utbildning.  

 

Motivation till engagemang 

Uppmuntras engagemang i tidig ålder så lär man även unga att ge, anser Maria. Lena och 

Andreas anser det även viktigt eftersom Millennials hellre bidrar med tid. Millennials är 

konventionella och stödjer idén att sociala regler kan hjälpa samhället (Strauss och Howe, 

2001), att uppmuntra engagemang i tidig ålder kan därför ses som en väl vald strategi, då 

engagemang är den initialt viktigaste faktorn för att öka sannolikhet till donationer (Swindoll, 

2015). Vidare tror Lena att unga kommer att engagera sig i det som deras hjärta klappar för, 

där Maria resonerar i likhet att man ger ju med hjärtat, vilket kan anses ha samma innebörd 

som vilja hjälpa någon i behov, vilket överensstämmer med antagandet att människor är 

altruistiskt drivna (Batson et al., 1981). Utifrån antagandet att Millennials är en Generation 

We, att Millennials vill ge tillbaka till samhället och engagera sig kooperativt (Strauss och 

Howe, 2001), så går det att anta att Millennials är altruistiskt drivna. Leif anser att valet att 

hjälpa andra måste handla om en överlåtelse och inte vara styrd efter volontärens villkor, 

därmed går det att anta att Leif anser att volontärer inte bör vara egoistiskt motiverade. 

Mardin menar dock att det inte spelar någon roll varför någon engagerar sig, bara de gör det, 

vilket går att härleda till att engagemang är altruistiskt (Batson et al., 1981), där det inte spelar 

någon roll om altruismen är egoistiskt eller altruistiskt motiverad.  

 

Engagemang driver andras engagemang tror Maria och exemplifierar med att Musikhjälpen 

får människor att engagera sig på plats, i form av att exempelvis sälja bullar. Detta förklarar 

Maria med att Millennials vill engagera sig fysiskt. Millennials drivs av berömmelse och 

bekräftelse från andra (Campbell et al., 2012), vilket kan förklara att de vill engagera sig så 

att andra ser. Att vilja engagera sig på plats för att tillfredsställa behovet av att engagera sig, 

kan anses vara egoistiskt motiverat, men om slutmålet är att ens handlingar ska gynna någon 

annan än en själv, så är handling ändå altruistisk (Batson et al., 1981). De som upplever hög 
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empati mot ett problem kommer att bemöta problemet (Batson et al., 1981), vilket kan 

förklara varför Musikhjälpen driver så stort engagemang. Millennials är dock narcissistiska 

med bristande empati (Podniesinski, 2016a), vilket innebär att de flyr problem och är 

egoistiskt motiverade (Batson et al., 1981), men då Millennials engagerar sig genom 

Musikhjälpen så går det att anta att de tycker att det är trendigt och coolt (Millennial 

Marketing, 2017). Människors engagemang grundar sig i egoism anser Mardin och förklarar 

att kulturen att ge och känna att man gjort någonting bra är typiskt västerländskt. Millennials 

strävar efter att skapa ett positivt intryck av sig själva, just därför att för Millennials är det 

avgörande hur andra i deras krets uppfattar dem (Fishwick, 2016). Detta exemplifierar Mardin 

med att de som jobbar med hjälporganisationer ofta är från medelklassen eller övre 

medelklassen och därmed nås deras budskap av samma krets. Välgörenhetsbarometern (2017) 

visar på siffror som överensstämmer med Mardins antagande, där 40 procent ger gåvor för att 

de får dem att må bra, vilket kan anses vara egoistiskt motiverat.  

 

Utbilda 

Det är viktigt att upplysa folk om hjälpbehov och lösningar på problem, därför har 

Radiohjälpens kampanjer alltid ett folkbildningssyfte. Ett folkbildningssyfte kan likställas med 

att representera verkligheten, vilket relationsmarknadsföring bör göra, eftersom sannolikheten 

då ökar för att utveckla en relation (Bennet och Barkensjo, 2004). Eftersom omtanken för 

andra, samhällsorienteringen och viljan att bidra till förändring har visat sig vara mindre hos 

Millennials än de tidigare generationerna (Campbell et al., 2012), kan folkbildningssyfte vara 

en mycket nödvändig lösning. Sannolikheten att utveckla en relation sker även då reklam 

utbildar och informerar, vilket PR kan likställas vid (Lister, 2017), då Leif anser att bra PR 

leder till stora påverkansmöjligheter. Bennet och Barkensjo (2004) bekräftar Leifs antagande 

och menar att PR väcker stor uppmärksamhet och är gynnsamt för hjälporganisationen. För att 

få Millennials intresserade så tror Leif att det är viktigt att undervisa genom att successivt 

påverka, vilket Leif exemplifierar med att sociala medier till stor del består av söta kattungar, 

men om man börjar köra in kor istället, så kanske man börjar gillar korna istället. Detta kan 

ses som ett exempel på att stimulera tankar och känslor, vilket möjliggör att uppnå 

samhörighet och därmed utveckla en relation (Bennet och Barkensjo, 2004). Millennials är 

drivna och studerar hårt (Strauss och Howe, 2001), därmed går det att anta att Millennials blir 

stimulerade av att utbildas.  

 

Återkoppling 

Millennials behöver hela tiden ha bekräftelse på sitt engagemang, utan bekräftelse så kommer 

de att gå sin väg menar Andreas. Detta styrks av Strauss och Howe (2001) som menar att 

tiden är det viktigaste för Millennials, därför kan de kräva någonting tillbaka för den tid de 

ger. Maria samstämmer och menar att återkoppling på engagemang är viktigt, där Mardin 

även säger att man kan inte bara ta pengar och inte sen återkoppla. Millennials är mycket 

uppmärksamhetssökande (WMFC, 2010; Campbell et al., 2012), därmed kan en bekräftelse i 

form av återkoppling förstärka deras inställning till hjälporganisationen. Det som är mest 

kvantitativt som har mest kvalitet är att personifiera tacken, men det tar dock väldigt lång tid 

menar Mardin. Att bekräfta engagemang samstämmer med Bennet och Barkensjos (2004) 
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rekommendation att en givare alltid måste få någon form av ett tack efter avslutad aktivitet.  

 

5.3.2 UTVECKLA RELATIONER 

 

Finns ett förtroende finns en sannolikhet att ge, menar Leif, vilket samstämmer med 

antagandet om att förtroende skapar lojalitet (Payne, 2000). För att uppnå förtroende är det 

dock viktigt att vårda sina relationer, vilket görs genom att ha en balans av 

marknadsaktiviteter riktade mot nya och befintliga konsumenter (Payne, 2000). Lena anser att 

det är viktigt att ha ett givarperspektiv, vilket kan ses som ett exempel på balans av 

marknadsaktiviteter. Leif menar att det är viktigt att inte alltid be om pengar, utan att testa sig 

fram för att se vilken typ av budskap som fungerar, för att därefter successivt bygga upp en 

relation, vilket kan anses jämförbart med att ha ett givarperspektiv. Mardin resonerar i likhet 

med Leif, och menar att givare kommer att backa om de märker att hjälporganisationen bara 

försöker kränga pengar. Detta kan förklaras av att Millennials är riskundvikare (Strauss och 

Howe, 2001), så om de upplever att hjälporganisationen inte är autentisk (Martin, 2015), så 

finns det mycket stor chans att relationen kommer att avbrytas.  

 

Kostnader 

Efter att någon börjat engagera sig, försöker Svenska FN-förbundet få dem att betala 

medlemsavgiften, vilket är en liten summa men Lena tycker det är bättre än ingenting alls. 

Uppmuntra till att bli medlemmar först, efter visat engagemang, kan ses som en lämplig 

strategi baserat på antagandet att det är meningslöst att lägga ner resurser på de konsumenter 

som inte genererar vinst (Payne, 2000). Maria har däremot en negativ inställning till 

medlemskap, då hon ser det som ett åtagande som inte lockar eftersom unga inte vill binda 

upp sig utan engagera sig på sina egna villkor. Mardin bekräftar Marias resonerande och 

menar att Millennials kommer att lämna organisationen om de hittar någonting de finner mer 

intressant, eftersom Millennials inte vill vara en organisation livegen. Andreas tror att 

Millennials inte engagerar sig mer än i tre-fyra år. Millennials besatthet av tid och ständiga 

sökande efter nya trender, kan leda till att uthålligheten blir problematisk att fånga upp av 

hjälporganisationer (Strauss och Howe, 2001; Boland, 2015).  

 

Efter att en individ blivit medlem försöker Svenska FN-förbundet få den personen att gilla 

organisationen på sociala medier och därefter börjar de att fråga om gåvor. Baserat på 

antagandet att det är kostsamt att rekrytera nya givare (Bennet och Barkensjo, 2004), kan det 

anses vara en lämplig strategi att endast försöka rekrytera de som redan visat engagemang. 

Kostnader som dock uppstått i form av lagda resurser på att etablera engagemang, 

medlemskap, samt en relation på sociala medier, kan samstämma med resonerandet att 

kostnaden för att rekrytera en ny givare ofta är högre än det finansiella värdet givaren kommer 

att bidra med det första året (Bennet och Barkensjo, 2004). Därmed är det viktigt att 

säkerställa att relationen fortföljer under flera år, för att väga upp för de kostnader som 

eventuellt kan ha uppkommit (Bennet och Barkensjo, 2004). Mardin lyfter även att 
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personifiera återkoppling till givare samt insamlingsgalor är väldigt dyra, vilka därmed kan 

ses som två exempel på relationsmarknadsföringsaktiviteter som endast bör läggas på de 

konsumenter som genererar vinst (Payne, 2003).  

 

Svenska FN-förbundet låter givare själva bestämma vilken summa de vill donera och till 

vilket projekt, där Maria instämmer att det är viktigt att ha en låg tröskel, vilket kan ses som 

ett exempel på Paynes (2000) resonerande att konsumenter bör vårdas selektivt. Generellt så 

donerar givare låga belopp och om hjälporganisationen inte lyckas etablera långsiktiga 

relationer som täcker upp för rekryteringskostnaden av givaren, så menar Bennet och 

Barkensjo (2004) att hjälporganisationer skulle kunna få högre bidrag om de istället frågade 

om donationer på en ad hoc basis. Detta är någonting som Radiohjälpen tillämpar, då de 

aldrig söker upp givare för uppmaning att donera igen.  

 

Sociala medier 

Det är viktigt att en hjälporganisation marknadsföring är interaktiv (Bennet och Barkensjo, 

2004), vilket sociala medier möjliggör (Amar, 2016). IAS använder sig bara av digitala 

medier i form av sociala medier och deras hemsida, eftersom det är det mest kostnadseffektiva 

sättet att marknadsföra sig på, anser Andreas. Sociala medier är inte så kostsamt bekräftar 

Amar (2016), vilket möjliggör för ökad kreativitet. Att använda sig av film är det bästa sättet 

att nå ut i sociala medier, anser Leif, eftersom film väcker uppmärksamhet och leder till att 

personer vidare klickar sig vidare, vilket kan ses som ett exempel på antagandet att sociala 

medier möjliggör kreativitet (Amar, 2016). Genom att arbeta med olika digitala plattformar så 

möjliggör det att nå ut snabbt till väldigt många, vilket Amar (2016) stärker med att sociala 

medier minskar bryggan mellan givare och organisation, eftersom flera kan inkluderas i 

dialogen, samt att kommunikationen kan ske i realtid. Millennials är den första generationen 

som har fått växa upp med sociala medier och föredrar att engagera med varumärken just där 

(Depew, 2016), därmed kan sociala medier anses optimala för att nå Millennials. Det är dock 

viktigt att diversifiera kommunikationen på sociala medier, då Millennials är väldigt selektiva 

i vad de lägger märke till (Goldman Sachs, 2016; Depew, 2016).   

 

5.3.3 BEHÅLLA RELATIONER  

 

Svenska FN-förbundet arbetar med att utveckla ett alumninätverk för att ta tillvara på tidigare 

engagemang, samt för att visa vilka karriärmöjligheter engagemang kan leda till. 

Alumninätverket kan anses vara ett bra exempel på en marknadsaktivitet som behåller 

relationer. Detta baserat på antagandet att ju fler interaktioner en hjälporganisation erbjuder, i 

kombination med ju fler associationer en givare har till hjälporganisationen, desto större är 

sannolikheten att givaren kommer att stanna kvar hos organisationen (Bennet och Barkensjo, 

2004). Detta styrks av Mardin som säger att det är viktigt att kombinera den digitala 

kommunikationen med faktiska möten med givarna, eftersom det är viktigt att erbjuda olika 

alternativ.  
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Face-to-face 

Möten med givare påstår Swindoll (2015) är den mest effektiva insamlingsmetoden, vilket 

kan styrkas av Maria då Radiohjälpens primära insamlingar kommer från tre stora kända 

evenemang. Leif resonerar även att det absolut bästa sättet att nå ut till givare är genom att 

prata med dem, vilket Frälsningsarmén gör under ett återkommande julinsamlingsevent. 

Julinsamlingseventet kan ses som ett exempel på där givarna ges möjlighet att dela sina 

värderingar med Frälsningsarmén, vilket behövs för att behålla relationer (Bennet och 

Barkensjo, 2004). Folk måste få se ansikten och skaka hand, menar Mardin och säger att face-

to-face är väldigt viktigt för den personliga förankringen, vilket är ett antagande som Bennet 

och Barkensjo (2004) menar leder till långsiktiga relationer. Eftersom Millennials är en 

mycket sällskaplig generation (WMFC, 2010), kan face-to-face vara en givande metod. Ett 

bra exempel tycker Mardin är UNICEF insamlingsgala, dit många svenska kändisar kommer, 

men det är väldigt dyrt att göra menar Mardin, vilket samstämmer med Swindoll (2015) som 

menar att de flesta hjälporganisationer vet om att face-to-face är det mest effektiva, men att de 

ofta inte har ekonomiska resurser. Att säkerställa att kändisar kommer till galan kan ses som 

en väl vald strategi baserat på Khamis et al. (2016) antagande att kändisar även tar med sin 

publik, vilket möjliggör för fler relationer för hjälporganisationen.  

 

Förtroende och engagemang 

Hur väl givarna uppfattar att hjälporganisationen arbetar för att engagera fler givare, i 

kombination med upplevt förtroende som utgörs av faktorerna integritet, ärlighet och 

uppriktighet, avgör relationernas kvalitet (Brennan och Binney, 2004). Andreas samstämmer 

med resonerandet att förtroende är viktigt och menar att det är det som avgör om en individ 

kommer att donera. Andreas menar att det är extra viktigt då man marknadsför sig mot 

Millennials, eftersom Millennials hela tiden kräver resultat, vilket även stärks av Depew, 

(2016) som menar att trovärdighet är det Millennials ständigt söker i sina källor. Radiohjälpen 

arbetar med kvittofilmer för att uppnå hög transparens, vilket kan anses vara jämförbart med 

faktorer som avgör förtroende, därmed går det att anta att Radiohjälpen har högt förtroende. 

Hur väl och äkta givare uppfattar att hjälporganisationen arbetar för att engagera givare är det 

starkaste avgörande kriteriet för relationernas uppfattade kvalitet (Brennan och Binney, 2004). 

Engagemang får inte övergå till att bara ge pengar tycker Maria, vilket kan ses som ett 

exempel på äkta engagemang. Unga människors livssituation förändras efter gymnasiet vilket 

kan leda till att de slutar att donera, därför tycker Lena att det är viktigt att i varje fall bevara 

engagemanget, vilket även det kan ses som ett exempel på äkta engagemang. 

 

Relationsmarknadsföringens kvalitet 

Givarnas totala uppfattning av relationsmarknadsföringens kvalitet är en sammanvägning av 

den totala uppfattade kvaliteten av alla kommunikationskanaler hjälporganisationen använder 

sig av (Brennan och Binney, 2004). Andreas berättar att IAS arbetar med att mobilisera deras 

landskontor för att bli starka i sociala medier och att de slutat med brevutskick för att det tog 

för lång tid. Att sluta med de kommunikationskanaler som tar mer än vad de ger, och istället 

fokusera på att stärka befintliga kommunikationskanaler, kan därför stärka den totala 

uppfattningen av kvaliteten på IAS relationsmarknadsföring.  
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5.4 SAMMANSTÄLLNING AV ANALY 

 

Mardin och Andreas anser att svenskar är skeptiska och kritiska mot välgörenhet där Mardin 

även menar att Millennials vill ha bevis på hjälporganisationers arbete, vilket ökar vikten av 

att skapa förtroende, trovärdighet och att hjälporganisationen håller vad de lovar. Detta tycker 

Lena att man kan göra genom att uppmärksamma de skillnader ens påverkansarbete har gjort, 

och Leif och Andreas tycker att det är viktigt att vara på plats. Att vara på plats i form av att 

vara på den plats Millennials är har även uppkommit som en nyckelfaktor i analysen. 

Analysen har visat att det är svårt att nå Millennials eftersom de informationsbombas och blir 

därmed ständigt utsatta för överflödig information, vilket har gjort att de har lärt sig att 

selektivt filtrera (Goldman Sachs, 2016; Martin, 2015). Eftersom Millennials inte påverkas av 

annonsering och är väldigt skeptiska mot marknadsföring (Schawbel, 2015), så kan rätt 

innehåll anses nödvändigt för att nå ut till Millennials. Detta görs genom att vara på rätt ställe 

med rätt information, där vad som är rätt information är beroende av kontexten (Content 

Marketing Institute, 2013). Analysen kan därmed sammanfattas efter modellen för 

kontextmarknadsföring.  

 

Nätverkande 

Huruvida hjälporganisationer ska konkurrera är en åsikt som skiljer sig åt, där Maria och 

Andreas menar att de inte vill konkurrera, medan Mardin anser att det är viktigt att göra det 

eftersom ens konkurrenter hela tiden bara blir bättre. Samtliga är däremot överens om att olika 

former av samarbeten kan vara gynnsamt för hjälporganisationer. Detta eftersom starka 

varumärkesassociationer skapar starkare varumärkeskännedom, vilket alla respondenter 

påtalar. Att inneha ett starkt varumärke skapar dock förväntningar på hur hjälporganisationen 

ska agera, där Millennials kan lämna varumärket vid negativ respons. Det viktigaste för 

Millennials är att varumärket är trovärdigt och relevant, vilket de mäter utefter hur det kan 

anses förbättra Millennials liv. Samtliga respondenter har även lyft att det är viktigt att ha en 

dialog och bekräfta Millennials, vilket har styrkts av att tid är det viktigaste för denna 

generation, därför om de ska ge en del av sin tid så kommer de att kräva någonting tillbaka 

(Strauss och Howe, 2001; WMFC, 2010; Campbell et al., 2012).  

 

Millennials engagerar sig mycket på sociala nätverk (Schwabel, 2015), därför skulle det vara 

fördelaktig om hjälporganisationerna skulle utnyttja Millennials ryktesspridande lojalitet på 

dessa nätverk, för att på så vis låta de bli förespråkare för varumärket. På detta sätt skulle 

hjälporganisationen låta Millennials agera som human brands (Khamis et al., 2016). Human 

brands är ett nytt begrepp som tillkommit under analysen och avser att använda sig av 

människor som varumärken, som vidare kan användas som influencers (sv. kända människors 

inflytande) (Khamis et al., 2016). Khamis et al. (2016) menar att det finns ett uppenbart 

samband mellan ett varumärke, media, publiken och kändisar. Att använda sig av kändisar 

inom marknadsföring möjliggör att utnyttja kändisens personliga varumärke med förhoppning 

att kändisens publik ska följa med till det varumärke som kändisen lånas till. Kändisen kan 
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även förhoppningsvis använda sina egna medier i form av Facebook, Twitter, Instagram 

hemsidor och bloggar för att nå ut med varumärkets budskap, vilket gör att varumärket når en 

publik det annars inte skulle nå. Det spelar ingen roll hur känd personen är, så länge personen 

har en koppling till publiken och stärker varumärket, vilket Khamis et al. (2016) beskriver 

som: brand or die (sv. stärk varumärket eller dö).  

