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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen handlar om hur hjälporganisationer använder design som hjälpmedel för 

att väcka intresse för sin verksamhet och på sikt knyta till sig fler bidragsgivare.  

I detta avsnitt kommer vi att ge en kort sammanfattning av vår undersökning samt de 

slutsatser vi kommit fram till. 

 

Under de senaste 30 åren har större uppmärksamhet riktats mot hjälporganisationer och deras 

verksamhet. Detta har lett till att västvärlden successivt börjat donera mer pengar till de 

bidragsberoende hjälporganisationerna. Samtidigt som donationerna ökat har konkurrensen 

mellan hjälporganisationerna vuxit. För att öka sina chanser i konkurrensen om överlevnad 

måste man därför differentiera sig från sina konkurrenter. Ett sätt att sticka ut i mediebruset är 

att erbjuda donation via designade produkter till försäljning.  

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera och utvärdera vad 

hjälporganisationer bör ha i åtanke då de via försäljning av designade produkter vill väcka 

intresse för verksamheten och på sikt bygga fler relationer med bidragsgivare.  

Uppsatsen har även ett delsyfte som är att genom en enkätundersökning utröna om det finns 

ett intresse hos människor till donation via designade produkter. 

Med hänsyn till företagsekonomiska teorier har vi kommit fram till viktiga faktorer som 

hjälporganisationerna bör tänka på i sin kontakt med bidragsgivarna. Dessa teorier har sedan 

jämförts med verkligheten genom djupintervjuer på personer som har strategiskt viktiga 

positioner på Röda Korset samt Bris. Studien har sedan kompletterats med en 

enkätundersökning på 200 personer för att få en bild av vad människor har för attityd till 

kopplingen mellan välgörenhet och designade produkter. 

Utifrån resultatet på fallstudien har vi kommit fram till att design är ett kraftfullt verktyg för 

hjälporganisationerna då de vill väcka intresse för verksamheten och på lång sikt knyta till sig 

fler bidragsgivare. Men bara om det utnyttjas på rätt sätt.  

Vår enkätundersökning visar dessutom att det finns ett stort intresse från respondenterna att 

bidra till hjälporganisationer genom att köpa designade produkter. 

De framgångsfaktorer vi observerat för lyckade designprojekt hos hjälporganisationer är att de 

alla varit högexponerade, väckt intresse genom att associera produkten till ett känt namn samt 

funnits på strategiskt viktiga försäljningsplatser. I dagsläget använder hjälporganisationer 

design, men utnyttjar det i alldeles för liten utsträckning. Därför bör de arbeta mer med att 

utveckla denna metod.   
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka våra handledare, Göran Grape och Hans Zimmerlund, som varit till 

stor hjälp under arbetet med denna uppsats.  

Vi vill också tacka kommunikationscheferna Johan Af Donner, på Röda Korset, samt Johnny 

Nordström, på BRIS, för att de delat med sig av sina erfarenheter och åsikter. 
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1    Inledning 
 

1.1    Problembakgrund 

Hjälporganisationer är speciella i den bemärkelsen att deras verksamhet är beroende av att 

deras omgivning kontinuerligt donerar pengar till dem. Under de senaste 30 åren har 

exempelvis sjukdomar, hungersnöd och naturkatastrofer blivit mer uppmärksammade i media 

och av kända personligheter.1 Detta har i sin tur lett till ett ökat intresse för donation från 

framförallt västvärlden. I Sverige har exempelvis hjälporganisationernas intäkter ökat med 

över 240 % mellan åren 1991 och 2003.2  

 

Det växande intresset från allmänheten för att öka människors välbefinnande är en bidragande 

orsak till att antalet aktörer ökat successivt. Antalet hjälporganisationer med 90-konton, även 

kallat kontrollgirokonton, har från början av 1990 talet till millennieskiftet mer än fördubblats 

i Sverige. Det finns idag totalt 526 stycken aktörer med godkända 90-konton.3 Detta konto 

delas ut av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) till de organisationer som uppfyller deras 

krav. 90-kontot fungerar som en kvalitetsstämpel i branschen, det vill säga ett bevis på att 

man är en organisation som bedriver en seriös verksamhet.  

 

Att det blivit fler hjälporganisationer på marknaden har följaktligen gjort att den börjar bli 

mättad samt att konkurrensen hårdnat. År 2003 tillkom 50 nya aktörer på marknaden, medan 

15 stycken var tvungna att lägga ner sin verksamhet, mycket på grund av det hårda klimatet.4 

Det organisationerna i första hand tävlar om är att vinna bidragsgivarnas intresse och 

förtroende, som på sikt kan leda till en långsiktig relation. Detta medför att 

hjälporganisationerna hela tiden måste hålla sig väl med sina bidragsgivare för att på bästa 

sätt kunna konkurrera om överlevnad.5  

 

År 2003 bestod hela 45 % av intäkterna till hjälporganisationer från privatpersoner, 34 % kom 

från myndigheter och organisationer, medan 21 % bestod av övriga intäkter.6  

 

                                                 
1 Intervju med kommunikationschefen på BRIS, Johnny Nordström (3 maj, 2005) 
2 http://www.insamlingskontroll.a.se (11 april, 2005, kl. 14:30) 
3 Ibid (11 april, 2005, kl. 14:40) 
4 Ibid (11 april, 2005, kl. 15:05) 
5 Intervju med kommunikationschefen på Röda Korset, Johan Af Donner (29 april, 2005) 
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Eftersom privatpersoner är den del av samhället som står för den största delen av bidragen till  

hjälporganisationerna, bör stort fokus finnas på dem. Men att nå ut till privatpersoner kan vara 

problematiskt. Detta på grund av att människor ofta har olika attityd till bistånd och behöver 

bemötas på olika sätt.7 Vissa är starkt engagerade och tar själva kontakt med en 

hjälporganisation och kräver därför mindre bearbetning, medan andra är mindre intresserade 

och behöver upplysas om organisationens arbete.  

 

Ett dilemma som hjälporganisationer länge kämpat med är bristen på engagemang hos 

bidragsgivarna efter det att uppståndelsen och nyhetspådraget försvunnit från respektive 

problem eller katastrof.8 Detta på grund av att dagens bidragsgivande ofta är direkt anknutet 

till bevakningen av problemet som media informerar om. Vi människor engagerar oss så 

länge vi blir påminda men blir snart avtrubbade och tappar därmed motivationen till att 

donera pengar.9 Det gäller därför att ständigt påminna bidragsgivarna om hur viktigt 

hjälporganisationens arbete är, och hur betydelsefulla donationerna är. 

 

I kampen om att vinna bidragsgivarnas förtroende samt deras framtida donationer har 

dessutom hjälporganisationerna olika krav på sig från SFI. Kraven innebär bland annat att i 

genomsnitt minst 75 % av intäkterna ska gå till insamlingens ändamål, och högst 25 % av de 

insamlade pengarna får gå till insamlings- och administrationskostnader.10  

Detta gör att hjälporganisationerna endast kan och får lägga begränsade resurser på att 

kommunicera med bidragsgivarna.  

 

Samtidigt som det är komplicerat att nå ut till allmänheten har också många av 

hjälporganisationerna snarlika namn och ändamål. Detta har gjort att bidragsgivare har svårt 

att besluta vad de vill stödja och vilken hjälporganisation de ska donera sina pengar till.11  

                                                                                                                                                         
6 http://www.insamlingskontroll.a.se (12 april, 2005, kl. 09:15) 
7 Intervju med kommunikationschefen på Röda Korset, Johan Af Donner (29 april, 2005) 
8 Intervju med kommunikationschefen på BRIS, Johnny Nordström (3 maj, 2005) 
9 http://www.lakareutangranser.se  (18 april, 2005, kl. 16:10) 
10 http://www.insamlingskontroll.a.se (12 april, 2005, kl. 09:45) 
11 http://www.jordenrunt.nu (15 maj, 2005, kl. 10:25) 
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1.2    Problemdiskussion 

Ett återkommande problem för alla hjälporganisationer är underskott i ekonomin. De måste 

alltså kontinuerligt få in bidrag för att kunna utföra sitt arbete och för att överleva.  

Att skapa långsiktiga relationer med bidragsgivare för att skapa en ekonomisk trygghet ligger 

därför i deras främsta intresse. Men det är också viktigt att de inte glömmer att fånga 

uppmärksamheten hos potentiella bidragsgivare.  

 

För att väcka intresset till donation hos potentiella såväl som befintliga bidragsgivare gäller 

det att organisationerna noga tänker igenom sina tillvägagångssätt för att upplysa dem om 

varför de ska stödja just deras verksamhet. Detta innebär att behovet av att differentiera sina 

insamlingsmetoder har blivit allt viktigare. Många hjälporganisationer säljer i dagsläget 

enklare produkter som kaffemuggar, t-tröjor och nyckelringar som ett alternativt sätt till att 

stödja deras arbete. Detta insamlingssätt är dock i behov av utveckling. 

 

Företag i olika branscher har sedan en tid tillbaka ofta utnyttjat konstnärer, arkitekter eller 

formgivare när de behöver hjälp med att differentiera sina aktiviteter, för att därmed skapa 

konkurrensfördelar. Detta är något som även hjälporganisationer kan behöva ta till sig för att 

skapa intresse kring deras verksamhet samt attrahera fler bidragsgivare. 

1.2.1    Forskningsfråga 

Vilka faktorer är viktiga då en hjälporganisation via försäljning av designade produkter vill 

väcka intresse för verksamheten och på sikt skapa långsiktiga relationer med bidragsgivare? 

1.3    Uppsatsens syfte 

1.3.1    Ingress 

Som vi nämnde i problemdiskussionen händer det att företag ibland anlitar designkonsulter 

för att skapa lukrativa konkurrensfördelar. Det är oftast företag i tillverkningsbranschen som 

använder detta tillvägagångssätt. Men på senare tid har även företag som är verksamma inom 

andra branscher insett att det finns fördelar med att investera i designaktiviteter, bland annat i 

form av ökade intäkter. Två exempel på hjälporganisationer som tagit till sig detta är Röda 

Korset och BRIS (Barnens Rätt I Samhället). Nedan redovisas exempel på två designprojekt 

som de två organisationerna genomfört:  
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Efter den stora Tsunamikatastrofen som inträffade 26 december, 2004, inledde Röda Korset 

ett samarbete med silversmyckesdesignern Efva Attling. Dessa smycken säljs på Röda 

Korsets hemsida och intäkterna går till Tsunamins offer.12   

 

Sommaren 2004, ägde Cowparade rum i Stockholm. Konstnärer och formgivare fick då måla 

och namnge 100-tals kor, gjorda av glasfiber i naturlig storlek, som sedan auktionerades ut. 

Merparten av intäkterna gick till BRIS.13 

1.3.2    Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera vad hjälporganisationer bör ha i 

åtanke då de via försäljning av designade produkter vill väcka intresse för verksamheten och 

på sikt bygga fler relationer med bidragsgivare. Detta sker i form av en fallstudie på Röda 

Korset och BRIS.  

 

Uppsatsen har även ett delsyfte som är att genom en enkätundersökning utröna om det finns 

ett intresse hos människor till donation via designade produkter.  

1.4    Vår definition av design 

Design är ett paraplybegrepp som står för många saker. Design innebär bland annat en 

arbetsinsats för att lösa ett problem på ett kreativt sätt där både funktionella och estetiska krav 

med fokus på användaren ingår.14 Skillnaden mellan en vanlig produkt och en designad 

produkt är egentligen ganska liten. Avvikelsen uppstår när vi som konsumenter knyter ett 

konstnärligt värde till produkten.  