 

Vikten av insamlingsgalor har uppkommit under analysen och värdet i att kändisar kommer 

till dem, eftersom det möjliggör att kändisen tar med en stor del av sin publik, vilken även då 

kan få upp ögonen för hjälporganisationen. Samtliga respondenter har även nämnt att de tar 

hjälp av externa personer utanför organisationen för att förmedla ett budskap. De har alla 

dock använt sig av olika benämningar; Lena har benämnt nyckelpersoner, Maria profiler, 

Andreas och Leif har benämnt ambassadörer, där Leif även har pratat om ledare och Mardin 

har pratat om influencers och micro-influencers. Den gemensamma nämnaren för de alla är 

dock att de är just human brands, vilket baserat på analysen kan antas vara en nyckelfaktor för 

att nå ut till Millennials. 

 

Kunskap och kompetens 

Samtliga respondenter har lyft att Millennials är illojala mot en organisation och att 

Millennials engagerar sig efter huruvida de finner ändamålet intressant, nyhetsrelevant, coolt 

och om det stämmer överens med deras världsbild. Millennials vill gärna ge av sig själva, på 

sina egna villkor och till det de gillar. De delar och kommenterar även hellre på sociala 

medier än donerar pengar, vilket Leif beskriver som delningshysteri. Millennials är framtidens 

givare, menar Lena och de är även den generationen med högst disponibel inkomst (Boland, 

2015), därför har analysen visat att det är bra att anpassa alternativen efter Millennials 

önskemål.  

 

Huruvida det finns ett värde att försöka få Millennials att bli lojala skiljer sig åt mellan 

respondenterna, där Maria anser att det är bättre att fokusera på att utbilda Millennials i att 

engagera sig och Maria anser att varumärket bör anpassas efter Millennials. Andreas har 

nämnt att det är viktigt att innehållet anpassas efter Millennials intresseområden, vilket 

analysen har lyft som: integration, människohandel, hållbarhetsfrågor och rättighetsfrågor, 

vilket har hänförts till att Millennials är en global generation (Strauss och Howe, 2001) och 

att de är digitala infödingar som har vuxit upp med internet i en ständigt online digital värld 

(Goldman Sachs, 2016). Oavsett om det är rätt innehåll så är Millennials kritiska och värderar 

äkthet och autenticitet högre (Schawbel, 2015; Martin, 2015). De använder även pengar för att 

köpa tid som de kan spendera på sig själva (Strauss och Howe, 2001; Podniesinski, 2016a), 

därmed har analysen visat att det är problematiskt att endast erbjuda pengadonationer, utan 

hjälporganisationer måste även erbjuda involvering och uppmuntra till engagemang. Detta 

eftersom Millennials är egocentriska och narcissistiska (Podniesinski, 2016a), de vill kunna 

styra över sin egen tid och själva välja specifikt vad de ska spendera den på. Millennials vill 

även alltid ha någonting tillbaka för sin tid, eftersom de har överdriven självkänsla och vill bli 

bekräftade (Podniesinski, 2016a).  
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Lena, Maria och Andreas anser det är viktigt att vara kostnadseffektiva medan Mardin säger 

att det kostar pengar att samla in pengar. Leif är den enda respondenten som anser att det är 

viktigt att innehållet upprätthåller hög kvalitet, där Frälsningsarmén tillför kompetens i form 

av utbildning, PR-konsulter och en reklambyrå. Eftersom Millennials selektivt filtrerar 

innehållet och är väldigt materialistiska (Martin, 2015; Campbell et al. 2012), så har analysen 

kommit fram till att Millennials kommer att fastna för det innehåll som sticker ut och är av 

hög kvalitet. Därmed kan det sammanfattningsvis anses viktigt att investera i sin 

marknadsföring på ett kreativt sätt.  

 

Anpassa standardiserade marknadsföringsstrategier 

Att diversifiera innehållet är någonting som samtliga respondenter har lyft som viktigt. Det 

kan dock vara svårt att fånga Millennials hjärtan, eftersom Millennials anses vara väldigt 

skeptiska (Martin, 2015). Millennials är även riskundvikare och kräver resultat, så det krävs 

att innehållet är autentiskt och trovärdigt för att Millennials ska engagera sig (Depew, 2106; 

Martin, 2015). Analysen har där visat att Millennials stimuleras mer av attribut än en 

fängslande historia.  

 

Analysen tyder även på att engagemang är altruistiskt (Batson et al., 1981), men att 

Millennials altruism är egoistiskt motiverad. Därmed flyr Millennials från problem, så länge 

inte lösningen av problemen kan gynna dem själva och någon annan. Millennials har ett 

behov av att skapa ett positivt intryck av sig själva, men handlingen måste uppfattas som 

trendig och cool för att de ska vilja agera. Det är även svårare för Millennials att känna 

tillhörighet till ett offer, eftersom de inte är tillräckligt uppmärksamma mot information och 

är den mest beskyddade generationen i historien (Strauss och Howe, 2001). Millennials är 

även väldigt självsäkra och positiva (Strauss och Howe, 2001), där analysen visar att 

Millennials tillskriver skuld och kontroll hårdare än tidigare generationer. Eftersom 

Millennials är uppväxta med att vara beskyddade, så är det även svårare för Millennials att 

förstå negativa känslor, vilket gör att analysen har kommit fram till att Millennials är mer 

mottagliga för rationella budskap.  

 

Om Millennials inte engageras, så kommer de heller inte vilja spendera sin tid på 

hjälporganisationen. Engagemang kan ske i form av tid, pengar och tankeverksamhet menar 

Mardin och eftersom Millennials gärna vill vara med i skapandeprocessen så bör de 

inkluderas i den (Millennial Marketing, 2017). Marknadsföringen måste presentera hur 

konsumenter kan få tillgång till mer information, samt möjliggöra för interaktion (Bennet och 

Barkensjo, 2004), för att på så vis utbilda Millennials så att de blir stimulerade. Interaktion är 

nödvändigt för Millennials, då de är lagspelare med ett stort behov av att stå i centrum 

(Strauss och Howe, 2001; Podniesinski, 2016a), därför bör man inte ställa större krav på deras 

engagemang. Den marknadsföringsstrategi som visat sig vara mest framgångsrik för att bygga 

långsiktiga relationer är face-to-face, eftersom Millennials är mycket sällskapliga, därmed 

visar analysen att det kan vara lämpligt att faktiskt fysiskt interagera med Millennials, om 

relationer ska byggas.  
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Innovativ marknadsföring  

Samtliga respondenter har lyft Millennials som krävande och att det därför är så viktigt att 

vara innovativ och kreativ. Andreas anser att hjälporganisationer är för traditionella och måste 

börja anta en mer entreprenöriell form. Det räcker inte längre att enbart arbeta för en god sak 

(Stuart, 2016), därmed har analysen visat att det är viktigt att differentiera sig och arbeta med 

strategiska marknadsplaner. Millennials är präglade av och fokuserade kring trender (Strauss 

och Howe, 2001), samt är de största initiativtagarna (Goldman Sachs, 2016), där analysen har 

visat att det kan vara fördelaktigt om hjälporganisationer fokuserar på innovationer för att 

attrahera Millennials. Analysen har dock visat att hur hjälporganisationer arbetar ofta bestäms 

via en styrelse, vilket kan antas försvåra implementeringen av innovationer. Finns inte 

resurser, så är det viktigt att vara kreativ, där kreativa innovationer har visat sig ha stor 

framgång för att engagera Millennials.  

 

Analysen har även lyft att Millennials intressen ständigt förändras, vilket har hänförts till att 

de ständigt söker efter nya trender och den nya coola (Strauss och Howe, 2001). Detta har 

även stärkts med att marknadsföringsaktiviteter vars primära budskap inte är pengainsamling 

väcker större uppmärksamhet i medier (Boland, 2015). Analysen har även lyft visuella 

budskap som särskilt viktiga där film och gamification har ansetts som särskilt viktiga för 

framtida marknadsföring och som potentiellt kan attrahera Millennials. Att vara kreativ och 

innovativ menar Mardin ökar behovet för volontärer, någonting som samtliga 

hjälporganisationer använder sig av. Leif och Andreas har dock problematiserat volontärer då 

deras organisationsstruktur ställer specifika krav på volontärer.  

 

 

6. DISKUSSION  

 

I detta kapitel presenteras en slutdiskussion om studiens resultat vilket presenterar en 

alternativ strategi för att etablera, utveckla och behålla relationer med Millennials. Strategin 

sammanfattas i en modell baserad på 11 identifierade nyckelfaktorer från denna studie. 

Vidare presenteras identifierade paradoxer inom hjälporganisationers marknadsföring, samt 

studiens forskarfrågor besvaras. Avslutningsvis så presenteras även de frågeställningar vi 

har kvar som förslag för vidare forskning.  

 

6.1 SLUTDISKUSSION 

 

Att donera till välgörenhet har visat sig vara en typiskt västerländsk sak att göra, där Mardin 

har beskrivit att engagera sig inom välgörenhet är en klassfråga där det största engagemanget 

utförs inom medelklassen eller övre medelklassen. Mardin har exempelvis lyft att svenskar 

stimuleras av marknadsföring som är mer aggressiv i likhet med den i Storbritannien, medan 

de i Holland föredrar leende barn, marknadsföringen där menar han tillämpar stimuli som 



87 

 

svenskar attraherades av för 20 år sedan. Utifrån dessa antaganden så är det viktigt att ta 

hänsyn till att antaganden kring, samt uppfattningen om att, Millennials kan skilja sig brett 

beroende på geografi och kultur. Detta har exemplifierats med att benämningar av 

generationer skiljer sig globalt, där benämningen uppkommer efter de specifika problem 

generationen står inför. I Sverige så kallas exempelvis Millennials för Curling generation, 

vilket antyder att svenska Millennials är lata och bortskämda, medan i Norge så kallas de för 

Serious generation, vilket antyder att norska Millennials är raka motsatsen till svenska 

Millennials. Detta är intresseväckande eftersom Sverige och Norge är grannländer med 

väldigt lik kultur, att benämningen av Millennials ändock visar på stora skillnader gör att vi 

måste ställa oss frågande till i hur stor utsträckning det går att generalisera Millennials som en 

generation. Då olika händelser påverkar olika kulturer på olika sätt, så kommer därmed 

karaktärsdrag för Millennials att skilja sig mer eller mindre mycket åt. Därmed ställer vi oss 

aktsamma till att lyfta Millennials som en global generation, eftersom globalisering bidrar till 

fler ökade likheter, men även större variationer – till och med mellan grannländer som för 

övrigt har lik kultur.  

Då vi inte har information om hur mycket tidigare kunskap respondenterna har om 

Millennials samt varifrån de insamlat sin kunskap om generationen, så är det omöjligt för oss 

veta om de har talat utifrån egna upplevelser från arbetslivet i Sverige eller om de själva har 

läst till sig kunskapen. Då marknadsföring till stor del är baserad på amerikansk forskning, 

samt teorier om Millennials utgår från Strauss och Howe – som är två amerikanska forskare – 

så går det dock att anta att varje västerländsk person som arbetar med marknadsföring och 

innehar kunskap om Millennials kommer att vara präglad av det amerikanska tankesättet. Då 

även svensk kultur, samt västerländsk kultur i sig, i våra ögon är av amerikansk prägel, så 

anser vi dock att det går att anta att de nyckelfaktorer som uppkommit under studien går att 

generalisera till hur västerländska hjälporganisationer bör marknadsföra sig för att attrahera 

västerländska Millennials. För att attrahera Millennials i en given kultur, så är det dock viktigt 

att noggrant analysera den verklighet Millennials där lever i samt vilka potentiella faktorer 

och erfarenheter som där påverkar Millennials mentalitet. För att förstå hur Millennials 

uppmärksamhet, förtroende och engagemang ska fångas – så behöver de specifika Millennials 

först förstås.   

Den breda åsikten att Millennials är en global generation, benämnd av både teori och 

respondenter, tror vi kan vara en bidragande orsak till att Millennials anses vara svårare att 

marknadsföra sig mot än tidigare generationer. Detta eftersom det globala antagandet bidrar 

till att Millennials anses vara enhetliga där budskapen inte behöver diversifieras. Detta är 

motsägelsefullt då exempelvis Andreas listar att Millennials är intresserade av både 

miljöaspekter och rättvisefrågor. Detta är två skilda frågor, båda relaterade till 

samhällsintresse men intressefrågorna skiljer sig åt. Leif lyfter i likhet att Millennials är 

intresserade av integration, men att frågor om integration skiljer sig brett, där en del 

exempelvis är för invandring och andra emot. Detta antyder dock att det finns ett huvudsakligt 

intresse för Millennials – samhällsengagemang. Information blir dock mer och mer tillgänglig 

på grund av digitaliseringen, vilket gör att även kunskap och intresse nu är mer diversifierat 
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än tidigare – vilket gör det problematiskt att marknadsföra sig via ett brett ämne. Millennials 

som en global generation menar vi istället ställer ännu hårdare krav på att diversifiera ALLT: 

marknadsföring, kommunikation, storytelling och budskap. Detta eftersom mer kunskap 

skapar fler möjliga intressekombinationer – vilka skapar fler individuella möjligheter.  

Millennials har ett stort engagemang och en stor vilja att påverka, men vill göra detta på sitt 

egna sätt. Vad Millennials kommer att intressera sig av är därmed beroende av vad de 

identifierar sig med och vilka de anser tillhör deras referensgrupp. Studien har diskuterat 

huruvida Millennials är en Generation Me eller en Generatione We, där vi är av åsikten att 

Millennials är inte antingen eller, de är bägge: en Me/We generation. Detta eftersom 

Millennials är uppväxta under perioden The Unraveling, de har blivit omhändertagna och fått 

lära sig att prioritera sig själva, de har även vuxit upp under en period av ekonomisk tillväxt 

där de fått lära sig att det alltid finns möjligheter. Deras möjligheter är dock beroende av 

någon annans olycka, vilket de har fått lära sig eftersom de även är uppvuxna under en period 

av global svält, katastrofer, och terrorattacker. Då Millennials är starkt präglade av positiva 

individualistiska faktorer men även starkt präglade av negativa kollektiva faktorer, så tror vi 

att Millennials har formats till att ha en konstant press att prestera, påverka, och ständigt 

arbeta för förändring – både för sin egen skull, men även för andras skull.  

Studiens har diskuterat huruvida engagemang motiveras av egoism eller altruism. Eftersom att 

Millennials är en Me/We generation, så anser vi att detta har bidragit till att Millennials 

engagemang måste motiveras av både egoism och altruism. Detta sammanknyts av faktorn att 

Millennials är en global generation, vilket innebär att de är en Me/We generation – för att 

stimulera både Me (jaget) och We (samhället) – så krävs det att engagemanget både är 

altruistiskt och egoistiskt stimuleras. Då Millennials prioriterar tid mer än någonting annat, så 

antyder detta att jaget dock kommer först, detta eftersom Millennials vill kontrollera sin tid 

och själv bestämma hur den ska distribueras. Därmed anser vi att Millennials engagemang är 

altruistiskt drivet, men behöver egoistiskt motiveras. Detta behöver hjälporganisationer 

tillfredsställa genom att uppmärksamma Millennials och uppmuntra dem till att engagera sig. 

Men för att få Millennials att vilja spendera sin dyrbara tid på en hjälporganisation, så måste 

även deras goda gärningar bekräftas, annars så kommer de snabbt att välja att lämna 

organisationen. 

Hjälporganisationers storytelling är uppbyggd på antagandet att människor är altruistiskt 

drivna, att det räcker med att berätta en fängslande historia och skapa en emotionell koppling, 

för att få människor att kunna relatera och därmed engagera sig. Historier vars syfte är att få 

en person att hjälpa en annan person har haft samma struktur de senaste 700 åren. Historierna 

försöker provocera empatiska reaktioner genom att förmedla negativa känslor, med hoppet att 

individen ska acceptera erbjudandet att donera pengar, för att på så vis omvända de negativa 

känslorna till positiva. Detta problematiseras då hjälporganisationer försöker attrahera 

Millennials, då det är svårt att skapa en emotionell koppling till Millennials. Studien har visat 

på framförallt tre anledningar till detta: 
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 Bristande empati - Millennials är uppväxta med mycket beskyddande föräldrar som 

konstant har funnits där och hjälpt dem, Millennials har därmed låg kännedom om 

negativa känslor, då de exempelvis sällan har upplevt rädsla.  

 

 Narcissister - Millennials är stora optimister men även narcissister, därmed tillskriver 

Millennials skuld och kontroll hårdare än tidigare generationer.  

 

 Ouppmärksamma - Millennials informationsbombas och är därmed väldigt selektiva 

med vilken information de väljer att uppmärksamma. Detta gör att det är svårare att 

skapa en koppling mellan en Millennial och ett offer, då Millennials helt enkelt inte är 

tillräckligt uppmärksamma.  

Dessa tre punkter, i kombination med att vara en global generation, gör att det är svårare att 

marknadsföra sig mot Millennials än mot tidigare generationer. Det digitaliserade 

informationssamhället bidrar till större tillgång till informationen om världen 

samhällsproblem, vilket möjliggör för en Millennial att inrikta sig mot ett samhällsproblem 

och identifiera sig med något som inte är självupplevt. Större tillgång skapar dock även fler 

valmöjligheter, där en ökad kunskap kan skapa ett större avstånd till den presenterade 

verklighet som de inte kan skapa en koppling till eller förstå. Därmed krävs kunskap om 

Millennials specificerade intressen och uppfattningar för att möjliggöra att skapa en 

stimulerande koppling mellan en hjälporganisation och en Millennial.  

 

Interactional Model for Targeting Millennials  

Studien har visat att det är flertalet faktorer som behöver stämma överens för att en Millennial 

ska vilja engagera sig en gång, och ytterligare ett flertal faktorer som behöver överensstämma 

för att en Millennial ska vilja engagera sig igen. Då det är svårt att skapa en emotionell 

koppling till Millennials, vilket är hjälporganisationers marknadsförings fundamentala grund, 

föreslår vi istället alternativa strategier för att etablera, utveckla och behålla relationer med 

Millennials. 

Presenterade strategier för hur hjälporganisationer bör etablera, utveckla och behålla 

relationer med Millennials sammanfattas nedan i en modell vi har döpt till “Interactional 

Model of Targeting Millennials” (se figur 7). Denna modell anser vi bör användas för att 

möjliggöra att etablera, utveckla och behålla relationer med Millennials.   
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Figur 7. “Interactional Model for Targeting Millennials”. Egen modell baserad på Emojis (2017). 

 

Modellen är baserad på elva identifierade nyckelfaktorer som uppkommit under studien, där 

Emojis representerar de identifierade nyckelfaktorerna. Abc representerar rationella budskap, 

glödlampan representerar innovationer, enhörningen representerar det som är coolt, stjärnan 

representerar kända personer, ögat representerar autencitet, kameran representerar det 

visuella, tidningen representerar det som är nyhetsrelevant, kartan representerar attribut, 

pokalen representerar bekräftelse, böckerna representerar utbildning och familjen 

representerar engagemang. De Emojis i mitten representerar Millennials som kommer att 

använda sina pengar för att utföra goda gärningar för att förbättra världen (om de elva 

nyckelfaktorerna appliceras). Hur dessa nyckelfaktorer hänger samman förklaras närmare 

under kommande tre rubriker.  

Etablera relationer med Millennials  

För att kunna fånga Millennials uppmärksamhet är det mycket viktigt att sticka ut, detta 

eftersom Millennials ständigt utsätts för information och är väldigt selektiva. Studien har visat 

att det som fångar Millennials uppmärksamhet är främst visuella budskap, vilket kan vara i 

form av både film, gamification eller face-to-face. För att fånga Millennials uppmärksamhet 

så är det dock av stor vikt att budskapet är diversifierat, det vill säga att det skiljer sig från 

andra hjälporganisationers. För att fånga det initiala intresset är det även av stor vikt att 

Millennials känner igen varumärket, där stark varumärkeskännedom samt starka 

varumärkesassociationer initialt är nödvändiga, detta eftersom att Millennials är extremt 

kritiska mot marknadsföring och selektiva i sin informationsgranskning. Då 

uppmärksamheten är fångad, så har studien visat att kreativa innovationer är nödvändiga för 
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att uppmärksamheten ska vidhållas. Kreativa innovationer bör vara i form av kända personer 

som Millennials kan se upp till och relatera med. Sociala medier består av en kontextuell 

kollaps, vilket gör att kända personer som influencers potentiellt kan nå ut till fler personer 

via sina kommunikationskanaler, än vad en hjälporganisation möjligtvis har potential att göra 

via sina. Millennials behöver ha starka förebilder som säger åt dem vad de ska göra och 

varför, därmed ses kända personer som fördelaktiga kreativa innovationer.  

Eftersom Millennials är initiativtagare som driver marknaden framåt, samt är ständigt på jakt 

efter nya trender, så kommer de att fastna för den typ av marknadsföring som de upplever 

innehar coola innovationer. Oavsett om det är visuellt, innovativt och coolt, så behöver 

budskapet dock även vara nyhetsrelevant och uppfattas ha hög autenticitet, för att den 

altruistiska drivkraften ska stimuleras och få Millennials att vilja agera. Eftersom Millennials 

är egoistiskt motiverade, så behöver även budskapen väcka ett engagemang som stimulerar 

deras narcissism och bekräftelsesökande. Detta gör att det är svårt att stimulera Millennials 

med fängslande historier och emotionella budskap, eftersom Millennials sällan kan relatera 

till de offer som presenteras i dessa historier. Detta kan bero på att Millennials är uppväxta 

med väldigt beskyddande föräldrar och de har fått lära sig om att utnyttja alla kollektiva 

resurser.  

Vidare är Millennials riskundvikare som kräver autencitet och resultat, de behöver ha raka 

enkla budskap som informerar om vad de ska göra, de måste vara enkelt att gå från känsla till 

handling. Millennials värdesätter transparens och vill alltid veta vart hjälpen går och hur 

hjälpen kommer att utformas, detta påvisar att attribut är det viktigaste för Millennials. 

Därmed anser vi att hjälporganisationer bör tillämpa rationella budskap, vilka upplevs 

individualistiskt anpassade till Millennials specificerade intressefrågor. Intressefrågor 

identifieras genom attribut, därmed är attribut mer avgörande än huruvida historien är 

fängslande.  

För att rationella budskap med fokus på attribut ska få Millennials att gå vidare till handling, 

så är det viktigt att varje budskap är informativt och interaktivt. Det är viktigt att två 

interaktioner alltid ingår: handling och utbildning. Om budskapets information 

överensstämmer med Millennials verklighetsuppfattning, möjliggör detta för att omvandla 

information till handling. Stämmer informationen inte överens, så är det därmed viktigt att 

interaktionen utbildning alltid även erbjuds. Med utbildning avses information om hur 

Millennials kan gå tillväga för att få mer information om det presenterade problemet, detta för 

att successivt möjliggöra att utveckla ett intresse. 

Eftersom Millennials värdesätter tid mer än någonting annat, så måste de även uppleva att de 

får någonting tillbaka för den tid de ger. Detta eftersom Millennials är narcissistiska och vill 

använda pengar för att köpa mer tid som de kan spendera på sig själva. För att Millennials ska 

uppleva det värdefullt att spendera tid på någon annan så är det nödvändigt att egoistiskt 

motivera Millennials genom att erkänna, bekräfta och uppskatta dem. Deras handlingar måste 

dock vara utan krav på uppbindning, eftersom Millennials behöver uppleva att de står i 

centrum med känslan av att de utför goda gärningar på grund av deras frivillighet, för att de är 
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goda människor. Därmed är det av stor vikt att konstant uppmana frivilligt engagemang där 

hjälporganisationer behöver erbjuda flertalet olika sätt att engagera sig. Eftersom Millennials 

drivs av berömmelse, så är det viktigt att engagemang synliggörs. Då det även initialt kan vara 

problematiskt att få Millennials att donera pengar, så är det av ännu större vikt att 

hjälporganisationer erbjuder kravlöst volontärskap.  

Utveckla relationer med Millennials  

För att få en Millennial att återkomma och donera en gång till är det viktigt att 

hjälporganisationer använder sig av budskap som utgör en kombination av innovationer och 

repetition. Utsätts samma Millennial för ett identiskt budskap en gång till, så kommer 

informationen endast upplevas innehålla en interaktion: utbildning. Därmed är det viktigt att 

budskapet nästa gång är kreativt och innovativt, det vill säga någonting nytt, för att möjliggöra 

en interaktion med känslan av en ny händelse. Dock är det viktigt att budskapet samtidigt är 

repetitivt, eftersom en repetition i form av samma budskap skapar igenkänning. Detta gör att 

Millennials som första gången inte vidtog någon handling, kan med större sannolikhet vidta 

en av interaktionerna nästa gång. Detta kan exemplifieras med att den andra filmen skiljer sig 

markant från den första (innovativt) där dock samma berättarröst används och innehåller 

samma slutord (repetitivt). 

Millennials behöver även bekräftas, därmed är det viktigt att hjälporganisationen tackar för 

initialt intresse eller för en donation. Bekräftelsen kan i sin tur utnyttjas av 

hjälporganisationen och leda till nya möjligheter för ytterligare marknadsföring. En donation 

kan exempelvis följas upp genom att skicka ett tack-sms med en vidare uppmuntran till att 

följa hjälporganisationen på Facebook, erbjuda information om kommande kampanjer och 

event, samt skicka med en länk till organisationens hemsida där vidare information finns. 

Detta möjliggör två typer av interaktioner: utbilda eller omvandla information till handling. 

Via Facebook kan hjälporganisationen vidare kommunicera med Millennials och uppmuntra 

dem att följa hjälporganisationen på ytterligare kanaler. På hemsidan är det däremot viktigt att 

det är tydligt hur man hittar information, samt hur man hittar övriga kommunikationskanaler. 

Vidare är det viktigt att inte konstant uppmana Millennials att donera mer, utan endast 

kontinuerligt informera om hjälporganisationen och dess projekt. På så vis har Millennials 

alltid ett val, eftersom de vill kunna engagera sig på sina egna villkor.  

Behålla relationer med Millennials  

Den sammanvävda uppfattningen om hjälporganisationernas kommunikationskanaler avgör 

relationernas uppfattade kvalitet. Detta innebär att alla kommunikationskanaler måste vara av 

hög kvalitet för att den totala uppfattningen ska vara av hög kvalitet. Detta antyder att 

hjälporganisationen selektivt behöver välja det antal som de har resurser säkerställa hög 

kvalitet på. De kommunikationskanaler som bör väljas är de som är bäst anpassade efter 

kontexten, det vill säga de plattformar och kommunikationskanaler som Millennials främst 

använder. Detta innebär att när majoriteten av målgruppen byter kanal, så måste även 

hjälporganisationen göra detta.  
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Millennials lojalitet är beroende av ett flertal omvärldsfaktorer, i form av Millennials sociala 

och ekonomiska situation, samt vad omvärlden säger om hjälporganisationen. Då Millennials 

ständigt utsätts för ny information, är det möjligt att de kommer att ändra sitt intresse med 

tiden och därmed inte längre finna hjälporganisationen intressant. Denna generation letar 

ständigt efter nya trender och efter det nya coola, därmed är det viktigt att hjälporganisationen 

aldrig slutar att erbjuda interaktionen utbildning. Om Millennials ändrar sitt intresse i 

framtiden, så bör det alltid finnas information där som erbjuder utbildning om någonting nytt.  

 

6.2 VIDARE REKOMMENDATIONER TILL HJÄLPORGANISATIONER 

 

Under studiens gång har vi identifierat att hjälporganisationers marknadsföring utgörs av fyra 

paradoxer. Hjälporganisationernas uppfattning om dessa, samt deras beteende för att bemöta 

dessa paradoxer, anser vi avgör hjälporganisationers utfall, samt deras totala förmåga att 

attrahera Millennials.  

1. Det kostar pengar att samla in pengar. 

Det är viktigt att komma ihåg att det kostar pengar att samla in pengar - ju mer pengar som 

spenderas på insamling, desto mer pengar kommer hjälporganisationen ha möjlighet att samla 

in. Givare får sin information om insamling via marknadsföring, genom att investera i 

marknadsföringen så har hjälporganisationen ökade möjligheter att differentiera sin 

marknadsföring, vilket kommer leda till att Millennials med större sannolikhet attraheras, 

vilket leder till ökad insamling av donationer. Hjälporganisationer vill främst få donationer i 

form av pengar, men Millennials är inte så benägna att donera pengar utan vill själva välja hur 

och vad de ska donera. Därmed måste hjälporganisationer via sin marknadsföring informera 

om och utbilda om varför gåvor i annan form än pengar inte är lämpliga donationer, för att 

öka sannolikheten att Millennials kommer att donera pengar. Utan denna förklaring kommer 

inte Millennials förstå varför hjälporganisationen inte accepterar andra donationer.  

Insamlingsgalor genererar störst insamlade bidrag, men de är också en av de mest kostsamma 

aktiviteterna att genomföra. Har en hjälporganisation inte ekonomiska resurser, så är det 

viktigt att vara kreativt innovativ. Kreativa innovationer ställer dock högre krav på volontärer, 

därmed är det av stor nödvändighet att hjälporganisationer möjliggör för kravlöst 

volontärskap. Att möjliggöra kravlöst volontärskap innebär även ökad sannolikhet för att 

Millennials kommer att engagera sig, vilket är en initialt viktig faktor för senare potentiella 

donationer av pengar. Ju fler associationer givare har till hjälporganisationen stärker även 

relationernas kvalitet, vilka även de positivt påverkar frekvensen samt storleken på donationer 

av pengar. 

Om hjälporganisationer är av intresse att attrahera Millennials, så bör de anpassa sig efter 

kontexten som i detta fall är Millennials. Detta kräver att hjälporganisationen tillför 

kompetens och kunskap om Millennials, vilket kan göras genom att ta hjälp från externa 
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experter i form av PR konsulter, reklambyråer eller rekrytera personal som själva tillhör 

generationen Millennials.  

2. Varumärkeskännedom betyder allt för att attrahera, men betyder ingenting för att bli 

attraherad. 

Varumärkeskännedom skapar intresse, men avgör inte om Millennials kommer att engagera 

sig inom hjälporganisationen. Känner konsumenten igen varumärket, så ökar sannolikheten 

för att de vidare kommer att titta på budskapet. Varumärkesidentifiering kan inledningsvis 

vara en nödvändig faktor för att Millennials ska ägna uppmärksamhet över huvud taget, men 

varumärket har ingen betydelse för att Millennials ska lyssna klart till hela budskapet. Det 

som avgör är hur väl Millennials kan identifiera sig med budskapet och om de upplever att det 

uppfattas som relevant.  

Emotionella budskap kan leda till stimuli, men det kommer inte leda till handling. Det som 

resulterar i handling är huruvida en informationsprocess har igångsatts. Det som sätter igång 

informationsprocesser är fakta, vilket bör presenteras via storytelling. För att storytelling ska 

stimulera västerländska Millennials som inte kan relatera till sorg och rädsla, så är det viktigt 

att storytelling poängterar attribut och rationella budskap, vilka bör förstärkas med kreativa 

innovationer. Då Millennials med större sannolikhet relaterar till kända personer än ett offer, 

så kommer identifieringseffekten via en känd person generera större engagemang bland 

Millennials än vad identifieringseffekten via ett offer kommer att göra. 

3. Det är inte nödvändigt att förändra sig men det är nödvändigt att anpassa sig till 

förändring. 

Hjälporganisationer behöver inte förändras för att kunna driva sin verksamhet, men de 

behöver anpassa sig till förändring för att kunna driva verksamhet i framtiden. Millennials blir 

snabbt uttråkade och hjälporganisationer behöver därmed ständigt tillämpa något nytt för att i 

Millennials ögon fortsätta vara trendiga, coola och därmed tillräckligt relevanta för att 

Millennials ska välja att distribuera sin tid via hjälporganisationen. För att anpassa sig till 

kontexten så behöver hjälporganisationer tillämpa kreativa innovationer, dessa i form av det 

som Millennials attraheras av, vilket i studien har visat sig vara visuella budskap i form av 

film och gamification.  

Studien har visat att hjälporganisationers styrelse avgör dess strategier. Eftersom ledarna 

utgör kritiska roller för innovativt tänkande, så är det därför viktigt att ledarna förespråkar 

innovationer. För att möjliggöra en innovativ miljö så anser vi de därför nödvändigt att 

hjälporganisationer antar en entreprenöriell form samt medvetet konkurrerar med andra 

hjälporganisationer. Detta eftersom innovationer styrs av den mänskliga faktorn, vilket ställer 

krav på aktiva ställningstagande där vi tror att motivationen ökar av konkurrens. Då 

hjälporganisationer har andra mål än finansiella, så är det därför av stor vikt att 

hjälporganisationens ledare prioriterar innovationer för att möjliggöra innovativa processer.  

Millennials har påvisat sig särskilja sig stort från tidigare generationer, på grund av att 

Millennials präglas av så många olika faktorer; global generation, Generation Me, Generation 

We, positiva individualistiska faktorer, negativa kollektiva faktorer, egoistisk motiverade 
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samt altruistiskt drivna – Millennials kan sammanfattningsvis anses vara en väldigt komplex 

generation. För att möjliggöra att skapa innovationer som därmed attraherar Millennials, så 

tror vi att det är ytterst viktigt att ledarna, och de ansvariga för marknadsföringen, därmed 

själva är innovativa Millennials.  

4. Rekrytering av nya givare kostar mer än att behålla givare, men befintliga givarnas 

bidrag täcker inte upp de kostnader som krävts för att göra givaren befintlig. 

Lojalitet är beroende av förtroende och engagemang, men det är ett flertal olika faktorer som 

påverkar om Millennials kommer att donera tid eller pengar. Millennials vill inte vara livegna 

en organisation, utan ger hellre lägre summor och kanske fler gånger till olika organisationer, 

eftersom de vill kunna engagera sig på sina egna villkor och i de frågor de själva vill. 

Rekrytera nya givare kostar mer än vad det gör att underhålla och behålla befintliga givare, 

för att det ska vara värdefullt att vårda relationer Millennials – mot vetskapen att de är illojala 

– så är det viktigt att ha kunskap om hur Millennials attraheras och engageras. Vi anser att 

nyckeln är att anställa innovativa Millennials och fokusera på att bygga ett starkt varumärke 

med starka varumärkesassociationer, där det är av stor vikt att samarbeta med kändisar och 

använda sig av dem för att möjliggöra att Millennials ska kunna identifiera sig med 

hjälporganisationen. Vi anser det även viktigt att erbjuda variation i form av kravlöst 

volontärskap – vilket bäst möjliggörs genom att fråga Millennials: ”Hur vill du engagera 

dig?” Detta eftersom Millennials hellre donerar tid, där tid är det primära som kan leda till det 

sekundära: donera pengar.  

Det är även viktigt att acceptera att Millennials kräver variation och att uträtta standardiserade 

marknadsföringsstrategier inte längre är lämpligt, eftersom innovationer, trender och 

överraskningsmoment idag är nödvändigt. För att möjliggöra att befintliga givares bidrag 

kommer att täcka de kostnader som uppstått för att rekrytera givaren, så föreslår vi att 

hjälporganisationer tillämpar “Interactional Model for Targeting Millennials.” 

 

6.3 SLUTSATSER 

 

Studiens påvisar att hjälporganisationer behöver ta hänsyn till fyra paradoxer, samt tillämpa 

elva nyckelfaktorer, för att möjliggöra att marknadsföra sig mot Millennials på ett sätt som 

engagerar och möjliggör för långsiktiga relationer. Från slutdiskussionen kan därmed följande 

slutsatser genereras, vilka även besvarar studiens forskarfråga och delfrågor.  

 

Delfråga 1: Vad behöver hjälporganisationers budskap innehålla för att engagera 

Millennials?  

Budskapet måste alltid innehålla attribut som stimulerar Millennials individualism, samt alltid 

erbjuda två former av interaktioner: handling och utbildning.  

Delfråga 2: Vilka marknadsföringsaktiviteter engagerar Millennials?  
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Millennials engagemang stimuleras primärt visuellt, vilket kan ske i form av film, 

gamification eller face-to-face. Marknadsaktiviteter som hjälporganisationen använder sig av 

måste på något vis särskilja sig från, och inte vara identiska med, andra hjälporganisationers 

marknadsaktiviteter.  

 

Forskarfråga: Hur bör en hjälporganisation marknadsföra sig mot Millennials för att få 

de att bli lojala givare?  

Marknadsföringen måste vara innovativ, cool och kreativ, med repetitiva budskap och 

kommuniceras ut via de kommunikationskanaler som Millennials använder sig av. Endast så 

många kommunikationskanaler som hjälporganisationen har resurser att säkerställa en hög 

kvalitet av bör användas.  

 

6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

 

Då studiens resultat har resulterat i en ny modell, så skulle det vara av stort intresse att 

implementera modellen för att utvärdera dess effektivitet. Detta för att möjliggöra att bekräfta 

den eller för att potentiellt korrigera modellen.  

 

Det skulle vidare även vara av stort intresse att överföra denna studie till en annan kontext i 

form av en annan kultur. Detta för att utvärdera modellens effektivitet. Det hade varit av extra 

stort intresse att som första steg undersöka dess effektivitet i Skandinavien, då studien är 

utförd i Sverige och grannländerna har liknande kultur. Hade modellens effektivitet i 

Skandinavien varit hög, hade varit intressant att vidare testa i Nordamerika och senare resten 

av Europa.  

 

Studien har även visat på att hur organisationen styrs avgör vilka marknadsaktiviteter som 

tillämpas. Därmed hade det varit av intresse att undersöka hjälporganisationer vars styrelse 

utgörs av Millennials och vars kommunikations- och insamlingsansvariga är Millennials. 

Detta för att undersöka, och på så vis bekräfta eller falsifiera, att Millennials attraheras av 

innovationer och att Millennials själva är de som bäst utför innovationer som Millennials 

attraheras av.  

 

Denna studie har undersökt hjälporganisationers åsikter om hur de bör marknadsföra sig för 

att engagera Millennials. Det hade varit av intresse att jämföra dessa åsikter med de faktiska 

konsumenterna Millennials och undersöka vad som får dem att vilja engagera sig, vilken form 

av marknadsföring de föredrar och vad de kräver av hjälporganisationer för att de ska bli 

lojala. En slutlig rekommendation till framtida forskning är därför att utgå från denna 

forskning, men istället anta ett konsumentperspektiv.   
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 

1. Vad står ert varumärke för? 

2. Vilka kommunikationsverktyg använder ni er av? 

3. Vilka kommunikationsverktyg tror du kan ha en negativ effekt? 

4. Hur tycker du att eran marknadsföring har förändrats genom tiden? 

5. På vilket sätt skiljer sig eran marknadsföring från andra hjälporganisationer?  

6. Hur påverkas er marknadsföring av aktuella trender i samhället?  

7. Hur marknadsför ni er för att attrahera olika åldersgrupper?  

8. Vilka donationsmönster kan ni se kopplat till ålder och typ av gåva?  

9. Hur tror du man bör gå tillväga för att engagera Millennials?  

10. Hur får man Millennials att bli lojala givare?  

11. Hur tror du att hjälporganisationer kommer att marknadsföra sig i framtiden?  

12. Tror ni att människor i framtiden kommer att donera pengar, eller behöver donationer formas 

om till att bli till något annat?  

 

 

  



 

 

BILAGA 2 – RESULTATMALL SVENSKA FN-FÖRBUNDET 

 

Resultat Svenska FN-Förbundet 

Lena Rydorff, Membership Development & Fundraising Officer (insamlingsansvarig) på Svenska FN-

Förbundet.  

 

Huvudkategori Underkategori Kod Meningsbärande enhet 

Varumärket Organisations- 

form 

Liten organisation - får jobba 

med det de har till skillnad 

från stora organisationer som 

har större möjligheter och 

medel. 

“Vi är en väldigt liten organisation... 

har bara 6000 medlemmar, får in ca. 

8 miljoner kronor...” 

“...de stora organisationerna har 

större möjligheter... de kan gå i 

breda medier och kanske har många 

följare... medans vi får jobba med 

det vi har.” 

Varumärket Projekt Påverkansarbete - Arbetar 

med fyra kampanjer, som ger 

bra konkret om vad pengarna 

går till. Kallar sina 

kampanjer för projekt då det 

är ett långsiktigt arbete.  