En kaffemugg till exempel, kan gå från att vara en helt vanlig produkt till att bli brukskonst 

beroende på hur vi som användare värderar den och dess ursprung. 

 

Vi kommer i denna uppsats att begränsa oss till produkter, designade av formgivare eller 

konstnärer, som säljs och marknadsförs med detta som argument. Alltså fysiska produkter och 

brukskonst som marknadsförs med hjälp av, och har en stark koppling till, personen som 

skapat den. 

                                                 
12 http://www.redcross.se (18 april, 2005, kl. 11:15) 
13 http://stockholmsv.cowparade.com (18 april, 2005, kl. 13:25) 
14 http://www.svid.se (8 april, 2005, kl. 10:05) 
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2    Metod 
 

I en uppsats är valet av forskningsmetod betydelsefullt och måste göras efter noggrant 

begrundande. Vi kommer i detta avsnitt att beskriva och motivera de vägval vi gjort i vår 

studie för att besvara uppsatsens forskningsfråga samt syfte.  

2.1    Vetenskapligt synsätt 

Ett mål i en vetenskaplig forskning är att integrera empiri och teori. Det finns två olika 

ansatser en forskare kan använda sig av, nämligen deduktiv och induktiv.  

 

För att undersöka avvikelsekarriär kan en forskare utgå från stämplingsteorierna för att sedan 

se om empiri bekräftar teorin eller inte. Den här metoden kallas deduktiv, ”från teori till 

empiri”. Det innebär en avledning från det generella till det konkreta.15 

Induktiv ansats innebär att man börjar undersökningen med utgångspunkt i empirin. 

Forskaren börjar med att samla in data, där avsikten är att hitta generella mönster som kan 

göras till teorier eller generella begrepp, ”från empiri till teori”. Det går i korthet ut på att dra 

slutsatser från det speciella till det allmänna.16 

 

Vi valt att ha ett deduktivt synsätt då målet med denna studie är att undersöka hur 

verkligheten förhåller sig till teorierna. 

 

2.2    Undersökningsmetod 

Vi har i vår undersökning av Röda Korset och BRIS använt en fallstudie som 

tillvägagångssätt. Det är en metod som inriktar sig på en eller ett fåtal undersökningsenheter i 

syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller 

processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet.17   

Vi har i den här studien även valt att göra en surveyundersökning. Detta tillvägagångssätt 

lämpar sig för forskningsprojekt med ett större antal undersökningsobjekt, och forskaren 

undersöker på bredden istället för att få en djupare insikt.18 

 

                                                 
15 Johannessen och Tufte (2003), sid. 35    
16 Ibid, sid. 35 
17 Denscombe (2000), sid. 43 
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Orsaken till att vi använder oss av en fallstudie är främst för att vi vill skaffa djupare insikter i 

hur Röda Korset och BRIS arbetar för att skapa en god relation med sina bidragsgivare samt 

hur de använder sig av design.  

 

Vi kombinerar sedan fallstudien med en surveyundersökning som i detta fall består av en 

enkätundersökning. Orsaken till att vi också använder den metoden, är för att få kunskap om 

vad vår urvalsgrupp, som får representera totalpopulationen, har för attityd till sambandet 

design och välgörande ändamål. Enkätundersökningen är gjord på 100 män och 100 kvinnor i 

form av ett icke-slumpmässigt urval. Till de icke-slumpmässiga urvalen hör vad som brukas 

kallas kvoturval, bekvämlighetsurval och strategiska urval.19 Vi har i denna undersökning valt 

att göra ett bekvämlighetsurval. Det är en metod som går ut på att intervjuaren placerar sig på 

en offentlig plats och där väljer ut respondenter.20 Vi har valt att basera denna undersökning 

på 100 män och på 100 kvinnor för att undersöka om det föreligger några genusspecifika 

skillnader, och att undersökningen skulle ha ett jämt utgångsläge gällande fördelningen 

mellan könen. 

2.2.1    Surveyundersökning 

Här nedan redogör vi för utformningen av enkätfrågorna i surveyundersökningen.  

(För att se enkäten i sin helhet, se bilaga 1, sid. 59). 

 

Fråga 1: Kön? 

Denna fråga har ställts för att få fram ett svar på om det finns en skillnad i hur kvinnor 

respektive män donerar samt vad de har för attityd till kopplingen design och välgörenhet.  

 

Fråga 2: Ålder? 

Bakgrundsfrågan om ålder har vi med för att ta reda på hur åldersspannet i vår undersökning 

ser ut.  

 

Fråga 3a: Har du någonsin donerat pengar till en hjälporganisation? 

Denna fråga har vi med för att utröna hur många som är bidragsgivare och hur många som är 

potentiella bidragsgivare. 

                                                                                                                                                         
18 Ibid, sid. 12 
19 Trost (2001), sid. 29 
20 Sörqvist (2000), sid. 89 
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Fråga 3b: Hur ofta donerar du uppskattningsvis? 

Denna fråga ställdes bara till de respondenter som uppger att de donerat pengar.  

Frågan om hur pass frekvent bidragsgivandet från respondenterna är, har vi med för att 

fastställa hur stark relation hjälporganisationen lyckats bygga med dem. 

 

Fråga 3c: När du donerar, blir det då alltid till samma organisation? 

Denna fråga ställs bara till dem som uppger att de donerat pengar.  

Frågan har vi med för att utröna om de personer som har donerat pengar är lojala till en 

hjälporganisation, samt för att se hur hjälporganisationen lyckats i konsumtionsprocessen21, 

det vill säga deras fallenhet att skapa en återdonation. 

 

Fråga 3d: Känner du dig involverad/engagerad i den organisationen du donerar till? 

Denna fråga riktas bara till de som uppger att de donerat pengar.  

Frågan har ställts för att se hur pass involverade eller engagerade bidragsgivarna känner sig. 

Den tjänar också som ett mått för att se hur pass stark relation hjälporganisationen lyckats 

bygga med dem. 

 

Fråga 4a: Har du uppmärksammat att hjälporganisationer börjat använda sig av nya 

insamlingsmetoder, till exempel via design? 

Denna fråga har vi med för att ta reda på hur stor kännedomen av fenomenet design i 

hjälporganisationer är. Vi vill framförallt se om hjälporganisationens meddelande laddat med 

design nått fram till mottagaren i initialskedet22. 

 

Fråga 4b: Har du någonsin köpt en designad produkt där intäkterna gått till välgörande 

ändamål? 

Frågan besvaras bara av dem som svarar ja, på fråga 4a.  

Denna fråga har vi med för att undersöka om man genom sitt meddelande fått till ett 

förstagångsköp hos dem som uppger att de känner till fenomenet design i hjälporganisationer. 

 

                                                 
21 Beskrivning finns på sid. 23 
22 Beskrivning finns på sid. 21 
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Fråga 4c: Skulle du kunna tänka dig att köpa en designad produkt där intäkterna går 

till en god sak? 

Frågan riktas till alla utom de som redan köpt en designad produkt kopplad till välgörenhet. 

Vi ställer denna fråga för att få svar på hur stort intresset för donation via design är. 

 

Fråga 5: Tror du att du själv skulle kunna bli mer involverad/engagerad i 

hjälporganisationens arbete på grund av design? 

Följande fråga har vi med för att få svar på om respondenterna tycker att design kan vara 

tillräckligt för att bli mer involverad eller engagerad, och knyta en starkare relation med 

hjälporganisationen. 

 

Fråga 6: Har du något att tillägga gällande kopplingen design och välgörande ändamål? 

Denna öppna fråga finns med för att ge respondenten en möjlighet att utrycka ytterligare 

åsikter i ämnet.  

2.3    Datainsamling 

2.3.1    Kvalitativ och kvantitativ data  

Kvalitativ datainsamling bygger på att omvandla det som observeras, rapporteras eller 

registrerats till skrivna ord, inte siffror. Medan det kvantitativa tillvägagångssättet strävar efter 

att mäta företeelser så att det kan omvandlas till siffror.23  

Vi har använd oss av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling i vår uppsats.  

 

Den kvalitativa delen är insamlad med hjälp av längre intervjuer på personer som har 

strategiska positioner på respektive hjälporganisation. Detta har vi gjort för att få fram mer 

detaljerad och nyanserad information om hur organisationerna arbetar. Fördelen är då att man 

får en djupare insikt i respondentens tankar och åsikter.24  

 

Den kvantitativa delen är insamlad med hjälp av ett strukturerat frågeformulär. Fördelen med 

att vi använt oss av en enkätundersökning är att de data vi insamlat har en hög tillit på grund 

av att den baseras på uppmätta kvantiteter snarare än på intryck.25  

                                                 
23 Denscombe (2000), sid. 204 
24 Ibid, sid. 260 
25 Ibid, sid. 241  
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2.3.2    Primär- och sekundärdata 

Vid datainsamling kan man använda sig av primär- och sekundärdata. Redan existerande data 

kallas sekundärdata.26 Dessa data har tidigare samlats in av någon och är tillänglig för fler att 

ta del av. Exempel på detta är tidningsartiklar, forskningsrapporter, statistik, Internet och 

litteratur. Primärdata är information som införskaffats på egen hand direkt från verkligheten.27 

Exempel på sådana data är intervjuer, enkäter och observationer. Vi har i denna uppsats 

använt oss av både primär- och sekundärdata.  

 

De sekundärdata som utnyttjats har vi insamlat genom Internet, böcker och skrifter. De 

primärdata som införskaffats har framkommit genom enkäter samt intervjuer.  

 

Enkätundersökningen är gjord på utvalda privatpersoner och frågorna har då haft fasta 

svarsalternativ, och enkäten har sett likadan ut för alla som deltagit. 

 

En intervju kan vara upplagd på olika sätt. En strukturerad intervju innebär att den som gör 

intervjun har stor kontroll över frågorna och svarens utformning. En ostrukturerad intervju 

innebär att intervjuobjektet tillåts svara fritt utefter ett givet tema, vilket följaktligen kan 

medföra en begränsad kontroll över svarens utformning.28 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

vi sammanbundit strukturerade och ostrukturerade frågor i vår intervju. Respondenten får då 

frågor som intervjuaren kontrollerar, men kan uttrycka sin åsikt med egna ord.29  

2.4    Validitet och reliabilitet 

Ordet validitet kommer från engelskans validity, och betyder giltighet. Kravet på validitet 

leder till att forskningsmaterialet är relevant med hänsyn till frågeställningen.  

God validitet innebär att det finns en klar överensstämmelse mellan det som ska undersökas 

och det som faktiskt undersöks.30 

                                                 
26 http://www.ufo.se (16 april, 2005, kl. 11:15) 
27 Ibid (16 april, 2005, kl. 11:15) 
28 Denscombe (2000), sid. 134  
29 Ibid, sid. 135  
30 Johannesen och Tufte (2003), sid. 47 
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Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekta och tillförlitliga. Ordet kommer från 

engelskans reliability, och betyder just tillförlitlighet. Hög reliabilitet innebär att samma 

undersökning vid upprepade tillfällen ger samma resultat.31  

I vår fallstudie på Röda Korset och BRIS har vi gjort semistrukturerade intervjuer med 

personer som är insatta i det valda ämnet samt har strategiska positioner i respektive 

organisation. Genom att vi haft direktkontakt under intervjuerna har vi kunnat kontrollera 

relevansen och riktigheten under insamlandet av fakta. Vi anser därför att datainsamlingen 

från intervjuerna har god validitet.  

 

Semistrukturerade intervjuer kan ha en tendens att producera icke standardiserade svar, det 

vill säga data som inte är förkodade, och har ett relativt öppet format. Detta leder till att 

resultaten kan tolkas olika beroende på vem som gör själva intervjun. Dessutom kan 

slumpmässiga mätfel uppstå i undersökningen, till exempel kan intervjuarens och kontextens 

inverkan innebära att det är svårt att uppnå objektivitet.32 Dessa svårigheter kan således ha en 

ogynnsam effekt på reliabiliteten av datainsamlingen från intervjuerna.   

Det faktum att båda intervjuerna har spelats in på band, vilket gjort att vi inte gått miste om 

någon information, talar dock för en god reliabilitet i intervjuerna.  

 

I vår surveyundersökning har vi använt oss av ett frågeformulär som, innan de brukats, testats 

och granskats av en försöksgrupp. Detta har vi gjort för att lägga till nya frågor och gallra bort 

dem som saknar relevans. Vi anser därför att frågeformuläret har god validitet.    

 

Det som talar för att enkätundersökningen har god reliabilitet är att vi har konkreta uppgifter, 

det vill säga procentuella värden, om vad vår urvalsgrupp har för åsikter i de specifika 

frågorna. Det som kan ha en ogynnsam effekt på reliabiliteten är att vår urvalsgrupp kan vara 

snedvriden och att de enbart svarar för ett fragment av helheten.    

 

 

                                                 
31 Johannesen och Tufte (2003), sid. 28  
32 Denscombe (2000), sid. 162 
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3    Teori 
 

Uppsatsens forskningsfråga är: Vilka faktorer är viktiga då en hjälporganisation via 

försäljning av designade produkter vill väcka intresse för verksamheten och på sikt skapa 

långsiktiga relationer med bidragsgivare? 

För att undersöka detta har olika teorier som anses vara lämpliga använts. Detta avsnitt 

börjar med en teoretisk introduktion. Därefter presenteras teorislingan genom att först 

redogöra för fenomenen som styr problemet. Sedan tas de teorier upp som är relevanta för 

varje fenomen. Efter detta klargörs den teoretiska syntesen.  

Den teoretiska referensramen avslutar kapitlet genom att förklara hur och på vilket sätt 

teorierna kommer att tillämpas.  

3.1 Teoretisk introduktion 

För att en hjälporganisation ska överleva måste de kontinuerligt få in bidrag.  

I problembakgrunden beskrevs flera faktorer som försvårat detta vilket i sin tur lett till att  

differentieringsbehovet ökat. Ett alternativt sätt att differentiera sig kan vara genom att 

erbjuda designade produkter till försäljning.  

För att en designkampanj ska bli framgångsrik behövs en god kännedom kring fenomenet 

samt en noggrann planering. Till att börja med måste man veta hur man ska kommunicera och 

presentera produkten för bidragsgivarna. Man måste utnyttja de rätta medierna för att väcka 

intresse för verksamheten. Den designade produkten och dess skapare måste dessutom 

integreras optimalt i denna kommunikation för att uppnå önskat resultat. 

Vid försäljning av designade produkter krävs det att hjälporganisationen har kunskap om 

kunden för att veta hur man ska bygga en mer långsiktig relation till så många som möjligt. 

Denna relation är viktig för att den leder till fler kontinuerliga bidragsgivare vilket underlättar 

kampen om överlevnad för hjälporganisationen.  

 

För att få svar på forskningsfrågan behandlar denna uppsats följande teorier:  

Terri Ducays designteori, Shannon och Weavers kommunikationsmodell, Chris Fills tolkning 

av involveringsteorin, Christian Grönroos trestegsmodell, relationsmarknadsföring enligt 

Evert Gummesson (Relation 1: Den klassiska dyaden: Relationen mellan leverantör och 

kund), och Lars Sörqvists teori om kundlojalitet. 

Här nedan redogörs en argumentering för val av teorier.  
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Terri Ducays designteori har valts för att ta reda på om och i så fall hur design kan vara ett 

effektivt verktyg för att väcka intresse för hjälporganisationens verksamhet. 

 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell har använts för att belysa den kedja av 

aktiviteter i designkampanjen som hjälporganisationens kontakt med bidragsgivare innebär.  

Modellen utgör en ryggrad i syntesen som sedan kopplar samman de andra teorierna. 

 

Chris Fills tolkning av involveringsteorin har använts för att undersöka om de bidragsgivare 

som inte bidrar kontinuerligt, kan bli mer engagerade i hjälporganisationens verksamhet via 

köp av designade produkter.  

 

Christian Grönroos trestegsmodell är med för att se hur hjälporganisationen fortlöpande kan 

planera sina designkampanjer med hänsyn till bidragsgivarens olika köpskeden. Det har då i 

första hand lagts stor vikt på att se om och hur design kan väcka intresse hos potentiella 

bidragsgivare. 

 

Relationsmarknadsföring enligt Evert Gummesson betonar hur långsiktiga relationer ska 

uppnås med kunderna. Denna studie fokuserar på relation 1, det vill säga den mellan 

leverantör och kund. Den har använts för att utröna hur Röda Korset samt BRIS kan utveckla 

sin relation till bidragsgivarna och om designade produkter kan förenkla 

relationsuppbyggandet dem emellan.  

 

Lars Sörqvists teori om kundlojalitet har använts för att undersöka om designade produkter 

eventuellt kan få bidragsgivarna att bli lojala till hjälporganisationen. 

3.2 Teorislinga 

3.2.1    Design 

Den hårda konkurrensen som råder på marknaden som hjälporganisationerna befinner sig i 

har gjort att fler söker efter nya insamlingsmetoder för att väcka intresse för deras verksamhet 

och få in bidrag för att överleva. Ett tillvägagångssätt är försäljning av designade produkter 

som är skapade av kända formgivare. För att undersöka hur hjälporganisationer bör arbeta 

med försäljning av designade produkter kommer här en teori om design att redogöras.  
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3.2.1.1    Strategiska designmodellen 

Terri Ducays designteori bygger på skillnaden i hur företag utnyttjar design. 

 

I det traditionella synsättet knyter företagen till sig design och formgivare då de behöver hjälp 

med att ta fram sin produkt eller tjänst som sedan säljs till kunden. 

Med denna metod får man enligt teorin en osynlig vägg mellan kunden och företaget då man 

utesluter denne från designprocessen. Kunden får ingen information om produktens skapare.  

Formgivaren i sin tur arbetar efter företagets instruktioner i ett vakuum där denne får veta lite 

eller ingenting om kunden. Detta synsätt lämpar sig för till exempel producenter av 

dagligvaror.33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett annat tillvägagångssätt är det strategiska synsättet där formgivaren och dennes namn 

används för att marknadsföra produkten. Avsändaren till den designade produkten bli här 

alltså inte bara företaget som säljer den, utan även personen som formgivit den.  

Fördelen ligger i att designern och kunden får mer kontakt och att företaget drar nytta av sin 

produkts ursprung när den ska marknadsföras.34 

 

 

 

                                                 
33 Valkonen (1993), sid. 58 
34 Ibid, sid. 58 
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Figur 2. Terri Ducays strategiska designmodell  

Figur 1. Terri Ducays traditionella designmodell  
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3.2.2    Kommunikation 

När hjälporganisationerna ska väcka intresse för sin verksamhet via designade produkter 

gäller det att det sker via en gedigen kommunikation. Signalen måste vara stark och tydlig för 

att den ska nå fram till bidragsgivarna och eventuellt få dem att bli mer engagerade i 

hjälporganisationens arbete. Nedan redogörs för en teori för hur hjälporganisationer bör 

kommunicera med sina bidragsgivare när de ska sälja designade produkter.  

 

3.2.2.1    Kommunikationsmodellen  

Den här modellen har konstruerats av Shannon och Weaver, och den handlar om överföring 

av meddelanden och bygger på en linjär process där en sändare skickar ut ett meddelande via 

en signal för att påverka en mottagares beteende eller sinnesstämning. Brus är allt det som 

läggs till signalen under dess väg till mottagarens sinnen som stör informationskällans 

meddelande. Det kan vara allt från knaster på telefonen till en nedriven reklamaffisch.35 

 

Shannon och Weaver identifierar tre nivåer i sin modell som är viktiga: 

 

Teknik 

Hur exakt kan kommunikationen överföra meddelandets betydelse? Till exempel, vid ett 

personligt möte kommuniceras meddelandet och dess syfte bättre än med ett brev.36  

 

Semantik 

Semantiken är läran om betydelse och handlar om hur noggrant den överförda 

kommunikationen uttrycker meddelandets önskade betydelse? Betydelsen inryms i 

meddelandet och en förbättring av kodningen innebär därför även en förbättring av den 

semantiska noggrannheten.37 

 

Effekt 

Hur effektivt påverkar meddelandet mottagarens beteende? Kan meddelandet få B att agera 

som A hade tänkt sig?38 

 

                                                 
35 Fiske (1998), sid. 17 
36 Ibid, sid. 18 
37 Ibid, sid. 18 
38 Ibid, sid. 18 
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Dessa tre nivåer är inbördes besläktade och ömsesidigt beroende av varandra. Syftet med att 

studera kommunikation på nämnda tre nivåer är att förbättra processens noggrannhet och 

effektivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3    Kunskap om kunden 

Hjälporganisationer är beroende av kontinuerliga bidragsgivare för överlevnad. När en 

hjälporganisation arbetar med kommunikation måste de även ha kännedom om hur 

bidragsgivaren fungerar vid ett köp av en designad produkt. Nedan redogörs för teorier som 

hjälporganisationer bör ha i åtanke då de vill få en djupare inblick i hur bidragsgivaren 

fungerar.  

 

3.2.3.1    Involveringsteorin 

Den här teorin handlar om att förstå hur kunder tänker när de köper en produkt.  

Involveringen beror bland annat på hur stor risk köpet innebär. Kunden bildar sin uppfattning 

efter tidigare erfarenheter, värderingar, förväntningar samt orsaker till köpet.  

De faktorer som spelar in vid köpet är om man köper åt sig själv eller åt någon annan.  

Familj, vänner, media och livslängden på produkten är också viktiga faktorer.39  

 

Beroende på vilken personlig relevans köpet har för kunden, delas beteendet in i två olika 

involveringsgrader, hög- och låginvolvering. Den fundamentala skillnaden dem emellan är att 

vid höginvolvering frambringar man först en attityd innan man testar produkten eller tjänsten, 

medan man vid låginvolvering skaffar sig en attityd först efter köpet.40   

 

Höginvolvering 

Vid höginvolvering uppfattas ofta köpet som komplicerat och riskfullt, exempelvis köp av hus 

och bil. Detta gör att kunden aktivt kommer att söka efter information, för att sedan överväga 

köpet noggrant. 

                                                 
39 Fill (2002), sid. 96 
40 Ibid, sid. 96 

Informationskälla ⇒ Sändare ⇒ Signal ⇒ Mottagen signal ⇒ Mottagare ⇒ Destination 
                  (A)                                                   ⇑    (B) 

                     Bruskälla 

Figur 3. Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
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Det betyder att man först bildar sig en uppfattning och skapar en attityd, innan man gör 

inköpet.41 

   
 

 

 

 
Låginvolvering  

När ett köp anses vara låginvolverat är risken mindre för kunden och informationssökningen 

är då inte speciellt omfattande, ett exempel på detta är dagligvaror.  