“Vi har huvudsakligen fyra 

projekt…”  

“Vi kallar våra kampanjer för 

projekt, det är ett långsiktigt 

arbete.” 

“...våra projekt som vi tycker är 

väldigt bra konkret, om vart går 

pengarna egentligen...” 

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Viktigt att arbeta med sitt 

varumärke - att synas, vara 

på top of mind hos givarna, 

även de spontana. 

“... alla organisationer måste jobba 

med sitt varumärke väldigt 

mycket... vara på top of mind hos 

givaren... även hos de spontana...” 

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Har ett starkt varumärke - har 

FN i sitt varumärke, vilket 

förknippas positivt.  

“Vi har ganska starkt varumärke på 

ett sätt, FN är någonting som alla 

kan relatera till...” 

Varumärket Trovärdighet Man måste alltid tänka på att 

vara kostnadseffektiv och 

inte kasta bort givarnas 

pengar. 

“...man måste alltid vara 

kostnadseffektiv...  hela tiden gå 

med vinst... inte kasta bort pengar, 

det är givarnas pengar.” 



 

 

Varumärket Samarbeten Företagssamarbeten och 

företagsgrundare som 

engagerar sig mer och mer 

blir som symboler för 

verksamheten och 

varumärket.  

“... Barista och O’Learys skänker 

till exempel miljoner varje år. 

Apoteksgruppen har tagit fram 

produkter för oss och sålt i sina 

apotek...” 

“... personerna som sitter i styrelse 

och företagsgrundare engagerar sig 

mer och mer, kolla på Bill Gates till 

exempel...” 

Varumärket Differentering Det handlar även om att 

differentiera sig lite och låta 

givarna hitta det deras hjärtan 

klappar lite extra för.  

“att ditt hjärta klappar lite extra för 

det... differentiering, att man kanske 

stå ut lite” 

    

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg Sociala medier är ett 

fantastiskt verktyg där man 

kan pusha väldigt mycket 

information. 

“Sociala medier är fantastiska ändå 

eftersom de informerar ganska 

mycket där och där kan man pusha 

väldigt mycket också.” 

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg Hemsidan och dess underhåll 

är mycket viktig, man får inte 

glömma bort den. 

“... hemsidan är ganska viktig för 

oss och det kan kanske också vara 

någonting som folk glömmer 

bort...” 

Kommunikations- 

verktyg 

PR Vara aktiva i media och lyfta 

vissa aktuella frågor och 

problem i pressmeddelanden 

eller debatter.  

“... vi kan lyfta frågor i media till 

exempel eller i pressmeddelanden 

eller en debattartikel i 

Aftonbladet...kan vara några väldigt 

stora effekter” 

Kommunikations- 

verktyg 

PR Bevisa sitt påverkansarbete, 

presentera resultat, faktiska 

ändringar i lagen och 

förändringar i attityden.  

“...påverkansarbetet är väldigt 

långsiktigt... hitta resultat där det 

faktiskt har ändrats i lagar... 

barnäktenskap som exempel för vår 

organisation… där har det faktiskt 

skett en förändring i lagen”  

Kommunikations- 

verktyg 

PR Företagssamarbeten skapar 

även nya kreativa sätt att 

marknadsföra sig på och 

samarbeta, samt väcka 

“... Apoteksgruppen har gjort den 

där “Hej snippan” necessären... 

såldes på apoteken och då kunde vi i 



 

 

uppmärksamheten för vissa 

frågor.  

prata om flickors rättigheter också 

samtidigt och väcka den frågan.”  

    

Marknadsförings- 

strategi 

Transparens  Viktigt att visa vart pengarna 

går, det är det givaren alltid 

vill veta.  

“... våra projekt... är väldigt bra 

konkret, om vart pengarna går, det 

är också det givaren alltid vill veta... 

därmed kan man jobba då med 

storytelling.” 

Marknadsförings- 

strategi 

Storytelling Arbeta mycket med 

storytelling för att stärka 

transparensen - Reportage, 

film, bild och text där de 

drabbade får berätta sin 

historia själva.  

“... träffat tjejerna och... gjort ett 

reportage om dem, filmer och även 

text och bild, där de får berätta 

själva också om hur vi har hjälpt 

dem… andra nyckelpersoner” 

Marknadsförings- 

strategi 

Storytelling Det handlar mycket om att 

hitta hjärtat och känslan 

bland potentiella givare 

genom konkreta exempel och 

storytelling.  

“...det handlar väldigt mycket om 

känsla och hjärta... genom väldig 

konkreta exempel, dels vad 

pengarna går till och sen också 

skapa en känsla för en person som 

man faktiskt hjälper... Det gäller ju 

att jobba med storytelling... ” 

Marknadsförings- 

strategi 

Relations- 

byggande 

Skapa en långsiktig relation. 

 

“...det absolut bästa är att skapa den 

långsiktiga relationen” 

Marknadsförings- 

strategi 

Relations- 

byggande 

Event är fortfarande jätte 

viktigt för att kunna få den 

mänskliga kontakten. 

“... event är fortfarande jätte viktigt, 

just det här också att man får en 

mänskligt kontakt...” 

Marknadsförings- 

strategi 

Relations- 

byggande 

Försöker få en röst från den 

potentiella givaren, locka till 

ett enkelt engagemang, 

bygga en relation och sedan 

utveckla den till något mer. 

“... vi först försöker få en röst från 

dig eller att du kommer på ett sådant 

infomöte och sen kommer vi 

försöka få dig att på något sätt börja 

betala medlemsavgiften... sen så 

försöker vi då få dig att gilla på 

sociala medier och börja fråga dig 

om gåvor…” 



 

 

Marknadsförings- 

strategi 

Digital 

marknadsföring 

Det är viktigt att hänga med i 

hela utvecklingen och våga 

testa nya kanaler, välja de 

som passar bäst för 

organisationen och ge upp de 

som inte genererar så mycket 

utan egentligen kostar mer.  

“... hela tiden testa nya kanaler, 

annars hänger man inte med, det går 

väldigt snabbt nu, så det är också 

faktiskt etiskt att hänga med hela 

den här utvecklingen...”  

“... e-signering var vi tvungna att 

lägga lite pengar på...om andra 

organisationer har det så kan man ju 

inte säga; nej det är för dyrt för 

oss.” 

Marknadsförings- 

strategi 

Budskap Film kommer vara framtiden 

inom all marknadsföring. Här 

är historien viktigare än 

själva kvalitén på filmen, det 

handlar om att fånga rätt 

känsla. Man har bara 

sekunder på sig för att fånga 

upp intresset.  

“Film är det som kommer vara 

framtiden, inom all 

marknadsföring… historien är 

viktigare... istället för att producera 

en reklamfilm med ljusslingor och 

allt möjligt. Man kanske inte får 

samma känsla. Man har ju sekunder 

på sig och många att konkurrera 

mot...” 

Marknadsförings- 

strategi 

Budskap Försöker hitta hoppet och lite 

mer positivitet, inte hänga ut 

andra och vara alltför 

negativa.  

“...ganska mycket prat om man ha 

positivt budskap och väcka hopp 

eller ska man visa det faktiskt jätte 

hemska... det är bra om man inte 

försöker hänga ut barn och vara allt 

för negativa... det är hemskt, men 

samtidigt som ibland väcker ju det 

många människors förståelse för 

vad är det som händer...”“...vi 

försöker hitta det här hoppet och lite 

mer positivitet” 

Marknadsförings- 

strategi 

Målgrupper Man måste jobba med den 

nya generationen inom sin 

marknadsföring. På grund av 

livscykeln och att den äldre 

generationen kommer sakta 

försvinna bort, är det viktigt 

att tidigt väcka engagemang 

hos de unga och ha kvar dem 

längre. 

“... man måste jobba med den nya 

generationen... egentligen inom all 

marknadsföring... de unga kan gå 

före äldre men det är just på grund 

av livscykeln, får man tidigt 

engagemang så kan man behålla 

kvar den och ju längre den finns 

kvar desto bättre... att man bygger 

varumärket bland unga som kan 

senare tjäna för organisationen.”  

    



 

 

Insamlingsmetoder Betalning Man får mer trygghet av att 

ha fler autogiro-betalare, 

därför är det viktigt få de 

enstaka givarna via ex. Swish 

att bli månadsgivare.  

“Vill gärna få givarna att från 

enstaka Swish-betalning till att bli 

autogiro-betalare, med enbart Swish 

är det svårt att beräkna för 

framtiden” 

“... får mer trygghet av att ha fler 

autogiro-betalare”  

Insamlingsmetoder Eget val Givarna får själva välja 

projekt och summa. Det är 

bättre att ha dem på låg 

summa än ingenting alls och 

förlora potentiella givare.  

“De får välja projekt och summa...”  

“Ibland vissa organisationer har att 

man måste ge minst 100kr i 

månaden... organisationen kan välja 

att det inte vill ta emot lägre 

belopp...” 

“Medlemskapet... är en väldigt liten 

summa då som dras, men ändå så 

tycker vi att det är bättre än inget.”  

Insamlingsmetoder Eget val Viktigt att ha ett 

givarperspektiv - tänka på 

vad som är enklast för 

givarna och mest 

kostnadseffektivt för 

organisationen.  

“Man måste hela tiden ha ett givar-

perspektiv... Vad är enklast för 

givaren?” 

Insamlingsmetoder Donationer Bara pengar som gäller, ej 

gåvor på grund av dyra 

kostnader och logistiken. 

Pengar doneras till 

organisationen och det som 

behövs distribueras på plats 

och inte skickas från Sverige. 

Donationen blir en symbolisk 

sak.  

“oftast pengar som gäller... 

kostnadsfråga och logistik... inte 

funkar och blir dyrare... distribueras 

på plats...det är ju väldigt svårt att 

säga att just de 200kr ska gå hela 

vägen till just den filten, ofta är det 

symbolisk sak” 

Insamlingsmetoder Donationer Engagemang är jätte viktigt 

men man kan tyvärr inte göra 

så mycket med enbart det, 

pengar kommer alltid att 

behövas, men det beror också 

helt på vilket syfte 

organisationen har.  

“Engagemang är ju jätte viktigt men 

jag tror ändå att man kommer inte 

kunna göra så mycket om man inte 

får in pengar... det beror ju helt på 

vad man har för syfte såklart.” 

    



 

 

Engagemang Medlemskap Fokusera på medlemskap, att 

engagera i en förening och 

inte ställa för höga krav. 

“...medlemskap, att engagera sig i 

en förening, särskilt under de här 

åren…” 

“…är en väldigt liten summa då 

som dras, men ändå så tycker vi att 

det är bättre än inget.” 

Engagemang Olika former Det finns alla möjliga grader 

av engagemang, från att 

skriva på en namninsamling, 

till att gå med i en lokal 

förening, bli medlem, starta 

upp seminarier, undervisa 

andra, bli 

kampanjambassadör. Det 

handlar om en långsiktig 

relation.  

“... många olika grader av 

engagemang... gå med i lokal 

förening... starta upp seminarier där 

man bor... bli kampanjambassadör... 

de personerna kan sedan vara 

intresserade av att skänka mer och 

bli medlemmar.”  

Engagemang Olika former Man ska ta vara på all ideell 

kraft och inte ställa för 

mycket krav.  

“All ideell kraft är helt fantastisk 

och där ska man nog inte ställa för 

mycket krav för bara att få den tiden 

av personen är ju så lyxigt.” 

Engagemang Tradition  Folkrörelsen i Sverige är 

ganska stark traditionellt. Här 

har vi stort ideellt 

engagemang och 

föreningsliv.  

“... folkrörelsen som i Sverige är 

ganska starkt traditionellt, det är en 

nation som engagerar sig starkt” 

“...ideellt engagemang och 

föreningsliv är en enorm kraft.” 

Engagemang Lojalitet Visa ett alumninätverk på 

LinkedIn med många som 

har engagerat sig i Svenska 

FN-förbundet och sedan gått 

vidare till att jobba inom FN 

eller andra organisationer, så 

att man tydligt kan se vad 

engagemanget kan leda till 

karriärmässigt också.  

“...vi försöker ta fram lite alumni-

paket med många som har engagerat 

sig och gått vidare till jobb inom FN 

eller andra organisationer så att man 

kan se lite tydligare vad det kan leda 

till.” 

    

Millennials Attrahera Enklare och nya sätt att ge 

tilltalar unga. De äldre med 

mer regelbunden inkomst är 

“...det här med Swish och nya sätt 

att ge tror jag tilltalar många unga.” 

“...äldre som var de bästa givarna... 

hade med regelbunden inkomst och 



 

 

mer villiga att bli 

månadsgivare. 

som kunde då skänka varje månad 

via autogiro.” 

Millennials Attrahera Jobba med att väcka en röst. “... jobbar för att väcka en röst. Jag 

tror att det tilltalar yngre personer.” 

Millennials Attrahera Den allmänna känslan av 

ideellt engagemang håller på 

att försvinna, men samtidigt 

är många millennials 

fortfarande engagerade, dock 

på ett annat sätt. Viktigt att få 

göra det man själv tycker är 

roligt.  

“... den allmänna känslan kanske 

håller på att försvinna, men 

samtidigt är det så många  av 

millennials engagerade, men det 

kanske finns andra former av 

engagemang då… Det är ju viktigt 

för oss att visa att man kan göra 

både det man själv tycker är roligt 

eller känns bra för personen själv.”  

Millennials Attrahera Finnas där de engagerade 

unga finns. Fånga upp dem 

tidigt och hålla kvar dem, 

åtminstone med enkelt ideellt 

engagemang som 

namninsamling och inte 

nödvändigtvist större och 

regelbundna donationer på en 

gång. 

“...alumni-projektet, 

kampanjambassadörer eller FN-

föreningar på gymnasieskolorna... 

det som händer sen är att de flyttar, 

tar studenten och kanske har låg 

inkomst på grund av studierna. Då 

försöker vi ändå fånga upp och ha 

kvar dem. Då kan man åtminstone 

ha ideellt engagemang…”  

Millennials Tid De yngre vill bidra mer med 

sin tid. 

“... de yngre vill ge oss sin tid...” 

Millennials Digitala metoder Digitaliseringen har en 

enorm påverkan. De unga är 

lättare att attrahera digitalt, 

men samtidigt blir snabbare 

uttråkade, gäller att fånga 

uppmärksamheten på bara 

några sekunder.  

“... den stora digitaliseringen till 

exempel har ju påverkat så enormt 

mycket. De unga är nog lättare att 

attrahera digitalt, men jag tror också 

att de blir snabbt uttråkade, man har 

ju någon sekund på sig. “ 

Millennials Innovationer Gamification har blivit en 

stor nyhet, att göra det 

attraktivt via spel.  

“Man får tänka lite i nya banor... till 

exempel hela spelkulturen nu, 

gamification är en stor grej inom 

marknadsföring, att man ska nu göra 

det attraktivt genom att det är spel.” 



 

 

Millennials Bekräftelse Bland digitala medier finns 

det redan så många som 

skriker om uppmärksamhet. 

Det handlar också 

fortfarande mycket om att 

driva trafiken till den egna 

hemsidan eller appen och 

påminna om det tidigare 

intresset.  

“...så många som är med och skriker 

för uppmärksamhet... det handlar 

också väldigt mycket om att driva 

trafik till hemsidan eller appen... att 

man blir påmind om sitt tidigare 

intresse eller engagemang.” 

Millennials Lojalitet Gäller att bygga ett starkt 

varumärke bland de unga 

som vidare i liver kommer 

kunna tjäna för 

organisationen.   

“... får man tidigt engagemang så 

kan man behålla kvar den... att man 

bygger varumärket bland unga som 

kan senare tjäna för 

organisationen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 3 – RESULTATMALL RADIOHJÄLPEN 

 

Resultat Radiohjälpen 

Maria Halvorsen, Insamlingsansvarig på Stiftelsen Radiohjälpen.  

 

Huvudkategori Underkategori Kod Meningsbärande enhet 

Varumärke Organisations- 

form 

En väldigt gammal och välkänd 

organisation.  

“...har ju funnits sedan 1939... en 

väldigt gammal organisation och 

väldigt välkänd...”  

Varumärke Projekt  Ett rättighetsperspektiv som 

genomsyrar kampanjerna.  

“rättighetsperspektivet... är det vi 

vill ska genomsyra alla våra 

kampanjer...” 

 

Projekt  Största kampanjen är Världens 

Barn, men Musikhjälpen håller 

också på att växa mer och mer 

för varje år och blivit ett enormt 

succé i år.  

“Största kampanjen är Världens 

Barn.” 

“Musikhjälpen blev ju jätte stor i 

höstas... nästan 20 miljoner mer än 

vad det har landat på tidigare... 

funnits i nio år... det har varit en 

jätte resa. ” 

Varumärke Varumärkes- 

igenkänning 

Utgångspunkten för arbetet är 

rättighetsperspektivet. 

Radiohjälpen jobbar inte med 

välgörenhet utan med 

självhjälp, hjälper folk att 

engagera sig för att hjälpa andra 

förverkliga sina rättigheter.  

“... alltid utgår ifrån 

rättighetsperspektivet... inte jobbar 

med välgörenhet... vi får folk i 

Sverige att engagera sig för andra 

människor, för deras möjlighet att 

själva förverkliga sina egna 

rättigheter.”  

Varumärke Varumärkes- 

igenkänning 

Har starka kampanjer med sina 

egna identiteter, som 

kommuniceras via själva 

kampanjerna och inte 

Radiohjälpen som varumärket i 

sig.  

“Vi har så starka kampanjer som 

lever sina egna liv... kampanjerna 

har lite sina egna identiteter på 

något sätt, så att jag tror att vi är 

bättre på att kommunicera via själva 

kampanjerna än Radiohjälpen som 

varumärket i sig.”  



 

 

Varumärke Varumärkes- 

igenkänning 

Musikhjälpen har blivit en 

sådan kampanj som folk och 

företag själva söker sig till långt 

i förväg.  

“Musikhjälpen har blivit en sådan 

kampanj där företag själva söker sig 

till oss... folk hör av sig till oss 

redan nu för att de vill engagera sig 

på något sätt.” 

Varumärke Trovärdighet Varumärket lever mycket på att 

det är en väldigt etablerad, 

seriös och trovärdig 

organisation.  

“... lever vidare ganska mycket på 

det här att vi är väldigt etablerad 

organisation, seriös och trovärdig 

aktör.” 

Varumärke Trovärdighet Radiohjälpen bearbetar aldrig 

sina givare, sparar inga 

uppgifter.  

“Vi bearbetar aldrig givare, vi 

sparar aldrig några uppgifter... 

förutom om man blir 

månadsgivare...”  

Varumärke Trovärdighet Ha en balans i hur de visar 

behovet av hjälp, utan att ställa 

människor som offer, sen 

kommunicera det utförda 

arbetet.  

“... en balans där i hur vi 

kommunicerar... visa behovet utan 

att skrämmas eller visa människor 

som offer... sen återkoppla också.”  

Varumärke Samarbeten Radiohjälpen samarbetar med 

programbolagen i sina 

kampanjer. Sveriges Television 

och Radio bestämmer 

programinnehållet i 

kampanjerna, men 

Radiohjälpen är med hela vägen 

för att se till att ämnet 

representeras på ett korrekt sätt.  

“...vi samarbetar med 

programbolagen i våra kampanjer, 

men vi bestämmer inte själva 

innehållet... Det är ju SVT och SR 

som bestämmer själva 

programinnehållet. ... vi är ju med i 

hela det arbetet... så att vi ska 

representera ämnet på ett korrekt 

sätt som Radiohjälpen kan stå för.”  

Varumärke Samarbeten Radiohjälpen jobbar för att 

samla in pengar och få 

människor att faktiskt engagera 

sig, men vill inte konkurrera 

med andra organisationer då 

dessa ofta är 

partnerorganisationer.  

“...vi samlar ju in pengar men vi vill 

inte konkurrera med andra 

organisationer för att det är ofta våra 

partnerorganisationer... ser vi inte 

det som negativt att de inte kom till 

oss utan det viktigaste för oss är att 

de engagerar sig och faktiskt 

bidrar.” 

Varumärke Samarbeten Radiohjälpen i sig bedriver inga 

egna fältprojekt utan har 

partnerorganisationer som de 

“Vi bedriver ju inte egna projekt 

utan vi har partnerorganisationer 



 

 

delar ut bidrag till i form av 

projektstöd.  

som vi delar ut pengar till sen i form 

av projektstöd.” 