Eftersom köpet anses ha låg riskfaktor kan kunden tänka sig att göra ett testköp som sedan 

avgör attityden till produkten eller tjänsten.42 

 
 

 
 
 
 
3.2.3.2    Trestegsmodellen 

Denna modell är konstruerad av Christian Grönroos, och behandlar konsumtionslivscykeln. 

Den används för att tillfredställa målgruppens behov och har tre faser:  

initialskedet, köpprocessen och konsumtionsprocessen.43 

 

Initialskedet 

I initialskedet gäller det för företaget att väcka ett intresse hos kunden för produkten eller 

tjänsten. Detta kan ske genom att använda marknadsföringsaktiviteter såsom annonsering, 

säljfrämjande ändamål, Public Relations (PR) eller produktplacering. Positiv word-of-mouth, 

vilket innebär att en person talar positivt om ett företag, är också ett bra sätt för att locka till 

sig nya kunder.44 

 

                                                 
41 Fill (2002), sid. 100 
42 Ibid, sid. 101 
43 Grönroos (2003), sid. 60 
44 Ibid, sid. 61 

Medvetenhet ⇒ Informationssökning ⇒ Attityd ⇒ Test ⇒ Beteendemönster 

Medvetenhet ⇒ Informationssökning ⇒ Test ⇒ Attityd ⇒ Beteendemönster 

Figur 5. Chris Fills tolkning av beteende vid låginvolvering 

Figur 4. Chris Fills tolkning av beteende vid höginvolvering 
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Köpprocessen 

Steg två heter köpprocessen och behandlar själva köpet. Här kommer bland annat personlig 

försäljning in som ett effektivt element från den traditionella marknadsföringen. Säljaren 

måste leverera ett antal löften om produkten som är tilltalande nog för kunden för att denne 

ska köpa. Detta kombineras med interaktiv marknadsföring, som innebär att säljare och 

köpare inleder en bytesprocess. I detta skede försöker man åstadkomma 

förstagångsförsäljning till kunden.45 

 

Konsumtionsprocessen 

Det sista steget kallas konsumtionsprocessen och här försöker man stimulera kunden till en 

långsiktig relation som innebär återköp. Det gäller här att löftena från köpprocessen 

förverkligas och att man undersöker vad kunden vill ha härnäst.46    

  
Skede Marknadsföringsmål Marknadsföringsfunktion 
Initialskedet 

 
Väcka intresse för 
företaget och dess 
tjänsteutbud 

Traditionell 
marknadsföringsfunktion 

Köpprocessen 
 

 

Åstadkomma 
förstagångsförsäljning 

Traditionell 
marknadsföringsfunktion 
kompletterad med 
interaktiv 
marknadsföringsfunktion 

Konsumtions- 
processen 

Skapa återförsäljning och 
långsiktig kundkontakt 

Interaktiv 
marknadsföringsfunktion 

 
   

3.2.4    Relation 

Eftersom att hjälporganisationerna är beroende av att kontinuerligt få in bidrag för att 

överleva måste de rikta in sig på skapandet av en god relation med bidragsgivaren. När en god 

relation existerar är chansen större att bidragsgivaren förblir lojal och bidrar därmed även till 

hjälporganisationens överlevnad. Nedan redovisas två teorier som är viktiga att ha i åtanke då 

en god relation ska byggas med kund. 

 

                                                 
45 Grönroos (2003), sid. 62 
46 Ibid, sid. 63 

Figur 6. Christian Grönroos Trestegsmodell 
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3.2.4.1    Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring bygger på den relation som säljaren skapar tillsammans med 

köparen. Den skiljer sig från transaktionsmarknadsföringen i det avseendet att man här bygger 

mervärdet på ömsesidigt värdeskapande istället för att bara leverera det till kunden.  

En enkel definition av relationsmarknadsföring är att det är marknadsföring som sätter 

relationer, nätverk och interaktion i centrum.47 Tanken är bland annat att kommunikationen i 

dessa relationer inte ska vara ensidiga utan istället skapa en dialog mellan de aktörer som 

ingår i nätverket så att interaktion uppstår. Det ska skapas en  

win-win relation, det vill säga en lukrativ relation för båda parter.  

Medan transaktionsmarknadsföring bygger på att få till enstaka köp fokuserar 

relationsmarknadsföring istället på att skapa en mer långsiktig lojalitet.48 

 

Relation 1: Den klassiska dyaden: Relationen mellan leverantör och kund 

Relationen mellan den som säljer något och den som köper något bildar marknadsföringens 

klassiska dyad, en tvåpartsrelation. Den kallas ibland också för marknadsföringens 

moderrelation.49 Tidigare låg intresset hos företag i hur de skulle skaffa nya kunder och få till 

ett engångsköp. Detta gör man genom att bland annat använda sig av enkelriktad 

marknadsföringskommunikation som exempelvis opersonlig massmarknadsföring och 

direktreklam. På senare tid har emellertid större fokus hamnat på att behålla, vårda och 

utveckla existerande relationer.  

Det handlar då främst om att man vill få kunden att göra ett återköp. Skälet är att det oftast är 

fem till tio gånger dyrare att skaffa nya kunder än att behålla existerande.50  

Verktyg som företag använder för att skapa en mer personlig relation är exempelvis personlig 

försäljning, direktmarknadsföring, som är mer eller mindre anpassad till individen, och 

telemarketing.  

                 
   
  
      
      

         

                                                 
47 Gummesson (1998), sid. 16  
48 Ibid, sid. 29 
49 Ibid, sid. 45 
50 Ibid, sid. 46 

Figur 7. Marknadsföringens moderrelation

Leverantör Kund 

Interaktion 
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3.2.4.2    Kundlojalitet 

Lojalitet kan definieras som en stark övertygelse att fortsätta köpa eller nyttja en viss vara 

eller tjänst trots påverkan om att byta leverantör. Ibland kan lojalitet till och med medföra 

total hängivenhet. Exempel på detta är fantaster till idrottslag, musikartister och varumärken. 

Kundlojalitet är en metod som innebär att man får kunder att stanna och handla mer. Trogna 

och solidariska kunder har en mängd positiva effekter på företaget och dess lönsamhet.  

Lojala kunder antas vara mer värdefulla tack vare lägre marknadsföringskostnader, ökade 

intäkter och att de frambringar positiv word-of-mouth.51  

Lojalitet kan förekomma i olika former. Enligt Lars Sörqvist kan man skilja mellan tre olika 

typer av lojalitet: kunskapsrelaterad, känslorelaterad och beteenderelaterad lojalitet. 

 

Kunskapsrelaterad lojalitet  

Bygger på att kunden är lojal genom att denne har kunskap om de olika relativa fördelar som 

den aktuella varan eller tjänsten ger.52 

 

Känslorelaterad lojalitet  

Baseras på kundens känslor och attityd.53 

 

Beteenderelaterad lojalitet  

Grundar sig på att kunden skapat vanor och rutiner som gynnar en viss produkt. Kunden 

agerar då till företagets fördel utan att tänka eller resonera.54 

                                                 
51 Sörqvist (2000), sid. 101 
52 Ibid, sid. 103 
53 Ibid, sid. 103 
54 Ibid, sid. 103 
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3.3    Teoretisk syntes 

Utifrån begreppen design, kommunikation, kunskap om kunden och relation sammanställs 

den teoretiska syntesen i form av en ”börmodell”. Detta sker genom att koppla ihop de teorier 

som anses vara relevanta för att hjälporganisationer via försäljning av designade produkter 

kan väcka intresse för sin verksamhet och på sikt bygga långsiktiga relationer med sina 

bidragsgivare. En schematisk bild som beskriver syntesen visas på nästa sida (se figur 8).  

 

Kommunikationsmodellen (som symboliserar de gråmarkerade rutorna i bilden på nästa sida) 

utgör ryggraden av syntesen. Den belyser hur hjälporganisationer laddar designkampanjens 

meddelande till bidragsgivarna.  

I det sista steget av kommunikationsmodellen visas hur chanserna för återdonation är större då 

en bidragsgivare är mer engagerad i hjälporganisationens arbete. Detta medför att en person 

som har blivit höginvolverad är mer benägen att vilja bygga en långsiktig relation med 

hjälporganisationen och eventuellt bli lojal.  

 

Den klassiska dyaden: relationen mellan leverantör och kund, belyser hur en hjälporganisation 

behöver tänka för att skapa en lukrativ relation för båda parter. Meningen med den här teorin 

är att en hjälporganisation ständigt måste ha i åtanke att en bidragsgivare alltid kan välja en 

annan hjälporganisation om denne inte anser att relationen är god. 

 

Den strategiska designmodellen hänger ihop med kommunikationsmodellens andra fas och är 

kopplat till meddelandet. Här kommunicerar hjälporganisationen med bidragsgivaren via den 

designade produkten knutet till formgivarens namn. Designen underlättar även inledandet en 

relation mellan hjälporganisationen och bidragsgivaren, vilket på lång sikt kan leda till 

lojalitet. 

 

Trestegsmodellen inleds med initialskedet då syftet är att väcka intresset för 

hjälporganisationen via designade produkter. Bidragsgivaren ska då vidga sitt intresse för 

deras arbete samt tjänster. 

Köpprocessen, det andra steget i modellen, behandlar själva köpet. Syftet är då att en 

hjälporganisation via den designade produkten kan åstadkomma en donation.  

Det sista steget i trestegsmodellen kallas konsumtionsprocessen, och här försöker man 

stimulera kunden till en långsiktig relation som innebär lojalitet i form av 
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återköp/återdonation. Intentionen är att man vill få bidragsgivaren till att bli höginvolverad. 

Lyckas hjälporganisationen med detta ökar chanserna till att bygga en långsiktig relation med 

bidragsgivaren.  

 

Teorin om kundlojalitet har uppgiften att se om och hur en hjälporganisation via försäljning 

av designade produkter kan öka sina möjligheter till att få bidragsgivaren att stanna kvar och 

bli lojal. 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figur 8. Den teoretiska syntesen
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3.4    Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bygger på syntesen och ska svara på uppsatsens syfte:  

Att genom en fallstudie analysera och utvärdera vad hjälporganisationen bör ha i åtanke då 

de via försäljning av designade produkter vill väcka intresse för verksamheten och på sikt 

bygga fler relationer med bidragsgivare. 

 

Olika teorier har arbetats igenom och slutligen har det tagits fram en referensram där de mest 

relevanta delarna av teorierna för uppsatsens syfte behandlas. Den teoretiska referensramen 

kommer sedan att ligga till grund för frågorna i undersökningen.  

De olika teorierna är kopplade till respektive begrepp som det nämndes i syntesen. Hur de 

kommer att behandlas och mätas kommer här att redogöras.   

3.4.1    Strategiska designmodellen 

Den strategiska designmodellen riktar in sig på hur hjälporganisationen utnyttjar designade 

produkter för att väcka intresse för sin verksamhet. Studien kommer att fokusera på hur 

hjälporganisationerna använder produktens bakgrund och framförallt formgivarens namn för 

att göra den mer intressant.  