Varumärke Samarbeten Genom att samarbeta med 

lokala organisationer, på plats 

där det behövs hjälp, vill 

Radiohjälpen bidra till att stärka 

samhället, hjälpa med det just 

de behöver som mest.  

“... vill bidra till att stärka samhället 

i sig... tanke för vad som är bäst för 

just det samhället och därför jobbar 

vi med lokala organisationer för att 

det är de som vet bäst hur det ser ut 

och vad de behöver.”  

Varumärke Samarbeten Radiohjälpen är en del av 

public service och därmed kan 

inte samarbeta med 

utomstående företag. Företagen 

kan ge gåvor och engagera sina 

anställda, men kommer inte 

presenteras som partners.  

“Eftersom vi är en del av public 

service så kan inte vi samarbeta 

med företag, vilket andra 

organisationer gör... företagen kan 

ge gåvor självklart och många 

engagerar sig på sitt sätt...”  

Varumärke Differentering Är en del av public service och 

måste förhålla sig till de 

principer som programbolagen 

står för.  

“...en väldigt speciell organisation 

eftersom vi är en del av public 

service... vi måste också förhålla oss 

till de principer som 

programbolagen står för…” 

Varumärke Differentering Har folkbildningssyfte i sina 

kampanjer, det handlar alltså 

inte enbart om att samla in 

pengar utan även upplysa folk 

om de behov och lösningar som 

finns.  

“... folkbildningssyfte i våra 

kampanjer... det ska inte bara 

handla om att samla in pengar, utan 

det ska handla om att upplysa folk, 

om hjälpbehoven och lösningar på 

problemen.”  

    

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg Det är Sveriges Radio hanterar 

Musikhjälpens egna digitala 

kanaler, som nu är jätte stora 

och når ungefär fyra miljoner 

av Sveriges befolkning på 

Facebook.  

“... Musikhjälpen till exempel som 

har sina egna sociala kanaler som är 

jätte stora och når ungefär fyra 

miljoner av Sveriges befolkning 

med våra Facebook inlägg.” 

“... det SR som hanterar 

Musikhjälpens digitala kanaler...” 

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg Radiohjälpen i sig är inte så 

jätte stor i sociala medier, 

fokuset ligger mer på deras 

kampanjer. 

“... just i sociala medier är vi inte 

jätte så stora som Radiohjälpen i 

sig.” 



 

 

Kommunikations- 

verktyg 

Traditionella 

verktyg 

Samarbetar med SVT med 

galan och Melodifestivalen 

(större evenemang).   

“... jobbar vi också med SVT med 

exempelvis galan och 

Melodifestivalen.” 

Kommunikations- 

verktyg 

PR Vid katastrofhjälp måste det 

vara en aktuell, relevant och 

mycket omtalad händelse, 

eftersom det får människor att 

inse behovet och vilja ge mer.  

“... vid katastrofer, så pratas det om 

det i nyheterna och är det aktuellt, 

då får vi mycket pengar... Det måste 

vara aktuellt, folk måste höra att det 

är en stor katastrof för att ge..” 

“...det måste vara relevant för att vi 

ska kunna starta en insamling... vi 

måste ju se att det finns behov...” 

Kommunikations- 

verktyg 

PR Radiohjälpen försöker inte 

påverka det som rapporteras i 

nyheterna, men kan alltid föra 

en dialog med redaktionerna 

inom huset.  

“Vi försöker inte påverka vad som 

rapporteras på nyheterna men vi kan 

ju föra en dialog med andra 

redaktioner...” 

Kommunikations- 

verktyg 

PR Använder sig ibland för SVT-

profiler som kan ställa upp för 

Radiohjälpen. 

“... SVT-profiler till exempel som 

ställer upp för Radiohjälpen.”  

    

Marknadsförings- 

strategier 

Transparens Partnerorganisationer ansöker 

till Radiohjälpen för medel till 

sina projekt, där de specificerar 

vart pengarna kommer att gå, 

hur många de kommer kunna 

hjälpa, samt rapporterar senare 

resultaten om hur projektet 

hade gått. 

“... inom kampanjerna så söker våra 

partnerorganisationer medel för 

projekt inom kampanjens ramar... 

specificerar... vart pengarna 

kommer gå, hur många de kommer 

nå och sen rapporterar de även hur 

det har gått och om de har nått ut till 

precis så många som de ville.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Transparens Kommunicerar och visar mer 

var pengarna hade gått. 

Undviker att skapa sina 

kampanjer på reklambyråer för 

att inte bli alltför kommersiella.  

“...vi blir bättre på att kommunicera 

och visa var pengarna har gått... 

ibland blir det kanske lite för 

mycket att kampanjer skapas på en 

reklambyrå... blir lite kommersiellt 

ibland... vi är inte företag, vi ska 

inte bli så heller. “ 

Marknadsförings- 

strategier 

Transparens Inom Musikhjälpen finns 

exempelvis en snurra där man 

kan fylla i beloppet som man 

“I Musikhjälpen har vi till exempel 

den här snurran där man fyller i 



 

 

har donerat och kan se exempel 

på vad det kommer kunna gå 

till.  

beloppet som man har gett och ser 

exempel på vad det kan gå till…” 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Visar så kallade kvittofilmer i 

tablå-TV för att presentera vad 

pengarna har gått till och vad 

Radiohjälpen gör, visar upp 

resultat på deras arbete. 

“... vi visar ju kvittofilmer, för att 

visa var pengarna har gått och vad 

vi gör... inte riktigt når ut till många 

som inte kollar på tablå-TV... där vi 

visar upp vårt resultat och vårt 

arbete.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Man ger med hjärtat, men att 

man vill ändå veta vart 

pengarna går och vad de går 

till.  

“... man ger ju med hjärtat men vill 

ändå med hjärnan veta vart 

pengarna går.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

Tror på att om man väcker 

engagemang så kommer detta 

leda till insamlade medel. Det 

är viktigare att väcka behovet 

av att engagera sig än att enbart 

donera pengar.  

“... vi tror på att om man väcker 

engagemanget så kommer det leda 

till insamlade medel också, att det är 

engagemanget som är det 

viktigaste.” 

“... när det bara handlar om 

insamling, att få folk att ge pengar 

utan att engagera sig, så vill vi ju ha 

det här engagemanget kvar och att 

behovet att att engagera sig finns.”  

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper Den äldre generationen har 

vuxit upp när det bara fanns 

Sveriges Television och Radio, 

de var den målgruppen som 

nåddes med Radiohjälpens 

kampanjer. Unga vet vilka 

Radiohjälpen är men har inte 

lika hög kännedom som de 

äldre.  

“... betydligt känner vi mer en äldre 

generation som har vuxit upp med 

när det bara fanns Sveriges Radio 

och Television... då nådde vi i stort 

sett alla med våra kampanjer... 

absolut har vi en högre kännedom 

bland de äldre.” 

“Unga vet vilka vi är också, men 

alla kanske inte vet vad vi gör.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper Radiohjälpen i sig har kanske 

inte en viss bestämd målgrupp, 

utan har olika målgrupper i sina 

kampanjer.  

“...det är lättare att ha målgrupp 

inom de olika kampanjerna där vi 

liksom satsar och har resurser, än att 

kanske kommunicera för 

Radiohjälpens skull.” 



 

 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper Har en ungdomssatsning som 

heter Skramlan där de 

engagerar ungdomsförbunden i 

olika stora organisationer.  

“... har en ungdomssatsning som 

heter Skramlan och engagerar 

ungdomsförbunden i olika stora 

organisationer…” 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper Målgruppen för månadsgivare 

är lite äldre. De yngre bearbetas 

inte för att bli månadsgivare 

eftersom de tycks inte ha 

samma resurser för det.  

“ Månadsgivare är kanske lite äldre, 

vi bearbetar inte unga för att bli 

månadsgivare... man har inte de 

resurserna på samma sätt.”  

    

Insamlingsmetoder Digitala verktyg Hemsidan som främsta 

verktyget, samt digitala bössor, 

nya tekniska lösningar istället 

för de fysiska.  

Eventuella kombinationer av 

det fysiska och digitala, att 

behålla känslan av att hålla i en 

bössa men registrera pengarna 

på ett digitalt sätt.  

“... framför allt hemsidan... digitala 

bössor... jobbar med tekniska 

lösningar... att man kan starta en 

digital bössa istället för att stå och 

skramla med en fysisk bössa…” 

“...kolla om att kombinera digitala 

bössan med någonting fysiskt, bara 

för att behålla känslan att man håller 

i en bössa, men ändå att pengarna 

kommer in på digitala sätt...” 

Insamlingsmetoder Digitala verktyg Mello-appen har dock gjort att 

insamlingen till Radiohjälpen 

har minskat, eftersom 

röstningen går nu via appen 

istället för att ringa 

Radiohjälpens nummer.  

“... Melodifestivalen har minskat 

också för att där har man ju Mello-

appen. Tekniken har gjort där att vi 

har minskat intäkterna för nu väljer 

man att rösta i appen istället för att 

ringa våra nummer.” 

Insamlingsmetoder Digitala verktyg Insamlingen får inte bli alltför 

teknisk heller, behövs en 

blandning och att den görs på 

ett sätt som folk tycker är kul.  

“... det får inte bli för tekniskt 

heller... det behövs både och...bra då 

folk tycker det är kul.” 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Intresset för bössor och behov 

av de traditionella sätten finns 

fortfarande. Exempelvis många 

unga, bland annat skolklasser 

som samlar in, vill fortfarande 

ha det fysiska i handen, känna 

att de har någonting att gå 

omkring med.  

“... ser att intresset av bössor 

fortfarande finns även trots alla 

tekniska lösningar, att det finns 

behov av de gamla traditionella 

ställen också.”  

“...det är många unga som ändå vill 

ha det här fysiska att känna 

någonting och ha att gå omkring 



 

 

med... skolklasser som vill samla in, 

de vill ha gärna bössor” 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Månadsgivare kan också vara 

viktiga för vissa organisationer 

för att kunna konstatera på ett 

ungefär hur mycket medel man 

kommer kunna samla in varje 

månad, vilka projekt man 

kommer stödja och för att ha en 

viss stabilitet i verksamheten.  

“... månadsgivare kan också vara 

viktiga för att veta hur mycket man 

kommer kunna få in ungefär varje 

månad... vilka projekt man kommer 

kunna stödja och ha stabilitet i 

verksamheten.” 

Insamlingsmetoder Eget val Försöker hålla en låg tröskel 

och vara noga med att det inte 

behövs mycket för att hjälpa 

till. Det räcker med det man 

kan ge, att alla kan bidra med 

en låg summa och ändå föra en 

stor skillnad. 

“Vi försöker att ha en låg tröskel 

och verkligen vara noga med att det 

behövs inte så mycket, det räcker 

med det man kan ge... att alla kan 

bidra... 50 kronor i Musikhjälpen 

kan göra en stor skillnad i alla fall.“ 

Insamlingsmetoder Donationer Samlar in bara pengar, inga 

andra gåvor. Menar att de 

väletablerade organisationerna 

är de som har kapaciteten för att 

hantera pengarna, vet var 

medlen behövs och kan arbeta 

med lokala partners.  

“... vi samlar bara in pengar.” 

“... det är ändå de väletablerade 

organisationerna som har 

kapaciteten att hantera pengarna... 

veta vad det är som behövs i just de 

kontexterna och jobba med lokala 

partner...”  

Insamlingsmetoder Donationer De allra flesta donationer 

kommer in via kampanjerna, 

främst från privatpersoner, men 

det finns även en del företag 

som skänker pengar.  

“De allra flesta kommer ju in via 

kampanjer. Det mesta är ändå 

privatpersoner, vi har en del företag 

som skänker också...” 

    

Engagemang Medlemskap Har börjat jobba lite mer med 

att få in månadsgivare och 

håller på att utveckla fler 

funktioner för att det ska bli 

lättare att bli månadsgivare. 

“... vi jobbar lite mer nu med att få 

in månadsgivare och håller på att 

kolla på fler funktioner för att det 

ska bli lättare att bli månadsgivare.”  

Engagemang Medlemskap Tror att medlemskapet kanske 

inte lockar på samma sätt, 

“Det här medlemskapet tror jag inte 

lockar på samma sätt... insamlingen 



 

 

eftersom själva insamlingen 

ökar med medlemskapet 

minskar - det har övergått till 

att man kanske ger mer, men 

vill inte vara medlem.  

ökar men medlemskapet minskar, så 

att det har övergått till att man 

kanske ger mer pengar men inte vill 

vara medlem…” 

Engagemang Attrahera  Vid exempelvis Musikhjälpen 

är det engagemanget som 

kommer först. Man vill få så 

många som möjligt att engagera 

sig och informera kring ämnet.  

“... vid Musikhjälpen är 

engagemanget som kommer först... 

Vi vill få så många som möjligt att 

engagera sig... utbilda sig inom 

ämnet... leder det till gåvor och 

insamlade pengar så är det jätte bra, 

men det är liksom engagemang som 

är i fokus.”  

Engagemang Olika former Engagemanget i sig och att 

faktiskt engagera sig fysiskt på 

plats är fortfarande väldigt 

stort. Trots att exempelvis 

Musikhjälpen har en väldigt 

modern kampanj, så engagerar 

sig även många på plats genom 

att sälja bullar att ställa upp på 

loppis.  

“... jag tror ändå att engagemanget 

och att faktiskt engagera sig fysiskt 

på plats är fortfarande väldigt stort... 

Musikhjälpen som är den super 

moderna kampanjen, där folk ändå 

engagerar sig liksom på plats 

också... säljer bullar eller pysslar 

och säljer på en loppis...” 

Engagemang Olika former Det finns återkommande givare 

i de olika kampanjerna men 

Radiohjälpen arbetar aldrig 

med att själva söka upp givare.  

“... finns självklart återkommande 

givare i de olika kampanjerna men 

vi söker aldrig upp folk och 

försöker samla in pengar...” 

Engagemang Lojalitet Samhället i stort är nu mer 

individualistiskt, har med fokus 

på själva individen. Det finns 

fortfarande en solidaritet men 

den är nu lite annorlunda än 

tidigare.  

“... samhället i stort är mer 

individualistiskt, mer individfokus... 

finns fortfarande solidaritet men lite 

på ett annat sätt...” 

Engagemang Lojalitet Organisationen tappar 

medlemmar. Folk vill 

exempelvis inte längre sitta i 

styrelsen för lokala föreningar. 

Engagemanget finns ju där men 

har förändrats, man engagerar 

sig på ett helt annat sätt som 

man måste anpassa sig efter.  

“... organisationer tappar ju 

medlemmar och har svårt med att få 

folk till att sitta i styrelse för olika 

lokala föreningar... engagemanget 

finns ju där men har förändrats, man 

engagerar sig på ett helt annat sätt. 

Man måste anpassa sig efter det.”  



 

 

    

Millennials Attrahera  Attrahera genom att försöka 

vara där unga är digitalt, på de 

plattformar där ungdomar finns 

samt ha ett relevant innehåll för 

dem. Nu är det exempelvis inte 

Facebook längre det hetaste 

bland tonåringar och man måste 

hitta nya vägar och anpassa sig 

efter nya förutsättningar.  

“Att försöka vara där de är digitalt... 

på alla plattformar där ungdomar 

finns och ha relevant innehåll... 

förändras ju mycket också. Nu är 

det inte Facebook längre hetaste 

bland tonåringar... man får hela 

tiden se och anpassa sig efter nya 

förutsättningar.” 

Millennials Attrahera  Genom att vara på rätt ställe 

med rätt information.  

“Jag tror bara att man får försöka 

vara på rätt ställe med rätt 

information...” 

Millennials Attrahera  Engagemanget kommer finnas 

kvar, det kommer fortfarande 

vara naturligt för människor att 

engagera sig i olika saker, men 

det kommer kanske ske en 

förändring i hur de engagerar 

sig.  

“... jag tror att att engagemanget 

kommer finnas kvar, jag tror att det 

kommer naturligt för människor att 

engagera sig i olika saker... det 

kommer att fortsätta att ändras i hur 

man engagerar sig.” 

Millennials Attrahera  Man söker sig till de frågor man 

själv är intresserad av, då man 

inte orkar höra på hela bruset. 

Detta kan göra det svårare med 

att få fram sitt budskap.  

“... man istället söker sig till de man 

är intresserad av, de frågorna man 

själv är intresserad av för att man 

inte orkar höra på bruset... det är 

jätte svårt att få fram en insamling, 

att få fram sitt budskap…” 

Millennials Attrahera  Bli volontär och engagera sig 

utan att behöva förbinda sig till 

organisationen som medlem. 

Minska på åtagandet och 

ansvaret, samt skapa andra sätt 

att engagera sig och 

anpassningar efter de nya 

förutsättningarna.  

“... bli volontär inom olika uppdrag 

utan att behöva bli medlem eller 

binda upp sig, det är inte lika stort 

åtagande.” 

“...engagera sig utan att bli medlem 

och utan att behöva sitta i en 

styrelse eller gå via någon lokal 

förening... att man skapar andra 

sätt... man måste anpassa det efter 

de nya förutsättningarna.” 

Millennials Digitala metoder Viktigt att jobba med tekniska 

lösningar. Radiohjälpen 

anpassar sig utifrån vad behovet 

är och att det ska vara lätt att 

“... jobba med tekniska lösningar... 

vi anpassar ju oss utifrån vad 



 

 

ge, samt för att alla ska kunna 

ge.  

behovet är och att det ska vara lätt 

att ge, samt att alla ska kunna ge.” 

Millennials Digitala metoder Det hela med digitala medier 

och att ha sina egna plattformar 

underordnas också trenderna, 

det blir en trend i allt. 

“... det hela med digitala medier, att 

man har sina egna plattformar, det 

blir lite mer trend i allt.” 

Millennials Innovationer Samarbeten genererar inte 

enbart pengar utan kan även 

utnyttjas i framtiden för nya 

tekniska lösningar och olika sätt 

som organisationen kan 

använda sig av vid själva 

hjälparbetet eller för att samla 

in pengar eller rekrytera folk.  

“... företagssamarbeten som inte 

bara pengarsamarbeten utan 

tekniska lösningar och olika sätt 

som man kan använda sig av vid 

själva hjälparbetet eller för att samla 

in eller rekrytera folk.” 

Millennials Lojalitet Millennials engagerar sig i en 

fråga på ett annat sätt, de 

engagerar sig inte i 

organisationen och är inte 

medlemmar på samma sätt, 

utan engagerar sig mer på sina 

egna villkor och är därmed inte 

lojala till organisationen.  

“... jag tror att millennials engagerar 

sig i en fråga på annat sätt. De 

engagerar sig inte i en 

organisation... är inte medlemmar 

på samma sätt... utan mer engagerar 

sig på sina villkor och i sina frågor. 

De är inte lojala till en 

organisation.” 

Millennials Lojalitet För Radiohjälpen är lojaliteten 

inte det viktigaste utan att 

människor utbildar sig i hur 

man kan engagera sig i 

samhället i sig. Kanske inte 

fastna i organisationen men lära 

sig att bidra och hjälpa andra 

från tidig ålder, skapa 

engagemanget tidigt i livet.  

“För oss är lojaliteten inte det 

viktigaste, att de är lojala mot oss... 

utan mer att de utbildar sig i att hur 

man engagerar sig i samhället 

mer...”  

“Kanske inte fastna i organisationen 

men... att man lär sig att bidra, att 

engagera sig och ge... att man från 

tidig ålder ändå lär sig att man 

hjälper andra som har det sämre än 

en själv...” 

“...skapa engagemang tidigt.“ 

 



 

 

BILAGA 4 – RESULTATMALL INTERNATIONAL AID SERVICES 

 

Resultat International Aid Services 

Andreas Zetterlund, Marknadsförings- och Insamlingsansvarig på International Aid Services Sweden.  

 

Huvudkategori Underkategori Kod Meningsbärande enhet 

Varumärket Organisations- 

form 
IAS är en allians med 

huvudkontor i Stockholm, samt 

ytterligare kontor i USA, 

Damnark och Tyskland. 

“Det här är huvudkontoret, sen så 

har vi kontor i USA, Danmark och 

Tyskland.” 