Design bildar här en brygga mellan hjälporganisationen och bidragsgivaren som väcker 

intresse för verksamheten och underlättar relationsskapandet dem emellan. Eventuellt kan 

detta i sin tur leda till lojalitet hos bidragsgivaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 9. Hur strategiska designmodellen använts
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3.4.2    Kommunikationsmodellen  

Kommunikationsmodellen ska mäta hur en hjälporganisation laddar sitt meddelande till 

bidragsgivaren med design för att väcka ett intresse för verksamheten. Den har modifierats 

lite från dess grundutförande i teoripresentationen. Informationskällan och sändaren har 

sammanfogats till hjälporganisationen. Signalen blir den designade produkten medan 

mottagen signal och mottagare blir bidragsgivaren. Destinationen eller målet i 

kommunikationsprocessen blir att väcka ett intresse hos bidragsgivaren för verksamheten och 

som i bästa fall kan leda till att denne är öppen för att inleda en relation. Den här studien 

kommer att bortse från brus.  

 
 
 
 
 

3.4.3    Trestegsmodellen 

Trestegsmodellen fokuserar på de stadier en bidragsgivare går igenom vid inhandlandet av en 

designad produkt. Modellen kommer att behandla de tre stegen på följande sätt: 

 
Initialskedet 

Här identifieras de marknadsföringskanaler som hjälporganisationen använder för att skapa 

intresse för verksamheten via försäljning av designade produkter.                                                                       

 

Köpprocessen 

Köpprocessen behandlar hur hjälporganisationen får till ett första köp eller en första donation 

från bidragsgivarna.  

 
Konsumtionsprocessen 

I det sista skedet utvärderas hur hjälporganisationerna via relationsmarknadsföring stimulerar 

bidragsgivaren till återköp/återdonation och eventuellt påbörjar en relation. 

 
 
 

 
          

 

Hjälporganisation ⇒ Design ⇒  Bidragsgivare ⇒ Väckt intresse för verksamheten 

Väcka intresse för 
organisationens 

arbete via design 

Få till ett första 
köp/en första 

donation via design 

Få till ett återköp/ 
återdonation och 

ev. påbörja en 
relation  

 Figur 11. Hur trestegsmodellen använts

   Figur 10. Hur kommunikationsmodellen använts 
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3.4.4    Involveringsteorin 

I denna studie är involveringsteorin begränsad till att enbart betrakta hur engagerad en 

bidragsgivare är när denne köper en designad produkt. När en bidragsgivare donerar, i detta 

fall genom att inhandla en designad produkt där intäkterna går till hjälporganisationen, kan 

denne fortsätta att vara hög- eller låginvolverad. Nästa gång bidragsgivaren väljer att donera 

eller inhandla en designad produkt är möjligheten större att den som har blivit höginvolverad, 

och frambringat en relation med organisationen, också vänder sig till den igen tack vare att en 

god relation uppstått. Detta kan på sikt dessutom leda till lojalitet.  

 

Detta kommer att mätas genom att undersöka vilka kunskaper och erfarenheter Röda Korset 

samt BRIS har av detta. Därtill mäts också respondenternas attityd till ökat engagemang via 

köp av en designad produkt i enkätundersökningen.  

 

Teorin blir även ett sätt att skilja mellan befintliga och potentiella bidragsgivare. 

Involveringsgraden har definierats till respektive individs syn och engagemang till 

biståndsarbete. En höginvolverad person är engagerad i hjälporganisationens verksamhet samt 

bidrar i större utsträckning kontinuerligt med pengar. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.4.5    Relation 1: Den klassiska dyaden: Relationen mellan leverantör och 

kund 

Hjälporganisationer bör ständigt ha den klassiska dyaden i åtanke när de ska bygga en relation 

tillsammans med sina bidragsgivare. Därför är det viktigt att det här tankesättet finns med i 

såväl inledningsfasen som avslutningsfasen av ett köp eller en donation. Den här 

undersökningen mäter enbart hur hjälporganisationerna går tillväga i avslutningsfasen av ett 

köp, för att därmed inleda en relation med bidragsgivaren.  

Höginvolverad 

Låginvolverad 

Återkommer till 
organisationen 

Återkommer kanske 
till organisationen 

Involveringsgrad Design 

Figur 12. Hur involveringsteorin använts 
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Teorin utnyttjas framförallt för att illustrera eventuella fördelar med relationsmarknadsföring 

och därtill även undersöka om hjälporganisationer via försäljning av designade produkter kan 

få till en långsiktig relation med sina bidragsgivare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
           
 
 

3.4.6    Kundlojalitet 

Den här teorin har utnyttjats för att undersöka hur hjälporganisationer skapar lojalitet och om 

design kan ha en viss inverkan.  

Detta kommer att mätas genom att undersöka hur Röda Korset och BRIS försöker framkalla 

lojalitet och hur de använder sig av design. Dessutom kommer det att undersökas hur pass 

benägna respondenterna i enkätundersökningen är att bli mer engagerade i 

hjälporganisationen via ett designinköp. Denna studie har begränsats till känslorelaterad 

lojalitet. 

 

Den känslorelaterade lojaliteten är knuten till bidragsgivarnas känslomässiga förhållande till 

biståndsarbetet. En höginvolverad bidragsgivare som kontinuerligt donerar till en organisation 

kan sägas vara lojal, medan en person som aldrig varit delaktig, donerat eller inte är speciellt 

engagerad i hjälporganisationens arbete är en potentiell givare. 
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Figur 13. Hur den klassiska dyaden använts

Figur 14. Hur teorin om kundlojalitet använts 
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4    Empiri 
 

Vi börjar detta avsnitt med att göra en kortfattad presentation av vad Röda Korset och BRIS 

arbetar med samt vad de har för intentioner. Därefter redogör vi för de relevanta data som 

insamlats från intervjuerna med våra kontaktpersoner på respektive hjälporganisation. 

Avslutningsvis redovisar vi data från vår enkätundersökning.   

4.1    Företagspresentation 

4.1.1    Röda Korset 

Röda Korset är världens största och äldsta organisation inom humanitärt hjälparbete, som 

grundades redan 1863. Organisationen är politiskt såväl som religiöst obunden och målet som 

organisationen arbetar med är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det 

drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen, med 181 föreningar 

i lika många länder.  

I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation.  

Hela den samlade rödakorsrörelsen arbetar efter gemensamma grundprinciper: humanitet, 

opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Röda Korset 

arbetar bland annat i länder som drabbats av krig eller konflikt, men tar aldrig ställning för 

någon av de inblandade parterna. 97 miljoner människor runt om i världen är frivilliga 

medlemmar i Röda Korset eller i Röda Halvmånen, beredda att göra en insats för en 

medmänniska i nöd. I svenska Röda Korset är cirka 280 000 medlemmar och omkring 40 000 

av dem är aktiva frivilligarbetare.55 

 

 

                                                 
55 http://www.redcross.se (11 april, 2005, kl. 16:10) 

Figur 15. Röda Korsets logga 
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4.1.2    BRIS 

BRIS, som står för Barnens Rätt I Samhället, är en ideell, politiskt såväl som religiöst 

obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och 

samhälle. Målet som BRIS har är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra 

deras levnadsvillkor, vilket sker med FN:s konvention om barnets rättigheter som riktmärke.  

BRIS bildades 1971 och är verksam inom fem regioner samt ett Riksförbund i Stockholm.  

Inom varje region finns ett kansli med stödverksamhet, anställd personal samt ideella 

medarbetare. I dagsläget har BRIS cirka 10 000 medlemmar. 

Sedan starten har verksamheten övergått från att arbeta nästan uteslutande mot fysisk 

barnmisshandel till att rikta uppmärksamheten mot andra viktiga områden där barn far illa, 

har problem eller behöver stöd och råd från kunniga och empatiska vuxna.56 

 

 

 

 

 

4.2    Intervjusammanställning 

Vi kommer att redovisa sådana data från intervjuerna som är relevanta för studien och knyter 

an till vår referensram. Svaren som uppvisas från intervjuerna är i verkligheten mycket mer 

konkreta än vad som redovisas, de är med andra ord inte bokstavstrogna, utan de har 

refererats kortfattat för att få fram kontentan.  

Vi har genomfört intervjuer med följande personer:  

 
• Kommunikationschefen på Röda Korset, Johan Af Donner (29 april, 2005) 

• Kommunikationschefen på BRIS, Johnny Nordström (3 maj, 2005)   

                                                 
56 http://www.bris.se (14 april, 2005, kl. 09:30) 

   Figur 16. BRIS logga
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4.2.1    Intervju med Johan Af Donner på Röda korset 

Fråga 1: Hur ser marknaden för hjälporganisationer ut just nu? 

Fråga 2: Upplever du att det är hård konkurrens om bidragsgivarna?  

Eftersom frågorna inte är betydelsefulla med hänsyn till vår teoretiska referensram kommer 

de inte att redovisas här. (För att se redovisad data från fråga 1 och 2, se bilaga 2, sid. 60) 

 

Fråga 3: Är den hårda konkurrensen om bidragsgivarna en av anledningarna till att ni 

börjat använda nya insamlingsmetoder, till exempel via design? 

Ja, den hårda kampen om donatorer är i synnerhet en bidragande orsak. Flodvågen i 

Sydostasien till exempel innebar ett massivt tryck från bidrag via Internet och telefon. Vi fick 

då in 8 miljoner kr från 300 000 SMS-givare.  

Jag tror Tsunamikatastrofen var en väckarklocka för många hjälporganisationer som gjort att 

vi måste använda samt utveckla nya metoder för insamling. 

 

Fråga 4: Hur har de nya insamlingsmetoderna fungerat, är ni nöjda med resultatet, vill 

ni utveckla arbetsmetoden? 

– Ett väldigt lyckat exempel är Jonas Bohlins ljusstake som såldes till förmån för oss på bland 

annat Designtorget i Stockholm. Den såldes i närmare 120 000 exemplar, och drog in 10 

miljoner kr till Röda Korset. Den blev en succé för att den hade ett relativt lågt pris samt fanns 

att köpa på väldigt många ställen och blev i och med det maximalt synlig.  

Internetsatsningen i samband med flodvågskatastrofen var också väldigt lyckad, men den 

stora prövningen kommer nu när bidragsklimatet har blivit så mättat. Så att hitta nya metoder 

för att få in pengar till vår verksamhet är alltid av intresse, speciellt i dagsläget. 

 

Fråga 5: Vilka bidragsgivare är viktigast för er, befintliga eller nya? 

– Ingen är viktigast. Relationen med befintliga givare är väldigt viktig samtidigt som vi 

behöver fler. Jag tycker att det hittills varit för mycket fokus på att dra in nya bidragsgivare i 

situationer där man istället hade behövt underhålla relationen med de befintliga givarna. 

 

Fråga 6: Är merparten av era bidragsgivare hög- eller låginvolverade? 

– Vi har i dagsläget cirka 280 000 medlemmar i Sverige, och en stor del av våra intäkter 

kommer från dem. Jag skulle säga att 80/20 regeln gäller för hög- respektive låginvolverade 
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givare i vårt fall. Det vill säga att ungefär 80 % är höginvolverade och 20 % är 

låginvolverade.  

 

Fråga 7: Tror du att design kan vara ett medel för att få låginvolverade att börja bidra 

eller bidra mer? 

– Ja, jag tror att design kan få låginvolverade att börja bidra. Design är i och för sig ett 

hjälpmedel till att få både hög- och låginvolverade givare att bidra mer.  

Under de senaste 15-20 åren har design blivit ett väldigt viktigt instrument i samhället, och 

det är givetvis något som vi på Röda Korset också måste hoppa på. 

 

Fråga 8: Hur har ni gått tillväga för att skapa uppmärksamhet kring er 

designkampanj/designprojekt? 