“Vi är en allians idag…” 

“...vi har våra egna landkontor.” 

Varumärket Organisations- 

form 
Sverige leder alliansarbetet och 

försöker upprätthålla ett 

ramverk för hur de ska fungera 

som organsiation samt hur 

projekten ska styras. 

“Sverige tar en ledning i allians 

arbetet... det finns ju en viss 

struktur och hierarki... avtal 

länderna emellan…”  

“Det vi gör här är att försöka sätta 

ett ramverk för hur vi som 

organisation fungerar, med 

policy…vi styr våra projekt, hur de 

ska skötas..” 

Varumärket Organisations- 

form 
Har 280 anställda i fält som 

består av nationell befolkning. 

“...IAS har 280 anställda ute i 

fält...” 

“...mest nationell personal som vi 

jobbar med.” 

Varumärket Organisations- 

form 
Har en stor spännvidd av 

organsationer som stötar dem 

eftersom de finns på plats redan 

med sin egna personal och 

verksamhet. 

“...en stor spännvidd av 

organisationer som stöttar oss 

...varför de stöttar oss är för att vi 

är på plats i just de här länderna 

med egen personal och egen 

verksamhet” 

Varumärket Organisations- 

form 
Fokuserar främst på områden i 

Östafrika idag. IAS är väldigt 

unika med sitt arbete.  

“Idag så jobbar vi i Niger, Chad, 

borta mot Somalia, Sudan, 

Tanzania, de tio länderna där.” 

“Det är inte så många som just gör 

den här typen av arbete utan ger då 

kontrakt till oss.” 

Varumärket Organisations- 

form 
Arbetar nära de lokala 

myndigheterna.  

“...i jobbar rätt så nära de lokala 

myndigheter...” 



 

 

Varumärket Projekt  
Har ca 5-60 projekt i fält. 

“...50-60 projekt som vi kör.” 

Varumärket Projekt  
Framtidsstrategin är att nå ut till 

Västafrika, Nordafrika och 

Mellanöstern. 

“Vi vill nå ut mer till Västafrika, 

Nordafrika och Mellanöstern.” 

Varumärket Projekt  
Jobbar huvudsakligen i 

högriskområden. 

“...jobbar i högriskområden...” 

Varumärket Trovärdighet 
Jobbar aktivt för att ta bort så 

många mellanhänder som 

möjligt. 

“...jobbar aktivt så långt ut som 

möjligt och tar bort så många 

mellanhänder som möjligt för det 

blir en massa pengar som 

försvinner innan hjälpen faktiskt 

når fram.” 

Varumärket Samarbeten 
Levererar material i form av bild 

och reportage till organsiationer 

som stöttar IAS. 

“...försöker leverera bilder, text och 

rapporter till de organisationer som 

stöttar oss.” 

Varumärket Samarbeten 
Är ite så petiga med att IAS 

syns i all fundraising men 

omnämns i någon mening. IAS 

nämner även var pengarna kom 

ifrån och hjälporganisationerna 

som bidrog nämner vem som 

utför projektet. 

“Vi har inte varit så petiga med att 

IAS syns i all fundraising som 

andra gör utan de får profilera sig 

själva som hjälporganisationer och 

vi brukar omnämnas i någon 

mening liksom, att de samarbetar 

med International Aid Services och 

att de är på plats i Sudan och utför 

det här projektet.” 

“...vi nämner var pengarna kom 

ifrån och de nämner vem som utför 

projektet.” 

Varumärket Samarbeten 
Har företagssamarbeten med 

Linasmatkasse och Solvatten. 

“...till exempel Linas Matkasse som 

företag som är med och stöttar 

oss…” 

“...Solvatten samarbetar vi med…” 

Varumärket Samarbeten 
Är medlemmar i en del nätverk 

och abetsgrupper.  

“Vi är medlemmar i en del nätverk 

av olika slag... är med i Svenska 

Humanitära Nätverket... flera av 

oss sitter med i arbetsgrupper på 

UD och SIDA…” 

Varumärket Differentiering  
Är på plats i de länder de är 

verksamma i med egen personal. 

“...vi är på plats i de här länderna 

med våran personal...” 



 

 

Varumärket Differentiering  
Har inte uppfattningen om stor 

konkurrens i Sverige och har 

valt att inte vara offensiva 

marknadsföringsmässigt utan 

fokuserar mer på närvaro och 

transparens. 

“... vi har inte så stor konkurrens i 

Sverige för att vi har vår egna 

personal där ute och valt att inte 

vara så offensiva 

marknadsföringsmässigt utan vi 

väljer istället att satsa mer på den 

närvaron vi har och transparens…” 

Varumärket Differentiering  
Vill nå otillgängliga och tuffa 

områden. 

“...vi vill nå otillgängliga, tuffa 

områden och att bygga långsiktigt i 

de här miljöerna…” 

Varumärket Differentiering  
Strategin är att nätverka i 

arbetsgrupperna och påverka i 

de mötena. 

“...vår strategi är att vara med i de 

arbetsgrupper som tar upp våra 

frågor och kunna påverka i de 

mötena istället.” 

    

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg 
Arbetar med olika socilal 

medier. 

“...sociala medier vi försöker jobba 

med; Facebook, Instagram och 

Twitter…” 

Kommunikations- 

verktyg 

PR 
Har indirekta ambasadörer som 

talar gott om IAS och skapar ett 

rykte.  

“vi har ...ambassadörer för oss 

indirekt ...talar gott om oss ...det 

ger ju en bild av oss som 

organisation ...svårt att mäta 

effekterna av det, hur mycket 

pengar det egentligen genererar 

...för varumärket och ryktet är det 

jätte viktigt.” 

“Vi behöver ett “vitt ansikte” som 

syns...” 

    

Marknadsförings- 

strategier 

Transparens 
Försöker engagera sina 

landkontor i sociala medier för 

att därigenom visa vad de gör på 

plats för att visa att det är 

autentiskt. 

“...engagera våra landkontor mer 

indirekt i sociala medier, att vi är 

på plats och vi gör det här, här är 

resultaten och följa upp det sedan 

...se till att det är autentiskt, att det 

är på riktigt” 

Marknadsförings- 

strategier 

Transparens 
Man ger till dem man har mest 

förtroende för, oavsett 

tillhörighet. 

“...oavsett land och tillhörighet så 

tror jag att man ger till dem man 

har mest förtroende för. 

Marknadsförings- 

strategier 

Transparens 
Sverige är i topp för att kritisera 

hjälporganisationernas arbete. 

“... Sverige [är] i topp när det gäller 

att kritisera. Vi ska inte betala 



 

 

några “admin”, vi vill att alla 

pengar ska nå fram.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling 
Genom att vara på plats med sin 

egen personal kan de direkt 

förmedla berättelser från 

projekten. 

“...vi är på plats med vår personal 

och stories som är från våra projekt 

på plats i de här länderna, det är det 

vi bygger på…” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 
Arbetar långsiktigt med sin 

kommunikation för att skapa en 

historik av sitt arbete. 

“...vi jobbar långsiktigt, lägger upp 

någonting regelbundet och sen över 

tid kommer vi ha byggt upp en 

historik kring det hela... så att det 

finns ifall någon vill se...” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 
Fokuserar på 

relationsbyggandet, fakta och att 

vara aktiva i nätverk och möten. 

“Relationsbyggande, true facts, 

från våra landkontor, det är det som 

är grundet.” 

“...vara aktiva i nätverk och 

möten.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 
Arbetar inte med annonsering 

utan fokuserar främst på sina 

sociala medier och hemsidan. 

“Annonsering gör vi ingenting 

med, vi kör bara sociala medier och 

våran webbsida idag.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap 
Vill inte tappa egenskapen att de 

är på plats. 

“Vi får inte tappa att vi är på plats, 

att vi är i de här länderna.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap 
De är påplats där ingen annan är 

med sin egen personal.  

“...vi är på plats där ingen annan är 

och genom att ha lokal personal så 

kan vi nå platser där inte du och jag 

kan åka.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper 
MArknadsföri sig mest i möten 

och nätverk, fokuserar främst på 

att fånga andra organsiationer.  

“... vi har ju genom allt egentligen 

marknadsfört oss mest i möten med 

de… organisationer som vi har stött 

på” 

“...vårt fokus har egentligen varit 

organisationer ...att vara aktiva i 

nätverket.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper 
Varje landkontor får bestämma 

sin marknadsföring. 

“...får varje land göra lite som de 

vill, vilka de vill nå.” 

    



 

 

Insamlingsmetoder Donationer 
Får mest bidrag från andra 

organsiationer och statliga 

myndigheter.  

“Som organisation får vi mest 

bidrag från andra organisationer 

och statliga myndigheter.” 

“Volymen pengar till största delen 

kommer ändå från regeringar idag.” 

Insamlingsmetoder Donationer 
Medel från andra organsaitioner 

utgör en tillräckligt stabil 

inkomst, så att donationer från 

privata givare är inte av lika stor 

vikt.  

“Vi som organisation får mesta 

medel från andra organisationer, 

det är en stabil intäkt för oss, så vi 

har inte kniven mot strupen för att 

vi måste gå in era pengar, men vi 

önskar att få dem för att vi tror att 

era pengar möjliggör mer.” 

Insamlingsmetoder Donationer 
Max. 10% kommer från privata 

givare. 

“...vi får inte så mycket pengar från 

privata givare ...max. 10%” 

Insamlingsmetoder Donationer 
Man ska ge pengar eftersom de 

ger mer värdighet för personen 

som är i nöd, som själv kan 

bestämma vad man vill ha. 

“...istället för att ge filtar och 

förmögenhet, så ger man pengar.” 

“... man ska ge pengar... det ger 

mer värdighet för personen att själv 

ta beslutet om vad man vill ha, 

även i en utsatts sits, än att bara få 

grejer.” 

    

Engagemang Attrahera  
Har inte så många privata givare 

och är inte oroliga för att tappa 

fler idag. Fokuserar på att tänka 

framåt istället. 

“Dels har vi inte så många givare 

och känner att för oss spelar det 

inte så stor roll om vi skulle förlora 

några stycken i det här läget... det 

viktiga är att vi tänker framåt, vilka 

vi försöker nå på sikt och bygga 

upp en digital hantering…” 

Engagemang Attrahera  
Vill kunna påverka på riktigt. 

“...inte bara ytlig fundraising vi 

snackar om utan det är faktiskt att 

kunna påverka på riktigt.” 

Engagemang Olika former 
Givarbasen hos 

hjälporgansiationer utgörs av 

50+ åringar som genererar mest 

intäkter. 

“När jag pratar med andra 

hjälporganisationer som gör 

fundraising, då är det ju 55+/60+ 

som är den basen som genererar 

intäkter.” 

“Er generation kommer märka ändå 

att det behövs kanske mer en äldre 

generation som bas ändå att bygga 

på…” 



 

 

Engagemang Olika former 
Har volontärer ute i fält, men på 

grund av tuffa miljöer har detta 

blivit problematiskt.  

“...vi har ibland volontärer som 

kommer in... från Sverige och USA 

på olika platser och tyvärr är det 

problematiskt. Det är rätt tuffa 

miljöer att komma till…” 

“...önskar att vi kunde engagera fler 

volontärer i våra länder.” 

Engagemang Olika former 
Har tuffare screening för vilka 

de skickar ut i fält i form av 

volontärer.  

“...idag har vi en tuffare screening 

för vilka vi skickar ut…” 

Engagemang Lojalitet 
Det viktiga är att ständigt 

levelera resultat för stunden för 

att inte tappa engagemanget. 

“...du måste hela tiden leverera 

resultat för stunden för att man är 

rätt så flyktig i vad man engagerar 

sig.” 

    

Millennials Attrahera  
Miljöaspekten, 

hållbarhetsfrågor, 

rätighetsfrågor och 

påverkansarbete verkar vara 

viktiga för Millennials.  

“...miljöaspekten är väldig viktig, 

en hållbar planet är det som är 

ständigt återkommande, att hållbara 

frågor är viktiga att fånga upp…” 

“...rättighetsfrågor och 

påverkansgrejer är det ...eran 

generation vill engagera sig i…” 

Millennials Attrahera  
Millennials är en krävande, 

ifrågasättande och mer kritiska 

som generation på grund av sin 

ständiga uppkoppling, därför 

måste organisationen vara 

relevant för sin tid.  

“den här generationen ...är ju 

krävande för att alla är 

uppkopplade idag ...måste vi som 

organisation vara relevanta för vår 

tid...” 

“...ifrågasätter mer... mer kritiskt 

granskande av informationen…” 

Millennials Attrahera  
Millennials är mer globala, 

plockar upp trender mycket 

snabbare.  

“tror Millennials är mer 

globala...plockar upp trender 

mycket snabbare…” 

Millennials Attrahera  
Millennials kommer att slukas 

upp av mer etablerade 

sammanhang och 

organsiationer. 

“... jag tror den här generationen 

kommer slukas upp av mer 

etablerade sammanhang och 

organisationer...” 

Millennials Tid 
Millennials engagerar sig mer 

med tid än pengar.  

“...jag har hört att den yngre 

generationen ger inte så mycket, 

men engagerar sig med tid och vill 



 

 

engagera sig i frågor och 

påverkan...” 

Millennials Tid 
Uthålligheten är kort, redan 3-4 

år är mycket för engagemang i 

en fråga. 

“Uthålligheten...jag kan tänka mig 

att tre-fyra år är en ganska lång 

period för att engagera sig i en 

fråga…” 

Millennials Innovationer 
Välgörenhetssektorn är völdigt 

traditionell och därför kommer 

insluenser som innovationer och 

startups påverka mycket. 

“Vår sektor är väldigt traditionell, 

därför tror jag att startups, 

entreprenöriella grejer, kommer 

fortsätta utvecklas enormt mycket... 

olika hubbarna av innovationer…” 

Millennials Innovationer 
Välgörenhetssektorn kommer i 

framtiden ha en mer 

företagsekonomisk struktur. 

“Det kommer vara mer kopplat till 

business, alltså företagsekonomi 

fullt ut.” 

Millennials Bekräftelse 
Milenials är med självcentrerade 

i sig själva. Får de inte något 

gehör så kommer de att tappa 

intresset. 

“...man är lite mer centrerad i sig 

själv...” 

“...får inte den här generationen 

något gehör då kommer man gå i 

sin egen väg till slut.” 

Millennials Lojalitet 
Millennials är svårar att knyta 

upp långsiktigt, man måste 

ständigt levelera resultat för 

dem. 

“...den generationen är svår att 

knyta upp långsiktigt, utan du 

måste hela tiden leverera resultat 

för stunden...”  

   



 

 

BILAGA 5 – RESULTATMALL FRÄLSNINGSARMÉN  

 

Resultat Frälsningsarmén 

 

Leif Bergström, Kommunikations- och Insamlingschef på Frälsningsarmén.  

 

Huvudkategori Underkategori Kod Meningsbärande enhet 

Varumärket Organisations- 

form 

Sveriges största frikyrka med 

1200 anställda i Sverige och lite 

över 4000 medlemmar. 

“Vi är Sveriges största frikyrka 

idag…” 

"...1200 personer anställda i 

Sverige..." 

"...lite över 4000 medlemmar..." 

Varumärket Organisations- 

form 

De tillämpar 80:20 regeln vilket 

innebär att 80 procent av 

insamlade medel går till sociala 

ändamål och 20 procent går till 

kyrkliga ändamål. 

"...halvtaskig regel som heter 80:20 

regeln...80 procent av våra pengar 

går till sociala ändamål och 20 

procent till går till våra kyrkliga 

ändamål." 

Varumärket Organisations- 

form 

En kristen kyrka med ett 

omfattande socialt arbete som 

vill uppfattas som troende, 

välkomnande och hjälpande. 

“Vi är ju en kristen kyrka med ett 

omfattande socialt arbete.“ 

"Vi vill uppfattas som troende, 

välkomnade och hjälpande." 

Varumärket Projekt  Det finns sex typer av 

hemlöshet, alla vill inte ha hjälp, 

de som vill ha hjälp hjälper de 

ett steg i taget utefter deras 

behov. 

"...inte bara den som ligger och sover 

på parkbänken här på Karlavägen 

och druckit lite för mycket alkohol 

eller tagit för mycket narkotiska 

preparat.”  

“...socialstyrelsen har ju sex typer av 

hemlöshet...” 

“Vi hjälper en person ur hemlöshet 

ett steg i taget..." 

"Så det kan vara samtal, det kan vara 

mat det kan vara hjälp att gå till 

Arbetsförmedlingen..." 

"...personer som inte fått ett 

uppehållstillstånd i Sverige och de 

går under jorden, den hemlösheten 

växer väldigt väldigt starkt just nu. 

Och då är frågan: vill de ha hjälp, 

nej, men de är i behov av hjälp...”  

Varumärket Projekt Människohandel är ett stort 

problem i Sverige. Hjälper till 

med skyddande boenden. 

“...människohandel, det är ett område 

som är relativt stort för oss...” 



 

 

“Människohandel är ju snart 

marknadsledande i Sverige, 

människohandel är inte bara sexuella 

tjänster utan det finns även 

arbetsrelaterad människohandel, asså 

där du jobbar för 10-20 kronor om 

dagen...” 

“Där har vi ju boenden i Sverige, 

skyddade boenden...” 

Varumärket Projekt Integration är ett stort område. "Ett annat stort område är integration 

och att integrera människor i det 

svenska samhället..." 

“...äldre som aldrig kommer ut, det 

finns barn i svenska familjer som 

aldrig får komma ut på sommaren. 

Och vad är anledningen till det då? 

Jo mamman är missbrukare, pappan 

är missbrukare, de har inga pengar 

och så vidare.” 

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Många vet vad Frälsningsarmén 

arbetar med. 

"Många vet ju att Frälsningsarmén 

hjälper personer i utsatthet..." 

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Spontana kännedomen ligger på 

30 procent och den hjälpande 

kännedomen på 98 procent. Det 

kräver hårt arbete att ha så hög 

kännedom. 

"...den spontana kännedomen ligger 

runt 30 procent. Den behjälpliga 

kännedomen så har vi nästan 100 

procent, 98 procent. Och då kan man 

tänka men wow va duktiga dom är. 

Saken är så här, du måste jobba 

stenhårt för att ligga där framme hela 

tiden." 

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Sätter man loggan på kuverten 

så donerar människor. 

"Bing, en av postleverantörerna här i 

Sverige, har gjort lite undersökningar 

åt oss. Och de säger så här: det spelar 

ingen roll vad ni skriver på kuvertet 

bara ni sätter en logga på kuvertet så 

kommer man att ge… Och sen så 

jobbar vi med: åh vad ska vi ha för 

budskap? Och så kommer de och 

säger att det räcker att vi sätter 

loggan på kuvertet så kommer folk 

att ge." 

Varumärket Trovärdighet Är ute och samlar in pengar 

under december månad eftersom 

man förväntar sig det.. 

"...man förväntar sig att 

Frälsningsarmén är ute och samlar in 

pengar till personer i nöd i december 

månad...” 



 

 

“...skulle vi gå bort därifrån, då 

skulle vi börja ta död på en del av 

vårt varumärke..." 

Varumärket Samarbeten Kommunen har det sociala 

ansvaret för de som bor i 

Sverige. Kommunens resurser 

räcker inte alltid till och då 

uppmanar de människor att gå 

till Frälsningsarmén.  

“Vi tar vid där stat och kommun inte 

räcker till...” 

”...samarbeten med kommuner...” 

"...ibland så säger kommunen, som 

egentligen har det sociala ansvaret 

om de som bor i Sverige: vi kan 

tyvärr inte hjälpa dig men 

Frälsningsarmén kan hjälpa dig…." 

Varumärket Differentiering  Äger secondhand butiken 

Myrorna. 

“Dels så äger vi Myrorna...” 

Varumärket Differentiering  Arbetar inom alla områden. “...vi försöker jobba på alla arenor...” 

    

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala 

verktyg 

Duktiga på sociala medier.  "Vi jobbar hårt med sociala 

medier...” 

“...jag tror vi är fruktansvärt duktiga 

idag vad det gäller sociala medier." 

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala 

verktyg 

Viktigt att differentiera sociala 

medier. 

"Instagram måste ju säga saker på ett 

annat sätt..." 