– Både Jonas Bohlin och Efva Attling har produkter i vårt sortiment som säljs till både hög- 

och låginvolverade bidragsgivare. Vi skapar uppmärksamhet kring dessa designprodukter 

främst genom vår medlemstidning, vår hemsida och våra utskick. Men jag tycker inte att det 

är tillräckligt. Vi måste arbeta mer med att skapa uppmärksamhet kring detta. 

 

Fråga 9: Vad var intentionen med er designkampanj/designprojekt, kan det på lång sikt 

varit att skapa relationer med bidragsgivarna?  

– Vi hade inget speciellt mål, men på lång sikt vill vi givetvis knyta relationer, antingen 

genom att få fler autogirogivare eller människor som vill arbeta ideellt.  

Efter en förstagångsdonation måste man bearbeta bidragsgivaren och försöka bygga en 

relation med denne. Detta tycker jag vi har lyckats relativt bra med eftersom vi lägger stor 

fokus på det. Vi försöker också förbättra detta genom att använda bland annat återkopplande 

telefonsamtal och direktreklam. 

 

Fråga 10: Är det flest nya eller befintliga bidragsgivare som nappat på er 

designkampanj/designprojekt? 

– Jag har ingen exakt statistik, men jag vet att det varit flest nya.  

 

Fråga 11: Tror du att design kan ha väckt ett intresse för ert arbete samt tjänster? 

Ja, det tror jag definitivt att den har. 
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Fråga 12: Tror du att design har hjälp till att öka förstagångsdonationer? 

– Det kan den absolut ha gjort. Idag ligger de designade produkter vi säljer på en sådan 

prisnivå och i en sådan liten volym, att de bara är till för en liten del av samhället. Dessutom 

syns de, som jag nämnde tidigare, alldeles för dåligt i dagsläget. Men jag tror säkert att design 

kan ha hjälpt till att öka förstagångsdonationerna. 

 

Fråga 13: Anser du att förstagångsgivare via design kan bli regelbundna bidragsgivare? 

– Ja, det tror jag. Vi är en av världens äldsta hjälporganisationer och då är det speciellt viktigt 

för oss att inte bli förknippade med något gammalmodigt och tråkigt i vår kommunikation 

med dagens unga. Design kan därför vara ett sätt att locka till sig nya och framförallt yngre 

personer till att bli kontinuerliga bidragsgivare. 

4.2.2    Intervju med Johnny Nordström på BRIS 

Fråga 1: Hur ser marknaden för hjälporganisationer ut just nu? 

Fråga 2: Upplever du att det är hård konkurrens om bidragsgivarna?  

Eftersom frågorna inte är betydelsefulla med hänsyn till vår teoretiska referensram kommer 

de inte att redovisas här. (För att se redovisad data från fråga 1 och 2, se bilaga 2, sid. 60) 

 

Fråga 3: Är den hårda konkurrensen om bidragsgivarna en av anledningarna till att ni 

börjat använda nya insamlingsmetoder, till exempel via design? 

– Ja, absolut. De flesta stora hjälporganisationer arbetar idag tillsammans med en reklambyrå 

för att differentiera sig. Men det är viktigt att hela tiden ha en balans mellan verksamheten, 

reklambyråns jippon och designkampanjerna för att inte tappa anseendet. 

Det finns ständigt en vilja att hitta något nytt för att väcka intresse för vårt arbete.  

Vi får ganska ofta förfrågan om att medverka i olika designprojekt, men det faller oftast av 

ekonomiska skäl.  

Tsunamikatastrofen, som inträffade december 2004 i Sydostasien, har ändrat givarklimatet vi 

har idag. Bidragsgivare har under våren 2005 känt att de redan gett tillräckligt med pengar för 

ett tag framöver. Av den orsaken har också behovet av att hitta nya insamlingsmetoder växt.  

 

Fråga 4: Hur har de nya insamlingsmetoderna fungerat, är ni nöjda med resultatet, vill 

ni utveckla arbetsmetoden?  

– Cowparade som vi gjorde tillsammans med vår sponsor, AMF Pension, var väldigt lyckad.  



 

 37

Den kampanjen var redan beprövad i andra delar av världen och var inget vi utvecklade 

själva, så det var mer eller mindre ett säkert kort. Kampanjen och auktioneringen av kossorna 

gav oss cirka 1,7 miljoner kr, och då stod AMF för alla kostnader medan vi fick intäkterna.  

Vi har egentligen inte råd att genomföra så storskaliga kampanjer som Cowparade utan en 

sponsor, så att det var bra att AMF hjälpte till. Vi har gjort andra mindre projekt som också 

varit lyckade, men Cowparade var verkligen en succé. Vi skulle med andra ord gärna vilja 

utveckla det här med design, men vi har i dagsläget för små ekonomiska resurser.   

 

Fråga 5: Vilka bidragsgivare är viktigast för er, befintliga eller nya? 

– Det är en svår fråga att besvara, men jag skulle nog säga att vi jobbar en aning mer på att 

skapa en god relation med våra befintliga medlemmar, främst via vår medlemstidning och 

direktreklam. Men det är viktigt att ha en bra balansgång mellan att vårda existerande och 

därtill även fånga potentiella givare. Vi har traditionellt sett inte bett om pengar på samma sätt 

som idag, men nu gör vi det för att få fler att stödja vårt arbete. 

 

Fråga 6: Är merparten av era bidragsgivare hög- eller låginvolverade? 

– Vår verksamhet är speciell med tanke på vårt syfte. Om du frågar människor på gatan om de 

vill att barn ska ha det dåligt, kommer förmodligen ingen att säga ja. Alla är involverade eller 

engagerade på något sätt, men givetvis finns det nivåer av detta som bör tas i åtanke. 

Merparten av våra bidragsgivare är i dagsläget låginvolverade. Några av våra 

företagssponsorer, som exempelvis ICA, AMF Pension och Vodafone, tror jag däremot är 

höginvolverade, på grund av att det gagnar dem mer än vad det gör för en privatperson, det 

vill säga genom att de får goodwill. 

 

Fråga 7: Tror du att design kan vara ett medel för att få låginvolverade att börja bidra 

eller bidra mer? 

– Jag tror absolut att bra design kan väcka uppmärksamhet för en hjälporganisations arbete 

och därtill få låginvolverade att börja bidra. Kända formgivare och kändisar generellt sett drar 

mycket uppmärksamhet. Vi hade till exempel ett samarbete med Filippa K där hon stod för 

formgivna T-tröjor som såldes till förmån för vårt arbete. Vi fick en hel del nya bidragsgivare 

som annars inte donerar så ofta, i och med den kampanjen, till att bli en aning mer engagerade 

i vår verksamhet.  
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Fråga 8: Hur har ni gått tillväga för att skapa uppmärksamhet kring er 

designkampanj/designprojekt? 

– Vid Cowparade stod våra sponsorer för det stora arbetet med kampanjen. Vi jobbar annars 

mest med reklambyråer. Då fungerar det oftast så att vi köper en hel kampanj från en 

reklambyrå, vilket innebär att de får sköta hela kampanjen. Vid andra projekt har vi mest haft 

annonser på vår hemsida, och det räcker inte för att skapa uppmärksamhet.  

Jag tror, som jag nämnde tidigare, att kända personligheter, gärna då kopplat till design, skulle 

kunna öka uppmärksamheten för hjälporganisationers arbete. 

 

Fråga 9: Vad var intentionen med er designkampanj/designprojekt, kan det på lång sikt 

varit att skapa relationer med bidragsgivarna?  

– Vid Cowparade var till exempel ett mål att knyta till sig viktiga företagssponsorer, och 

gärna nya företag. Meningen var då att ett företag skulle köpa en ko, och detta skulle leda till 

ett starkare samarbete med företaget i sig. Men vid andra projekt har det främsta målet varit 

att hitta på något nytt, det vill säga skapa intresse eller uppmärksamhet kring organisationens 

arbete. 

 

Fråga 10: Är det flest nya eller befintliga bidragsgivare som nappat på er 

designkampanj/designprojekt? 

– Vid Cowparade drog vi in företag som aldrig tidigare donerat till oss, så visst lockar 

designkampanjer till sig en rad nya givare, det tror jag absolut. 

 

Fråga 11: Tror du att design kan ha väckt ett intresse för ert arbete samt tjänster? 

– Ja, i det här sammanhanget, det vill säga Cowparade, har formgivare, designers och så 

vidare dragit ett stort intresse till oss och det arbete vi gör. Några andra exempel som varit 

väldigt lyckade och skapat intresse från allmänheten är bland annat Jonas Åkerlunds och 

Stakka Bos reklamfilm, ”en perfekt värld”, och samarbetet med Drottning Silvias 

hjälporganisation, Childhood.  

 

Fråga 12: Tror du att design har hjälpt till att öka förstagångsdonationer? 

– För oss har det inte varit något vi tittat på, men jag vet att Röda korset med sin ljusstake 

skapad av Jonas Bohlin, som sålde extremt bra, drog med sig en rad helt nya bidragsgivare. 

Vid Cowparade lockade vi, som jag tidigare nämnde, många nya företagspartners som 

tidigare inte donerat, men inte så många nya privatpersoner. 
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BRIS barnbok å andra sidan, som har många kända författare, illustratörer och grafiker, tror 

jag kan ha hjälp till att öka förstagångsdonationer. Den sålde ändå över 50 000 exemplar på 

kedjor som ICA och IKEA. 

 

Fråga 13: Tror du att förstagångsgivare via design kan bli regelbundna bidragsgivare? 

– Ja, det tror jag. När man via design får till ett första intresse för organisationen kan det 

eventuellt leda till en relation, men det är svårt att veta i vårt fall eftersom det här med design 

fortfarande är väldigt nytt för oss.  

4.3    Enkätsammanställning 

Vi kommer här att redovisa sådana empiriska data som insamlats via vår enkätundersökning. 

Frågorna i enkäten har utvecklats utifrån den teoretiska referensramen och uppsatsens syfte.  

Vi börjar varje del med att först klargöra frågan som ställts i enkäten och därefter skildrar vi 

de data som införskaffats. Enkäten delades ut till 100 män och 100 kvinnor, och den har sett 

likadan ut för alla som deltagit.  

(För att se enkäten i sin helhet, se bilaga 1, sid. 59) 

 

Fråga 1 och 2: Kön och ålder? 

Eftersom frågorna inte är betydelsefulla med hänsyn till vår teoretiska referensram kommer 

svaren inte att redovisas här.  

(För att se redovisad data från fråga 1 och 2, se bilaga 3, sid. 61-62)  

 

Fråga 3a: Har du någonsin donerat pengar till en hjälporganisation? 

 

totalt antal intervjuade: 200 st. 

kvinnor: 100 st. män: 100 st. 

kvinnor som donerat: 82 st. / 82 % män som donerat: 68 st. / 68 % 

kvinnor som inte donerat: 18 st. / 18 % män som inte donerat: 32 st. / 32 % 
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Fråga 3b: Hur ofta donerar du uppskattningsvis? 

 

donerar per: antal: procent: 

månad  17 st. 21 % 

kvartal 20 st. 24 % 

år 17 st. 21 % 

kvinnor  

totalt 82 st. 

annat 28 st. 34 % 

 

donerar per: antal: procent: 

månad  14 st. 20 % 

kvartal 16 st. 24 % 

år 16 st. 24 % 

män  

totalt 68 st. 

annat 22 st. 32 % 

 

Fråga 3c: När du donerar, blir det då alltid till samma organisation? 