 

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala 

verktyg 

Film är bra för att nå ut i sociala 

medier där YouTube är en bra 

kanal. 

" ...kunna nå ut i sociala medier...” 

“...YouTube är en väldigt bra 

kanal...” 

“...film till vår julinsamling som hade 

över 2 miljoner visningar... du kan 

köpa de visningarna, men att få de 

visningarna organiskt, då måste du 

ha en del ambassadörer där ute.” 

“...utifrån den filmen kan du ändå 

klicka dig vidare till en 

landningssida..." 

Kommunikations- 

verktyg 

Traditionella 

verktyg 

Mest effektiva 

kommunikationen är prata med 

människor. 

"Det absolut bästa är att tala om det 

med människor..." 

Kommunikations- 

verktyg 

Traditionella 

verktyg 

Julen är den bästa perioden för 

alla organisationer. 

"...runt julen så går vi ut med cirka 

700.000 brev. Den bästa perioden för 

alla organisationer att samla in 

pengar… det är julen.." 



 

 

Kommunikations- 

verktyg 

Traditionella 

verktyg 

Printad media och tidningar är 

fortfarande bra verktyg. 

"Printad media är väldigt bra, 

tidningar är väldigt bra, det kanske 

man inte tänker sig att det är så...” 

Kommunikations- 

verktyg 

PR Alla skribenter är högutbildade. 

Samarbetar med en reklambyrå 

och en PR byrå. 

"...jobbar väldigt mycket med till 

exempel en av Sveriges största PR 

konsulter...”  

"Vi jobbar ju dels då med en 

reklambyrå, med våran PR byrå och 

sen så mina skribenter har alla gått en 

bättre utbildning..." 

Kommunikations- 

verktyg 

PR På grund av Frälsningsarméns 

PR arbete utbildar nu hotell och 

Taxi Stockholm sin personal i 

hur man upptäcker 

människohandel. 

"Almedalen, här i Stockholm, nere i 

Helsingborg...hotellen har börjat 

förstå vad de ska titta efter...” 

“...Taxi Stockholm...engagera sig i 

frågan att utbilda sina taxichaufförer 

i människohandel: när ser ni tecken 

på människohandel...”  

Kommunikations- 

verktyg 

PR Påverkansarbete inom den 

politiska världen för att hjälpa 

människor ur ett långsiktigt 

perspektiv. 

“Att få den politiska vinden att 

ändras gör ju inte att Kalle kommer 

att komma ut den här sommaren, 

utan att om ett par år, när inte Kalle 

är liten längre. Så vi försöker spela 

på bägge planhalvorna..." 

    

Marknadsförings- 

strategier 

Transparens Att vara på plats inger ett 

förtroende att det givare ger 

faktiskt kommer gå till 

ändamålet de ger till. 

"...om vi går ut och säger: vi finns på 

plats i Haiti, vi behöver samla in 

pengar till mat och vatten... ger ett 

förtroende att det människor ger till 

oss verkligen kommer att användas 

där borta till det här ändamålet...” 

“...inte bara säga att jag ska göra de 

här sakerna...”  

"Nu finns vi ju plats i 150 länder runt 

om i världen. Så vi har inte problem 

med att uppnå målet att finnas på 

plats." 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Kampanjer är bara rubriker på 

problem, storytelling används 

för att förmedla innehållet i 

kampanjerna så att samhället 

kan få upp ögonen för 

problemen.  

"...en kampanj...sätt stopp för 

ensamma sommardagar, sätt punkt 

för tråkiga sommardagar....Men det 

är bara rubriker på det.“ 

“Det är ett sätt att tala om för 

allmänheten.”  

“Innehållet...för Kalle som fick torka 

spyor hemma när hans mamma är 

full på sommaren.”  



 

 

“...få upp ögonen för det.”  

“...vi berättar om...hur den kom ut ur 

någon typ av missbruk, och om hur 

hennes väg var så här blev det med 

mitt liv, jag blev hjälpt av 

Frälsningsarmén...” 

“...du får inte säga: vi hjälper 

missbrukare, det säger ingenting..." 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Det handlar inte om produkten, 

det handlar om historien, och det 

är alltid bästa historien som 

kommer att vinna.  

“...det är bästa storyn tyvärr som 

kommer att vinna matchen...” 

“...it’s not about the product we sell 

it’s about the story we tell...” 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Storytelling fungerar lika bra 

hos alla målgrupper, och 

historian behöver inte anpassas 

mot olika målgrupper. 

“...storys slår lika bra bland dom 

äldre som bland de yngre…”  

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

  

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 

Finns många fördelar och 

nackdelar med sociala medier.  

"Det är en jättefördel men det är en 

jättenackdel också..." 

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 

Digital marknadsföring kan ge 

hög avvisningsfrekvens om inte 

budskapet tydligt förmedlar vad 

som händer på landningssidan 

länken leder till.  

“...bannerannonsering, du har väldigt 

kort stund på dig att tala om i ett 

budskap vad de ska göra...vad som 

händer på andra sidan om de skulle 

klicka här…” 

“...få en hög avvisningsfrekvens...” 

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 

Film är årets 

marknadsföringsstrategi där fyra 

filmer kommer att göras.  

"Vår strategi för i år är... film..." 

"...fyra filmer, en om barn och 

ungdom...en om integration, en om 

människohandel och en om 

hemlöshet..."  

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 

Genom att arbeta med marketing 

automation så kan hitta 

tvillingar som gör att man kan 

hitta fler givare.  

"...vi jobbar väldigt mycket på är 

automatiserade processer, marketing 

automation..." 

"Leif Bergström 53 år ger mig sitt 

VISA kort... han kom in till oss via 

någon halvtaskig banner från 

Frälsningsarmén via Aftonbladet.se... 

” 

“Sen så jobbar vi med tvillingar, att 

okej om vi kunde hitta Leif 53 år 

som kom in via den här vägen… som 

har ett likadant socialt beteende och 

likadan bakgrund... Kan vi hitta fler 



 

 

likadana personer från den kanalen så 

kommer vi även att hitta fler givare." 

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap Kommunen äger människors 

problem i Sverige, 

Frälsningsarmén kan bara säga 

ifrån genom att sätta ner foten 

och uppmana människor att sätta 

en punkt i frågan genom att 

donera pengar. 

“Vem äger problemet när det gäller 

människor i Sverige? Ja, kommunen 

egentligen...visa vägen gällande det 

och sätta ner foten..." 

“Och hur sätter man en punkt? Jo 

kanske genom att ge pengar till 

oss..." 

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap Det primära budskapet är alltid 

att hjälpa människan.  

"...det viktigaste är att det här 

ensamma barnet eller ungdomen 

verkligen får göra någonting..." 

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap Vilket datum man går ut med 

budskap har stor betydelse.  

"När jag går ut med budskapet 

påverkar också. Efter den 25e är 

mycket lättare än den 25e." 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper Brev skickas ut till den äldre 

målgruppen och det är även bra 

att använda Facebook för att nå 

ut till dem. 

"...den äldre generationen är väldigt 

bra att nå via sociala medier idag, då 

har vi Facebook till det...”  

"...vi väljer att bara skicka ut brev till 

den äldre målgruppen...” 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper Sociala medier och sms används 

mot alla förutom de äldre.  

“...sociala medier och sms mot de 

andra målgrupperna..." 

Marknadsförings- 

strategier 

Innehållsmarkn

adsföring 

Använder 

innehållsmarknadsföring. 

"...jobbar med någonting som vi 

kallar content marketing..." 

Marknadsförings- 

strategier 

Innehållsmarkn

adsföring 

Tillämpar 1:9:90, det är viktigt 

att använda olika ledare i olika 

frågor. 

"...man kallar det 1:9:90..." 

"...säger att man gör någonting… 

Kan vi då nå med det här budskapet 

till nio ledare i Sverige...när de börjar 

dela och säger gillar, dela, 

kommentera då tar de här nio de 

andra 90 med sig... “ 

"...ledarna är olika i olika frågor..." 

Marknadsförings- 

strategier 

Innehållsmarkn

adsföring 

Mediabruset gör marknadsföring 

svårt, allt handlar om timing.  

"Man kan gå ut den här veckan och 

säga en sak och sen så gör du samma 

sak på ett litet tvistat sätt och går ut 

två veckor senare mot samma 

målgrupp och det händer inte ett 

skit...” 

“...det är timing det handlar om..." 

"Det som blir så fruktansvärt fint 

med content marketing det är att det 

är så fruktansvärt svårt..." 

"...betydligt svårare idag med 

mediabruset..." 



 

 

    

Insamlingsmetoder Digitala 

verktyg 

Swish är det enklaste sättet att 

ge och är den snabbaste växande 

kanalen med en snabbt ökande 

snittålder.  

"...för ett år sedan så var cirka 49 år 

snittåldern på den som 

swishade...Vet du vad snittåldern är 

på de som Swishar oss idag? Nästan 

70 år.”  

“...snabbast växande kanal..." 

"...det enklaste sättet att ge..." 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Människor i behov kan få en 

rekvisition till Myrorna.  

"...här får du en rekvisition på 500 

kronor, gå dit och ta det du behöver 

som bäst passar dig….så att det blir 

okej…” 

“...bra sätt att hjälpa en person på..." 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Till Myrorna ges lös egendom 

som sedan förädlas till pengar. 

Överskottet kan därför inte ses 

som ett insamlat medel. 

"...lös egendom..." 

"Hela försäljningssumman...Eller är 

bara bruttovinsten?" 

“...nånstans har jag förädlat det 

här...” 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Breven genererar mest pengar, 

vilka kommer in via BankGiro 

och PlusGiro. 

“...vi får in mest pengar är via 

BankGiro eller PlusGiro via brev 

som går ut..." 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Julgrytan är ett insamlingsevent 

som sker under december månad 

där överskottet går till den 

lokala verksamheten. 

"...julinsamling som vi kallar för 

julgrytan...” 

“...så står Frälsningsarmén ute med 

en gryta som man kan lägga pengar 

i… det går till den lokala 

verksamheten..." 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Fast egendom kan doneras 

genom ett testamente. 

"...fast egendom till oss också men 

det sker oftast genom ett 

testamente..." 

Insamlingsmetoder Betalning Det kontantlösa samhället 

innebär stora utmaningar 

eftersom det tar längre tid att 

Swisha än att betala kontant.  

“...stora utmaningar när 

kontantsamhället försvinner mer och 

mer…." 

"...upp med telefonen och Swisha ett 

nummer istället för att lägga en tjuga 

i bössan...” 

Insamlingsmetoder Eget val Att gilla, kommentera och dela 

på sociala medier är också ett 

sätt att ge. 

"När man pratar om insamlingar idag 

så är det ju insamlade medel..." 

"...delar det hära inlägget… och inte 

ger dig pengar, har hon givit 

någonting då?”  

“Hon har visat att hon respekterar dig 

och att hon bryr sig om hemlösa..." 



 

 

"... det kan också vara ett hinder 

eftersom det är så lätt att ge tummen 

upp, kommentera eller dela bara...” 

Insamlingsmetoder Eget val Egeninsamlingar är uppskattade 

initiativ som människor gillar 

och delar vidare, men det är få 

som faktiskt ger.  

"Jag startade asså en insamling i 

vintras …. Och sen gick jag ut med 

det bland alla mina Facebook vänner 

och i hela mitt nätverk…  Och alla 

sa: bra Leif, va duktig du är, vi står 

för dig, men det var knappt någon 

som gav pengar. Visst är det 

märkligt?" 

Insamlingsmetoder Donationer Pengar är bäst.  "Pengar är absolut det bästa man kan 

få för det kan man omsätta i en hjälp 

som behövs där och då." 

Insamlingsmetoder Donationer Att ge av det man inte behöver 

signalerar till barn att man ska 

ge av sitt överskott, men det är 

svårt att omsätta materiella 

gåvor till direkt hjälp.  

"...kom med kassar och hade sina 

barn med sig, och det är jättefint och 

man lär barnen att ge…”  

“...vad ska vi ha den här kassen med 

leksaker till? Det hjälper inte 

människorna med smutsiga kläder..." 

"För var skulle vi ställa alla pallar 

med 10.000 bäddset?" 

“..det svårt att omsätta de här sakerna 

i direkt hjälp.” 

Insamlingsmetoder Donationer Katastrofer är drömscenarion för 

en insamlare, är man då på plats 

så kommer man samla in som 

mest pengar. 

“Det bästa är att vara på plats och det 

bästa är att om det sker fler 

katastrofer, då kommer vi att samla 

in som mest pengar." 

"... mumma om det hände katastrofer 

hela tiden, om folk dog, om det var 

jordbävningar, det är ett 

drömscenario för en insamlare." 

    

Engagemang Medlemskap Man blir medlem för att man är 

troende. En del medlemmar är 

volontärer.  

"Då gör man ju det ur sin troende 

aspekt.” 

“...en del av dem väljer ju att hjälpa 

till som volontärer...”  

Engagemang Attrahera  Tillfällena, syftet och attityden 

till ändamålet avgör om någon 

ger. 

"...causet, vad är syftet med det 

här...”  

“...tillfällena som ger varför jag 

ger...." 

“...Syrien är ett lätt land att samla in 

pengar till...” 



 

 

“...vi har ju våra kära rumäner som 

sitter här runt om i stan, dem är det 

svårare att samla in till....”  

“...min attityd till ändamålet." 

Engagemang Olika former Samarbetsavtal kräver 

utbildning.  

“...en del av våra samarbetsavtal 

kräver att man är 

behandlingsassistent, att man är 

utbildad socionom..."  

"...när det gäller samtal och sådana 

saker så behöver man eventuellt vara 

utbildad pastor, vilka våra officerare 

är..." 

Engagemang Olika former Volontärer får enklare 

arbetsuppgifter. 

"Städa, träffa människor." 

Engagemang Olika former Volontär ska man vara för att 

man verkligen vill hjälpa någon, 

inte för att lindra sitt samvete.  

"Man kan inte bara komma in och 

säga: jag känner för att en dag i 

veckan prata med hemlösa.”  

“Ah men vadå, är du beredd att gå 

ner på knä och bli vän med den här 

personen? Nej det är jag inte jag vill 

bara prata..." 

"...hjälpa till att ge mat åt ensamma 

till jul. Men varför vill du det? 

Varför vill du göra den här saken? Är 

det för att du ska få ett gott samvete 

eller är det för att verkligen vill 

hjälpa någon?" 

Engagemang Olika former Att vara volontär handlar om en 

överlåtelse och att skapa 

förtroende.  

“...det är så dumt att bara gå in och 

göra en halvlek och sen så går man ut 

och sen så byter man lag helt 

plötsligt...” 

"...det måste alltid vara på den person 

vi hjälper...inte på volontärens 

villkor..." 

“...det handlar om en överlåtelse...” 

"...den här personen som ska ha den 

här hjälpen kommer att få förtroende 

om vi skickar in några nya 

människor som hjälper..." 

“...det förvärrar ju bara situationen..." 

Engagemang Olika former CSR är bra men det är svårt att 

få till ett utbyte. 

"CSR samarbete är något som är 

väldigt bra... om de ska ge en miljon 

till Frälsningsarmén, då vill man ha 

någonting tillbaka… Problemet är 

det är ju väldigt svårt att åstadkomma 

den typen av volontärarbete." 



 

 

Engagemang Lojalitet Svårt att få någon att ge över 

huvud taget. 

"Det är väldigt många olika faktorer 

som måste stämma överens för att du 

ska ge första gången och det är 

väldigt många faktorer som måste 

stämma överens för att du ska ge till 

samma organisation nästa gång 

igen." 

Engagemang Lojalitet Man gillar naturligt vissa saker 

mer än vad gillar andra, men det 

går att lära sig att gillar nya 

saker, vilka man senare kommer 

lära sig att uppskatta och om 

man förlorar de att sakna.   

"Det mest delade i sociala medier det 

är ju små söta kattungar... Fula kor 

blir ju inte samma sak.”   

"...om man tar bort katterna och 

börjar köra in kor istället, då kanske 

det börjar hända samma sak, att man 

börjar gilla de här korna också..." 

“Det finns vissa saker man gillar mer 

det är ju bara så.”  

"...där fick han råbiff och 10cl vodka. 

Och han kunde inte äta det från 

början, men han sa att eftersom han 

var i Polen 50 gånger per år, efter ett 

tag så började jag sakna det och 

tyckte faktiskt att det var rätt så 

gott..." 

"...det jag får människor att göra, det 

kommer de att sakna till slut..." 

    

Millennials Attrahera  Förtroendet är lägst hos den 

yngre generationen vilket kan 

bero på ålderdomliga attribut.  

"...vi har minst förtroende bland den 

yngre generationen..." 

"...vi har funnits i 150 år, det man har 

sett hos Frälsningsarmén är… en del 

ålderdomliga attribut..." 

Millennials Attrahera  Ändamålet är viktigare än 

varumärket. 

“...bryr sig inte så mycket om vilken 

organisation det är som står 

bakom...” 

"...syftet måste stämma överens med 

den bild jag har av världen just nu...” 

"... kombination tillsammans med 

varumärket, men syftet är viktigare 

mot en yngre generation..." 

Millennials Attrahera  Den yngre generationen 

intresserar sig för vissa frågor 

mer än andra, men även de 

populära frågorna har stora 

uppdelningar.  

"...integration mot människor som 

kommer från utlandet eller är 

flyktingar det tilltalar en del... en del 

svenskar hatar det... varför hjälper ni 

honom och så vidare…”   

“...man kan inte bli älskad av alla..." 



 

 

Millennials Tid 
  

Millennials Digitala 

metoder 

Den yngre generationen har 

delningshysteri.  

“...väldigt duktiga på att gilla, dela, 

kommentera." 

"Den här delningshysterin det är ju 

ett sätt att ge av sig själv, att visa att 

jag bryr mig, det blir ett statement...” 

Millennials Digitala 

metoder 

Ungdomar nås lättast via sociala 

medier, men de går även att nå 

via andra digitala plattformar.  

"Instagram så når du en del, du kan 

göra en del saker via Snapchat, asså 

du har ungdomar på Facebook också, 

de finns där någonstans..." 

“...sociala medier är ett sätt att nå ut 

till ungdomar, men sen så läser de ju 

Aftonbladet.se de med...” 

Millennials Lojalitet Lojalitet nås genom att 

informera och låta 

informationen växa till sig. 

"Det man behöver göra är att 

undervisa den yngre generationen 

och tala om vad vi gör, man får låta 

det växa till lite granna." 

Millennials Lojalitet Många omvärldsfaktorer måste 

stämma överens för att man ska 

ge en andra gång.  

“...även om syftet stämmer nästa 

gång så behöver andra 

omständigheter finnas, det måste 

finnas tillräckligt med pengar på 

kontot, det är så mycket 

omvärldsfaktorer som måste stämma 

in..." 

Millennials Lojalitet Man ska inte fråga om pengar i 

alla meddelanden. Hur man ska 

gå tillväga lär man sig genom att 

testa.  

“Går jag bara ut hela tiden och vill ha 

någonting, då kommer ju vem som 

helst att lämna en…”  

“Om jag skulle skicka ett sms till dig 

en gång i veckan: ge mig 100 kronor, 

du skulle bli så totalt less på mig...”  

“Hej idag var jag ute och hjälpte 

några hemlösa och gjorde så här: vill 

du veta mer?... klicka på den här 

länken...Och sen så skickar jag ett 

sånt sms till dig: hej igen va kul att 

du var inne på våran webbsida… sen 

vecka tre så frågar du om pengar...”  

“Om jag kan börja bygga förtroende 

hos den här personen så finns det en 

sannolikhet att den kommer att börja 

ge igen...” 

“Men det här är bara testningar… det 

är bara att testa. " 



 

 

Millennials Lojalitet Alla organisationer har 

problemet att det bara är 

pensionärer som är lojala givare.  

"...jag kan sitta och prata med 

Cancerfonden att hur ser e givarbas 

ut? Ah… ja men de är väl mellan 65 

och 80 år. Och eran? Jaha, men 

mellan 65 och 80 år. Det är rätt så 

märkligt egentligen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 6 – RESULTATMALL WAR CHILD  

 
Resultat War Child   

 

Mardin Baban, Digital Communication and Fundraising (Digital kommunikation och insamlingsansvarig) på 

War Child, Sverige.  