 

svar: antal: procent: 

ja 28 st. 34 % 
kvinnor  

totalt 82 st. 
nej 54 st. 66 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 12 st. 18 % 
män  

totalt 68 st. 
nej 56 st. 82 % 

 

Fråga 3d: Känner du dig involverad/engagerad i den organisationen du donerar till? 

 

svar: antal: procent: 

ja 10 st. 35 % 
kvinnor  

totalt 28 st. 
nej 18 st. 65 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 6 st. 50 % 
män  

totalt 12 st. 
nej 6 st. 50 % 
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Fråga 4a: Har du uppmärksammat att hjälporganisationer börjat använda sig av nya 

insamlingsmetoder, till exempel via design? 

 

svar: antal: procent: 

ja 46 st. 56 % 

kvinnor som 

donerat 

totalt 82 st. nej 36 st. 44 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 5 st. 28 % 

kvinnor som 

inte donerat  

totalt 18 st. nej 13 st. 72 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 28 st. 41 % 

män som 

donerat 

totalt 68 st. nej 40 st. 59 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 16 st. 50 % 

män som inte 

donerat  

totalt 32 st. nej 16 st. 50 % 

 

Fråga 4b: Har du någonsin köpt en designad produkt där intäkterna gått till välgörande 

ändamål? 

 

svar: antal: procent: 

ja 26 st. 56 % 

kvinnor som 

donerat 

totalt 46 st. nej 20 st. 44 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 1 st. 20 % 

kvinnor som 

inte donerat 

totalt 5 st. nej 4 st. 80 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 8 st. 28 % 

män som 

donerat 

totalt 28 st. nej 20 st. 72 % 
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svar: antal: procent: 

ja 6 st. 37 % 

män som inte 

donerat  

totalt 16 st. nej 10 st. 63 % 

 

Fråga 4c: Skulle du kunna tänka dig att köpa en designad produkt där intäkterna går 

till en god sak? 

 

svar: antal: procent: 

ja 52 st. 93 % 

kvinnor som 

donerat 

totalt 56 st. nej 4 st. 7 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 17 st. 100 % 

kvinnor som 

inte donerat 

totalt 17 st. nej 0 st. 0 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 24 st. 93 % 

män som inte 

donerat 

totalt 26 st. nej 2 st. 7 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 60 st. 100 % 

män som 

donerat 

totalt 60 st. nej 0 st. 0 % 

 

Fråga 5: Tror du att du själv skulle kunna bli mer involverad/engagerad i 

hjälporganisationens arbete på grund av design? 

 

svar: antal: procent: 

ja 23 st. 28 % 

kvinnor som 

donerat 

totalt 82 st. nej 59 st. 72 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 6 st. 33 % 

kvinnor som 

inte donerat 

totalt 18 st. nej 12 st. 66 % 
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svar: antal: procent: 

ja 30 st. 44 % 

män som 

donerat 

totalt 68 st. nej 38 st. 56 % 

 

svar: antal: procent: 

ja 18 st. 56 % 

män som inte 

donerat  

totalt 32 st. nej 14 st. 44 % 

 

Fråga 6: Har du något att tillägga gällande kopplingen design och välgörande ändamål? 

41 stycken respondenter svarade på denna fråga. 38 stycken av de som valde att besvara 

denna fråga lämnade positiva svar på kopplingen mellan design och välgörande ändamål. 

Endast 3 stycken av de som besvarade denna fråga ansåg att kopplingen mellan de två 

fenomenen verkade tvivelaktiga.  
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5    Analys 
 

I analyskapitlet kommer empirin att kopplas samman med variablerna från den teoretiska 

referensramen. Röda Korset och BRIS analyseras var för sig. Därefter analyseras 

enkätundersökningen som finns med för att stärka fallstudien. 

5.1    Röda korset 

5.1.1    Design 

5.1.1.1    Strategiska designmodellen 

Enligt Johan Af Donner använder Röda Korset idag kända formgivare som exempelvis Jonas 

Bohlin och Efva Attling när de vill skapa uppmärksamhet för sin verksamhet via försäljning 

av designade produkter. Ljusstaken som Jonas Bohlin skapade var enligt honom väldigt 

lyckad.  

Den väckte ett stort intresse för verksamheten och gav närmare tio miljoner kronor i intäkter.  

Johan Af Donner nämner att de inte har några speciella mål med sina designprojekt men på 

lång sikt är ett mål är att knyta till sig fler relationer. Han tror dessutom att 

designkampanjerna i viss mån skapat gynnsammare förutsättningar för relationsbyggandet 

med bidragsgivarna. 

5.1.2    Kommunikation 

5.1.2.1    Kommunikationsmodellen 

Röda korset har vid flera tillfällen knutit till sig en formgivare som skapat en designad 

produkt för försäljning. Denna produkt och dess skapare smälter samman till vår definition av 

begreppet design, och skickas med en signal ut till bidragsgivarna.  

När signalen, laddad med den designade produkten, når bidragsgivaren sker en tolkning som 

är avgörande för hur denne kommer att agera. Röda Korset använder främst sin hemsida, 

medlemstidning och direktreklam för att skapa uppmärksamhet kring deras designade 

produkter. Enlig Johan Af Donner har man genom dessa tillvägagångssätt främst lyckats nå  

befintliga bidragsgivare, men även i viss mån lyckats väcka intresse för sin verksamhet hos 

nya bidragsgivare. 

Ett framgångsrikt exempel som Johan Af Donner nämnde var ljusstaken skapad av den kända 

formgivaren Jonas Bohlin. Den sålde i över 120 000 exemplar och drog in cirka 10 miljoner 

kronor till organisationen. 
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5.1.3    Kunskap om kunden 

5.1.3.1    Trestegsmodellen 

I initialskedet ska hjälporganisationerna skapa intresse för verksamheten via försäljning av 

designade produkter. Röda Korset använder olika medel för att väcka intresse, till exempel via 

sin medlemstidning, hemsida och direktreklam. Johan Af Donner nämner i intervjun att de 

idag använder alldeles för få och inte tillräckligt starka kommunikationskanaler för att skapa 

uppmärksamhet kring produkterna eller väcka intresse för verksamheten. 

 

Köpprocessen visar hur en organisation går tillväga för att få till en donation via ett köp av en 

designad produkt. Röda Korset säljer idag designade produkter som har befintliga samt 

potentiella bidragsgivare som målgrupp. Produkternas höga prisnivå är enligt Johan Af 

Donner en försvårande omständighet när det gäller att få till ett köp från en potentiell 

bidragsgivare.  

Ett exempel som Johan Af Donner betraktade som lyckat var ljusstaken skapad av Jonas 

Bohlin. Den hade ett relativt lågt pris och såldes på många platser vilket gjorde att många 

köpte den. 

 

Konsumtionsprocessen behandlar hur en organisation går tillväga för att få till ett återköp och 

eventuellt skapa en relation. Röda Korset är enligt Johan Af Donner intresserade av att 

bidragsgivarna gör återköp och därmed inleder långsiktiga relationer. Detta har de lyckats 

ganska väl med enligt honom eftersom de lägger stor fokus på att skapa relationer. Men han 

påpekar dock att det är svårt att veta om de personer som köpt designade produkter har gjort 

återköp/återdonationer och sedan påbörjat en relation, då de inte för någon statistik över detta. 

 

5.1.3.2    Involveringsteorin 

Johan Af Donner tror absolut att försäljning av designade produkter kan få potentiella 

bidragsgivare till att bli mer engagerade i deras verksamhet. 

Men eftersom de inte för någon statistik över vilka som köper deras produkter betonar han 

dock att de med säkerhet inte vet om det faktiskt är så. 

I dagsläget kommer cirka 80 % av Röda Korsets biståndsintäkter från höginvolverade 

bidragsgivare medan 20 % kommer från låginvolverade. Röda korset är dock intresserade av 

att få fler höginvolverade bidragsgivare, på grund av att de bidrar kontinuerligt i större 

utsträckning vilket leder till en tryggare ekonomi. 
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5.1.4    Relation 

5.1.4.1    Relation 1: Den klassiska dyaden: Relationen mellan leverantör och kund 

Johan Af Donner framhåller att behålla, vårda och utveckla existerande relationer är något 

som Röda Korset ständigt har i åtanke när de bedriver sin verksamhet.  

Han säger att relationsmarknadsföring är viktigt och berättar att det länge existerat en för stor 

fokusering på att dra in nya bidragsgivare, och att man då glömt bort att bearbeta de 

existerande. Röda Korset jobbar kontinuerligt med att försöka bygga en relation med 

bidragsgivare som precis gjort sin första donation. Detta sker bland annat via telefon och 

utskick via personliga brev. 

 

5.1.4.2    Kundlojalitet 

Att få fler lojala bidragsgivare, via autogirogivare eller personer som frivilligt bidrar med sin 

tid är enligt Johan Af Donner av yttersta vikt för Röda Korset.  

Han berättar att försäljning av designade produkter till största del har fått många nya personer 

att få upp ögonen för organisationen men vet inte med säkerhet om de senare blivit lojala på 

grund av att det inte förs någon statistik över detta. Men han poängterar dock att de via 

försäljning av designade produkter med hög sannolikhet fått en del nya lojala bidragsgivare.   

5.2    BRIS 

5.2.1    Design 

5.2.1.1 Strategiska designmodellen 

BRIS har genomfört flera designprojekt som väckt intresse för verksamheten och Johnny 

Nordström betonar att Cowparade verkligen var ett lyckat projekt. Kampanjen drog in 

närmare 1,7 miljoner kronor i intäkter och skapade dessutom väldigt stor uppmärksamhet 

kring organisationen.  

Målet med kampanjen var att knyta till sig viktiga företagssponsorer och detta skulle i sin tur 

leda till ett starkare samarbete med dem. Det menar Johnny Nordström att de lyckades väldigt 

bra med i den kampanjen. 

Johnny Nordström tror i första hand att ett designprojekt som Cowparade blev en sådan succé 

tack vare de kända personligheter som medverkade. 
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5.2.2    Kommunikation 

5.2.2.1    Kommunikationsmodellen 

Johnny Nordström säger att undersökningar visar att i stort sett hela Sverige känner till BRIS 

och tycker att de utför ett viktigt arbete. Denna familjära relation till svenska befolkningen är 

en stor fördel som gör att man inte behöver presentera hjälporganisationen varje gång man ska 

sända ut en signal. 

BRIS har genomfört flera lyckade kampanjer där designers och formgivare varit inblandade. 

Exempel som Johnny Nordström tog upp, förutom Cowparade, var BRIS barnbok, samarbetet 

med Filippa K och reklamfilmen, ”en perfekt värld”, gjord av Jonas Åkerlund och Stakka Bo. 

Signalen blir alltid mycket starkare om den har välkända personer knutna till sig enligt Johnny 

Nordström. 

BRIS befintliga kommunikationskanaler för att väcka intresse för sina designade produkter är 

främst annonser på den egna hemsidan och via reklamkampanjer gjorda av reklambyråer. 

Men hemsidan når inte så många och reklambyråer är ofta dyra att anlita.  