 

Huvudkategori Underkategori Kod Meningsbärande enhet 

Varumärket Organisations- 

form 

War Child Stockholm 

startade i fjol. 

“Vi är stora ute i världen men vi är 

små i Sverige” 

“Vi satte igång vår verksamhet i fjol” 

Varumärket Organisations- 

form 

All ingår i målgruppen men 

just nu är det väldigt 

Stockholmscentrerat.  

“Alla är vår målgrupp.”  

“Just nu är det väldigt Stockholms 

centrerat, eftersom vi inte har de 

resurserna så fokuserar vi på att öka 

vår varumärkeskännedom här i 

Stockholm.”  

Varumärket Projekt  War Child hjälpte 380.000 

barn förra året.  

“I fjol så hjälpte vi lite över 380.000 

människor, barn. Och då är det allt 

från Colombia, till Sri Lanka, till 

Mellanöstern till ett handfull 

afrikanska länder.”  

Varumärket Projekt  Viktigt att pröva sig fram 

och se vad som funkar.  

“Vi provar oss fram.”  

“all den här tiden vi lägger ner på 

den här lilla kampanjen vi ska 

genomföra, tänk om den misslyckas 



 

 

… Ja men då har vi lärt oss något av 

det” 

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

War Child har många 

konkurrenter och är princip 

okända på den Svenska 

marknaden men väldigt 

kända i Holland..  

“I Holland är War Child väldigt, 

väldigt välkända, det är som Astrid 

Lindgren här i Sverige. Asså alla vet 

ju vem Astrid Lindgren är, alla vet 

vilka War Child är där.” 

“Vi har väldigt mycket 

konkurrenter”” 

“vi är nya på en marknad där vi i 

princip är okända.”  

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Varumärkeskännedom och 

förtroende är allt.  

“Förtroendet är allt.” 

“Varumärkeskännedom är allt.”  

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Egeninsamlingar bidrar till 

ökad 

varumärkesigenkänning.  

“låna ut sitt varumärke lite grann till 

personer som vill skapa en egen 

insamling, med sitt eget namn, till 

det vi gör. … Som crowdfunding, 

fast för oss.”  

“mer personligt, man kan dra in 

vänner, familj, släkt, allt möjligt” 

“en värmekälla att förhålla sig till, 

istället för en organisation som är 

okänd för dem” 

Varumärket Varumärkes- 

igenkänning 

Man behöver lägga pengar 

på insamling.  

“Vi brukar säga att det kostar pengar 

att samla in pengar, det är ju en 

paradox” 

Varumärket Trovärdighet Tror inte att givare 

ifrågasätter 

marknadsföringens budget.  

“ varför spenderar du pengar på att få 

folk att veta vem du är.”  

Varumärket Trovärdighet Det är 

hjälporganisationernas 

uppgift att övertyga de som 

är skeptiska och kritiska.  

“Jag läste någonstans att svenska 

människor är de tredje mest skeptiska 

inom välgörenhet, det är bara ryssar 

och japaner som är mer skeptiska.”  

“Men man ska vara skeptisk. Man 

ska vara kritisk. Det är vår uppgift att 

övertyga dig om att allt är korrekt.“ 

Varumärket Differentiering  Målet är att vara den mest 

innovativa 

hjälporganisationen 2020.  

“den mest innovativa 

hjälporganisationen 2020.” 

Varumärket Differentiering  Måste alltid bli bättre 

eftersom ens konkurrenter 

blir bättre. 

“man måste hela tiden bli bättre för 

ens konkurrenter blir ju bättre.” 

    



 

 

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg Facebook är den primära 

kanalen, tillämpar även 

digitala nyhetsbrev och 

använder hemsidan som 

informationsbas. 

“Facebook är vår främsta 

kommunikationskanal” 

“är ganska text tungt, det finns 

mycket att läsa på om man vill.”  

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg All kommunikations sköts 

digitalt. 

“vi vill inte skicka brev hem till folk 

eller sådana där saker” 

Kommunikations- 

verktyg 

Digitala verktyg Människor gillar olika så 

viktigt att erbjuda olika 

alternativ.  

“människor är väldigt olika. Man 

måste erbjuda olika typer av 

alternativ.”  

“man vill också ha alternativ där det 

bara är ett citat liksom” 

“Jag tror att det är ett paket.”  

Kommunikations- 

verktyg 

Traditionella 

verktyg 

De hade en konsert för två 

månader sedan.  

“konsert för två månader sedan, 

vilket inte är unikt” 

    

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Formuleringen av historier är 

viktigt, de ska vara sanna, 

koncisa, repetitiva, 

relaterbara och varma.  

“Hur man formulerar berättelser, att 

de är sanna, att de är koncisa, att de 

är varma, att de är upprepande… och 

det ser vi i den politiska sfären också. 

Kandidater som vinner folks hjärtan 

väldigt snabbt har en berättelse. Folk 

kan identifiera sig med det de säger 

väldigt snabbt.”  

“få höra något, få se något som de 

vet är genuint.”  

“kommer från något mänskligt. Att 

man kan relatera till det.  

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Värme är sanning, någonting 

man kan relatera till.  

“UNICEF hade en TV kampanj ... så 

såg man den här tjejen skaka i en 

minut … blivit utsatta för 

bombattentat … det är ju som en 

käftsmäll. Men det finns jättemycket 

värme i det där.” 

“värme är sanning för mig, det ska 

vara något som man kan relatera till.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Historier måste alltid komma 

med någonting nytt.  

“du kan ju inte komma med en 

berättelse om Samir i Libanon 17 

gånger.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Storytelling Historier skuldbelägger 

alltid, antingen direkt eller 

indirekt.  

“etisk dimension” 

“hur mycket får man lov att 

skuldbelägga” 

“Du lever i överflöd, varför ger du 

inte mer? … någonstans i 



 

 

kommunikationen så blir det ju 

någon form av skuldbeläggning, vare 

sig den är direkt eller indirekt.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

Det mest kvantitativa med 

högst kvalitet är att 

personifiera 

tackmeddelanden, men det 

tar väldigt lång tid att göra. 

“mest kvantitativt men som också har 

mest kvalitet, det är väl att man 

personifierar. … Tack Anna, för att 

du gjorde det här.” 

“man fattar ju om det är ett mass-sms 

eller inte”  

“får du 100 swish-bidrag, det kräver 

någons hela arbetsdag för att 

personifiera liksom.”  

“Om du smsar eller swishar in 

någonting så säger vi ju alltid tack” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

Face to face är väldigt viktigt 

för det personliga 

förankringen.  

“ måste man ha den här riktiga 

förankringen med människor.” 

“ man har skakat hand och pratat och 

samtalat”  

“folk måste ju se ansikten också”  

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

Millennials kan lämna 

organisationen om de hittar 

något annat de hellre vill 

engagera sig med.   

“Och det är en verklighet man måste 

få acceptera, då kräver ju av oss att 

man börjar om från noll igen, börjar 

bygga upp för att få upp förtroende 

igen och komma upp på radarn igen.”  

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

Uppgifter om givarna 

registreras via swish konto.  

“swish-konto, så då registreras det ju 

där då vi har uppgifterna.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

När du donerar en gång så 

ger du en form av delaccept 

till att vi kan kontakta dig 

igen. 

“så har du ju gett någon form av 

delaccept till att vi kanske kan 

kontakta dig för att starta någon form 

av längre engagemang” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

Har du väl donerat en gång 

du är du mer benägen att 

donera igen, men det kräver 

att du känner att du har fått 

någonting tillbaka.  

“har du gett en gång så är du mer 

benägen att ge en gång till” 

“för att man ska vilja ge en andra 

gång, då måste man ha känt att det 

jag gjorde första gången gav resultat. 

Det måste finnas någon form av 

interaktion, det måste finnas någon 

form av feedback. Det kan inte bara 

vara att vi tar dina pengar och vi 

återkopplar aldrig till dig igen” 

Marknadsförings- 

strategier 

Relations- 

byggande 

Historierna måste presentera 

hur man ska gå vidare med 

handling.  

“de ska vara väldigt enkelt att kunna 

gå från känsla till handling” 



 

 

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 

Alla måste förhålla sig till 

digitaliseringen, men 

hjälporganisationer har svårt 

att hänga med.  

“alla hjälporganisationer har svårt att 

hänga med” 

“alla måste ju förhålla sig till 

digitalisering” 

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 

Just nu är digital 

kommunikation men i 

framtiden så kanske de går 

tillbaka till det analoga, för 

människor kanske tröttnar.  

“tippar över mot det analoga igen” 

“det är så himla in your face hela 

tiden, ingenting är personligt, allt är 

sponsrat, marknadsfört, tweakat, det 

är algoritmer hit och dit” 

Marknadsförings- 

strategier 

Digital 

marknadsföring 

Med digitala plattformar kan 

man kommunicera i realtid.  

“med olika digitala plattformar så 

kan man nå ut till väldigt många 

människor snabbt och man kan göra 

det konstant.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap Det är viktigt att diversifiera 

sina budskap. War Child gör 

detta med en kampanj där de 

låter lokalt förankrade 

spoken word artister i 

förorten kommunicera ut 

deras budskap åt dem.  

“spoken word artister som är lokalt 

förankrade  när vi åker ut, som 

kommer att skriva texter på temat: 

därför bryr jag mig. ... Vi berättar om 

varför vi bryr oss om barn i krig, och 

de ska skriva poesi om varför de bryr 

sig om barn i krig. Och så ska folk 

förhoppningsvis också skriva sina 

tankar på en berättelsevägg som vi 

ska smälla upp.”  

“kollat om någon annan har gjort det 

här och det är ingen annan som har 

gjort det här.”  

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap Människor kommer att backa 

om man ber om pengar hela 

tiden.  

“jag tror att man smäller på: ge 

pengar, ge pengar, ge pengar – då 

kommer folk att backa om de märker 

att det bara är att kränga hela tiden.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap Alla kan skriva under på att 

barn inte förtjänar att leva i 

krig.  

“barn är ju barn” 

“Alla mammor och pappor kan 

relatera till hur det skulle vara om 

deras barn var utsatta för krig.”  

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap I Sverige är vi rakt på sak.  “War Child UK, du vet när man 

spelar Call of Duty, så är man ju 

förstaperson. Så i reklamfilmen så är 

man den här unga tjejen, vars 

mamma blir våldtagen och ens pappa 

blir skjuten och så ser man soldater 

som kommer in, och det är ju som en 

käftsmäll. Och istället för liv som 

man har så ser man hur rädd den här 

tjejen blir ... Så där är det väldigt 

aggressivt, i Holland är det väldigt 



 

 

mjukt, här är det kanske lite mer åt 

Storbritannien hållet, att det ska vara 

mer verklighetstroget.”  

Marknadsförings- 

strategier 

Budskap Fungerar ett budskap man 

använda det igen.  

“märker vi att det är tre rader som vi 

går ut med som funkar väldigt väl, då 

måste vi upprepa det ganska ofta.” 

Marknadsförings- 

strategier 

Målgrupper Alla som jobbar med 

hjälporganisationer är från 

medelklassen eller övre 

medelklassen, därför riktar 

sig även budskapen till 

samma målgrupp.  

“För vi märker av att det här är en 

innerstadsgrej, alla som jobbar med 

hjälporganisationer kommer från 

medelklassen eller övre 

medelklassen. De flesta som nås av 

deras budskap är samma typ av 

krets.”  

Marknadsföringsstr

ategier 

Innehållsmarknad

sföring 

Det kostar pengar att 

utveckla ett spel men det 

hade varit en bra grej som 

antagligen hade fungerat 

väldigt bra.  

“få en speltillverkare att tweaka om 

ett spel, tänkt dig till exempel Super 

Mario, att varje gång du hoppar upp 

och hoppar på en peng, så går en 

krona till War Child. ... ett sånt spel 

hade ju varit perfekt att lansera på 

Bondegatan, alla hipsters över en öl 

går och spelar, och sen har man tatt 

några öl och spelar lite till och 

pengarna går till något bra, det blir 

en grej. ... men det kostar ju pengar.” 

Marknadsföringsstr

ategier 

Innehållsmarknad

sföring 

Det är viktigt med en kreativ 

approach. 

“kreativ approach” 

Marknadsföringsstr

ategier 

Innehållsmarknad

sföring 

Marknadsföringen kan 

diversifieras genom att 

kopplas till en 

samhällspolitiskt 

makrofråga.  

“trender på att män ger mindre än 

vad kvinnor gör, att man gör en 

kampanj kring: grabbar kom igen, 

typ så. Ni tjänar mer, ni ger mindre, 

vad händer? Någon makrofråga. Mer 

samhällspolitisk.”  

Marknadsföringsstr

ategier 

Innehållsmarknad

sföring 

Millennials tvingas att vara 

selektiva på grund av 

informationsbombning. 

“Man informationsbombas ju som 

aldrig förr och i allra högsta grad 

Millennials liksom. Så de sållar ju 

väldigt mycket, de tvingas de ju att 

göra.”  

Marknadsföringsstr

ategier 

Innehållsmarknad

sföring 

Nå ut till Millennials genom 

rätt mikroinfluenser.  

“inte nödvändigtvis bara av de stora 

influencers som Beyonce men även 

av mikroninfluencers som kanske har 

1000 till 10.000 följare, där man 

känner att ja men det där kan jag 

också bli.”  



 

 

“ för att nå ut till Millennials via 

dem, så att de blir som språkrör.” 

“vårt ansvar att vi väljer rätt 

influencers som man kan ha ett 

samarbete med, som delar ens 

grundläggande värderingar och som 

man vet inte kommer att flippa ur” 

Marknadsföringsstr

ategier 

Innehållsmarknad

sföring 

Millennials tvingar 

hjälporganisationer att bli 

mer innovativa.  

“har skapat en marknad där de driver 

oss till att bli mer innovativa.”  

    

Insamlingsmetoder Digitala verktyg Du blir månadsgivare via 

hemsidan.  

“När du signar upp dig som 

månadsgivare så gör du det via vår 

hemsida.” 

Insamlingsmetoder Traditionella 

verktyg  

Det är dyrt men väldigt bra 

med insamlinsgalor.  

“UNICEF smäller upp världens 

grymmaste TV gala liksom, alla 

kändisar vi har i Sverige är där … 

men det kostar ju fruktansvärt 

mycket pengar” 

Insamlingsmetoder Betalning Alla hjälporganisationer vill 

ha månadsgivare.  

“unrestricted money som tickar på 

varje månad” 

Insamlingsmetoder Donationer Man kan ge små belopp, 

många bäckar små leder till 

stora belopp.  

“Vi har en kampanj nu, 14 för 14. 

Eftersom vi är 14 länder, så kan man 

ge 14 kronor till oss. Det är ju inte 

stora pengar men många bäckar små”  

    

Engagemang Olika former Människor i War Childs 

nätverk ställer upp som 

volontärer, de hade inte 

klarat sig utan dem. 

“Till den här konserten vi anordna 

exempelvis så hade vi runt 25 

volontärer, det är ju människor som 

vi känner i vårt nätverk som ställer 

upp gratis och det är väldigt viktigt, 

vi hade inte klarat oss utan dem.”  

Engagemang Olika former Det enda kravet för att bli 

volontär att gilla och stå för 

War Childs verksamhet.  

“det ska ju inte vara någon som är 

medlem i vitt ariskt motstånd, det 

måste ju finnas någon lägsta nivå. De 

måste ju känna att de gillar det War 

Child gör.” 

Engagemang Olika former På grund av hur vi är socialt 

konstruerade så engagerar 

sig kvinnor mer än män 

inom välgörenhet.  

“kvinnor rent generellt är finare 

människor, eftersom vi är socialt 

konstruerade på så sätt.” 



 

 

Engagemang Olika former De som har tid och råd är de 

som engagerar sig.  

“De har tid att engagera sig och de 

har råd att engagera sig.” 

Engagemang Olika former Det spelar ingen roll vad ens 

fundamentala motivation till 

att engagera sig, bara man 

gör det.  

“Allt är egoism.” 

“ frågan är om det ens är relevant att 

ta upp? Känner jag. Okej om du vill 

göra det för att lätta ditt samvete, 

fine, vilket bra sätt du uttrycker det 

på i sådana fall.”  

Engagemang Olika former Man kan bidra med tid, 

pengar och tankeverksamhet.  

“Den ena är tid, den andra är pengar. 

Det är klart att man kan ju bidra med 

tankeverksamhet, man kan man ju 

bidra med att upplysa oss med att det 

här finns här borta, har ni tänkt på det 

här perspektivet” 

“Det ligger ju på vårt ansvar att 

sträcka ut en hand, och om någon tar 

emot den är ju det jättebra.” 

Engagemang Tradition Det är ideologiskt betingat 

vad man anser gör nytta, och 

därför väldigt västerländskt 

att engagera sig inom 

välgörenhet.  

“Hela kulturen av att ge och känna 

att jag har gjort något gott, den är 

väldigt västerländsk” 

“Biståndspolitiken är ju också 

någonting som är omdebatterat, hur 

mycket vi ska ge. Så det är ju 

ideologiskt betingat. Hur mycket 

man anser att det gör nytta. Men jag 

tror definitivt att vissa människor 

känner att det här är statens uppgift, 

inte vår uppgift, men jag tror att de är 

få.”  

    

Millennials Attrahera  Millennials vill se enkla, 

konkreta historier där det är 

viktigt att det förstå hur man 

kan omvandla en känsla till 

handling.  

“Millennials vill kunna se.”  

“Bra rörligt material där berättelser 

också kan förmedlas, det behöver 

inte bara vara i ord.”  

“Jag tror på enkelhet, att när de ser 

någonting som de verkligen berörs 

av” 

“Att det ska vara konkret, det får inte 

vara all over the place.”  

Millennials Attrahera  Millennials är väldigt 

kritiska, det får inte vara för 

plastigt eller säljigt och de 

kommer att backa upp de 

upplever att 

“Det får inte vara för plastigt … eller 

att det ska vara för säljigt” 

”Jag tror faktiskt på att Millennials är 

väldigt kritiska” 



 

 

hjälporganisationen bara vill 

kränga pengar.  

Millennials Attrahera  Samma budskap fungerar till 

alla Millennials, eftersom 

Millennials är väldigt 

integrerade.  

“det finns jättemånga gemensamma 

nämnare oavsett var man är uppväxt 

… vi är så digitaliserade, asså det är 

så otroligt viktigt oavsett om man är 

från Rinkeby eller Östermalm.”  

“bland de yngre människorna så är 

det mycket mer integrerat, i den här 

världen, än vad det är bland äldre 

generationer.”  

Millennials Bekräftelse Millennials behöver känna 

att ju mer de ger, desto mer 

får de tillbaka.  

“ jag kan själv styra om jag kan få 

såhär mycket tillbaka.”  

Millennials Bekräftelse Millennials engagerar sig för 

att de har ett behov av att 

göra något.  

“det kan vara allt från för att få en 

schysst uppdatering på Facebook till 

att de faktiskt brinner för det.“ 

Millennials Lojalitet Millennials vill kunna ge 

olika stora belopp och till 

olika ändamål.  

“De kanske vill ge 3 spänn en dag 

och 3000 kronor en annan dag. De 

kanske vill nischa in till att hjälpa 

burundiska flyktingar i Kongo, och 

kanske inte bryr sig alls om tjejer i 

Colombia” 

Millennials Lojalitet Människor är engagerade, 

men illojala, vilket kan ses i 

alla samhällets funktioner.  

“Jag tror att Millennials är extremt 

illojala, och det ser man överallt, 

företag, politiska partier, man märker 

ju att unga människor har väldigt lätt 

för att lämna något.”  

“Men det betyder inte att de lämnar 

engagemanget, det betyder kanske 

bara att de lämnar dig som 

organisation …  att de behöver vara 

dig livegen bara för att de har tackat 

ja till dig en gång.”  

Millennials Lojalitet Det är viktigt att 

hjälporganisationen är 

engagerad på flera olika sätt.  

“ människor, berättelser, andra öden, 

länger, andra problem … Så att de 

ser att men okej ni håller på med rätt 

mycket olika saker och ni är väldigt 

engagerade i de här olika sakerna 

som ni håller på med.”  

 