5.2.3    Kunskap om kunden 

5.2.3.1    Trestegsmodellen 

I initialskedet är målet att väcka intresse för hjälporganisationen. Det gör man idag bland 

annat via annonser på hemsidan. Johnny Nordström nämner att det effektivaste sättet att 

väcka intresse hos allmänheten och företag, samt skicka en stark signal för en designkampanj, 

är att knyta till sig en känd formgivare eller personlighet. Ett lyckat exempel på detta är 

Cowparade där kända formgivare fick måla en varsin glasfiberkossa som auktionerades ut till 

förmån för BRIS. Detta väckte stort intresse hos företag som köpte kossorna för att visa att de 

stödjer en god sak. Han påpekar också att många privatpersoner fick upp ögonen för 

organisationen genom den här kampanjen, men vet inte hur många det handlar om på grund 

av att de inte finns någon statistik över detta.  

 

Köpprocessen visar hur en organisation går tillväga för att få till en donation via köp av en 

designad produkt.  

Eftersom Cowparade var ett välkänt projekt var det många nya företag som lockades till att 

medverka då de visste att de vid köpet kunde förknippas med välgörenhet samt att de faktiskt 

skänkte pengar till välgörenhet. Detta gjorde att många nya företag började inleda en relation 

med BRIS genom att köpa den formgivna kossan. Ett annat exempel då design lockat till sig 
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många nya bidragsgivare är när de sålde en barnbok som många kända författare, illustratörer 

och grafiker medverkade i. Den såldes i stora affärskedjor som ICA och IKEA, vilket gjorde 

att många personer som inte hade planerat att donera till BRIS nu gjorde det via köpet av 

deras barnbok.  

 

Konsumtionsprocessen behandlar hur en organisation går tillväga för att få till ett återköp och 

eventuellt skapa en relation. BRIS fortsatte, enligt Johnny Nordström, efter Cowparade att 

knyta till sig och bygga relationer med de företag som köpt en ko. 

 

5.2.3.2    Involveringsteorin 

Merparten av BRIS bidragsgivare är låginvolverade, detta gör att många som donerar idag 

inte gör det kontinuerligt. Men Johnny Nordström tror att merparten av de största företagen 

som donerar pengar eller produkter i dagsläget är höginvolverade, det vill säga att när de vill 

donera så är det ganska troligt att de vänder sig till BRIS igen. 

Johnny Nordström anser att design kan vara ett tillvägagångssätt för att få låginvolverade att 

återkomma till organisationen och eventuellt börja bidra kontinuerligt. 

BRIS hade exempelvis ett lyckat samarbete med kläddesignern Filippa K för ett antal år 

sedan. Vid det projektet fick man ett flertal nya bidragsgivare att bli mer engagerade i 

organisationens arbete. 

5.2.4    Relation 

5.2.4.1    Relation 1: Den klassiska dyaden: Relationen mellan leverantör och kund 

Enligt Johnny Nordström lägger BRIS idag mer energi på att utveckla relationer med 

befintliga bidragsgivare än att hitta nya. BRIS har idag en relation med cirka 10 000 

medlemmar som kontinuerligt bidrar med pengar eller ideellt arbete. Dessa relationer 

bearbetas främst via en medlemstidning samt direktreklam. Men de jobbar också med att hitta 

potentiella bidragsgivare för att skapa en relation, bland annat via olika designkampanjer 

såsom Cowparade, BRIS barnbok och samarbetet med Filippa K. 

 

5.2.4.2    Kundlojalitet 

Johnny Nordström tror att försäljning av designade produkter på sikt leder till fler lojala 

bidragsgivare samtidigt som han påpekar att design är något väldigt nytt för BRIS.  

Detta kombinerat med brist på statistik innebär att det är svårt att avgöra hur många som blivit 

lojala via designkampanjerna. 
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5.3    Enkätundersökning 

Att signalen varit stark och nått fram styrks av att  47,5 % av samtliga tillfrågade har 

uppmärksammat att hjälporganisationer börjat använda sig av design.  

Det finns en liten skillnad mellan könen i svaren. Bland de som har donerat kände fler kvinnor 

än män igen fenomenet, medan det var tvärtom bland dem som inte har donerat. 

 

Att uppnå signalens syfte, det vill säga att väcka intresse och i långa loppet skapa en mer 

långsiktig relation bekräftas av de 38,5 % av samtliga tillfrågade som uppgav att de via design 

kunde bli mer involverade i hjälporganisationen. 

 

Det viktigaste i initialskedet är att väcka intresse för produkten. Detta har 

hjälporganisationerna åstadkommit då deras signaler har uppmärksammats hos 47,5 % av de 

tillfrågade.  

Köpprocessen bortser vi från i enkäten, då vi anser att undersökningen av den skulle bli för 

komplicerad och omfattande. 

Konsumtionsprocessen handlar om hur en hjälporganisation får till ett återköp som kan leda 

till en högre involvering och starkare relation. 38,5 % av respondenterna uppger att de via köp 

av en designad produkt kan tänka sig bli mer engagerade i hjälporganisationens arbete. 

 

På frågan om hur pass engagerade och involverade bidragsgivarna kände sig svarade 35 % av 

kvinnorna och hälften av männen ja. Av samtliga respondenter svarade totalt 40 %, ja på 

frågan. Dessa svar bekräftar att många känner sig involverade och att det idag finns en positiv 

relation mellan hjälporganisation och många bidragsgivare. 

 

97 % av alla respondenter som inte redan köpt design kopplat till välgörenhet, kunde tänka sig 

att göra det. Av de som donerar pengar idag var männen något mer benägna än kvinnorna att 

göra en donation via design, medan det bland dem som inte donerar var tvärtom. 

Men könsskillnaderna var inte speciellt utmärkande. De allra flesta kunde tänka sig att köpa 

design som går till en god sak. 

38,5 % av samtliga tillfrågade, sa att de via design kunde bli mer involverade i 

hjälporganisationens arbete. Detta svar styrker intresset hos respondenterna av att bli mer 

involverade i hjälporganisationers verksamhet och att donation via köp av en designad 

produkt kan vara en metod för att uppnå detta. 
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6    Resultat 
 

Här presenteras resultatet från analysen som ska besvara uppsatsens syfte: 

Att analysera och utvärdera vad hjälporganisationer bör ha i åtanke då de via försäljning av 

designade produkter vill väcka intresse för verksamheten och på sikt bygga fler relationer 

med bidragsgivare. 

Resultatet ska även svara på frågan om det finns ett intresse till donation via designade 

produkter till försäljning, som är uppsatsens delsyfte.  

 

Efter analysen av djupintervjuerna på hjälporganisationerna kan man konstatera att en lyckad 

designkampanj bör vara högexponerad, väcka stort intresse genom att associeras med ett känt 

namn, samt att produkterna man säljer finns på strategiskt viktiga försäljningsplatser. 

 

Kommunikationen som hjälporganisationen för med bidragsgivarna måste ske via starka 

kommunikationskanaler för att nå fram och uppnå målet att väcka deras intresse för 

verksamheten för att sedan få dem att göra ett köp. 

 

En välkänd person genererar mycket uppmärksamhet kring de evenemang och projekt de 

medverkar i. De skapar med sin blotta närvaro nya kommunikationskanaler då media ständigt 

uppmärksammar dem och deras förehavanden. Detta medför att man vid försäljning av 

designade produkter kan väcka större intresse för hjälporganisationens verksamhet genom att 

associera den till en känd formgivare. 

 

Det är svårt att avgöra om det är den designade produkten eller den kända formgivarens namn 

som skapar mest uppmärksamhet, men något som säkert går att säga utifrån empirin är att 

kombinationen är effektiv. När hjälporganisationerna samarbetar med en känd formgivare är 

det därför viktigt att de utnyttjar dennes namn för att få så mycket uppmärksamhet som 

möjligt. 

 

Att bygga en relation med bidragsgivarna är viktigt för hjälporganisationerna på grund av att 

det på lång sikt skapar gynnsammare förutsättningar för kontinuerlig återdonation och 

lojalitet. Att eventuellt uppnå denna lojalitet via försäljning av designade produkter styrks av 

enkätundersökningen där hela 38,5 % av samtliga tillfrågade uppgav att de att de via design 

kunde bli mer involverade i hjälporganisationen. Detta tyder på att intresset finns och att det 
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definitivt finns en möjlighet för signalen att förmå den potentielle bidragsgivaren till att bli 

mer engagerad och eventuellt bygga en långsiktig relation med kontinuerliga donationer. 

 

97 % av alla respondenter som inte redan köpt design kopplat till välgörenhet, kunde tänka sig 

att göra det. Av de som donerar pengar idag var männen något mer benägna än kvinnorna att 

göra en donation via design, medan det bland dem som inte donerar var tvärtom. Men 

könsskillnaderna i enkätundersökningen var inte speciellt utmärkande. De allra flesta kunde 

tänka sig att köpa design som går till en god sak vilket tyder på bra förutsättningar för att 

kunna bearbeta de potentiellt höginvolverade bidragsgivarna för att förhoppningsvis få dem 

att bli lojala. 

 

Att som seriös hjälporganisation vara välkänd hos befolkningen underlättar då man slipper 

bevisa detta och presentera sig varje gång man ska kommunicera med de potentiella 

bidragsgivarna. Kända hjälporganisationer har med andra ord gynnsammare förutsättningar 

att få kontakt med potentiella bidragsgivare än de organisationer som inte är kända. 

 

En viktig faktor för bidragsgivarna vid köp av design är priset. Vissa av de designade 

produkterna har ett förhållandevis högt pris vilket följaktligen gör att de avskräcker till köp 

och endast är tillgängliga för bidragsgivare som har möjlighet att lägga mycket pengar på 

dem. 

 

Frågan om hur pass involverade de respondenter som donerar till samma organisation är, kan 

även ses som ett mått på hur pass väl hjälporganisationen lyckats bygga en relation med dem. 

40 % av alla tillfrågade uppger att de känner sig involverade i hjälporganisationen. 35 % av 

kvinnorna och 50 % av männen, svarade ja. Svaren visar att hjälporganisationerna lyckats 

skapa en relation mellan leverantör och kund. 

 

På frågan om de potentiella bidragsgivarna skulle kunna tänka sig köpa en designad produkt 

där intäkterna går till välgörenhet svarade hela 100 % av kvinnorna och 97 % av männen, ja. 

Hos de potentiella bidragsgivarna svarade dessutom 33 % av kvinnorna och 56 % av männen 

att de via design skulle kunna bli mer involverade i hjälporganisationernas verksamhet. Dessa 

siffror säger att de potentiella bidragsgivarna via design kopplat till välgörenhet kan bli mer 

involverade. Detta utgör en god förutsättning för hjälporganisationerna att efter ett 

designinköp bearbeta de potentiellt höginvolverade givarnas känslorelaterade lojalitet. 
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7    Slutsats 
 

I det här avsnittet redovisar vi de slutsatser vi har kommit fram till för att besvara vår 

forskningsfråga: Vilka faktorer är viktiga då en hjälporganisation via försäljning av 

designade produkter vill väcka intresse för verksamheten och på sikt skapa långsiktiga 

relationer med bidragsgivare? 

 

Designade produkter till försäljning är gynnsamt för alla inblandade. Människor som har det 

svårt får stöd, bidragsgivaren får ut positiva känslor av givandet, hjälporganisationen får det 

lättare att konkurrera och formgivaren förstärker sitt varumärke. En viktig slutsats för denna 

studie är att det inte går att avgöra om det är den kända formgivarens namn eller den 

designade produkten i sig som drar mest uppmärksamhet. Vad som dock går att säkerställa är 

att kombinationen av de två kan engagera och väcka intresse för verksamheten hos 

bidragsgivare, som i det långa loppet skapar goda förutsättningar för återdonation. Detta 

stärks av både djupintervjuerna och enkätundersökningen. Det framkom skillnader i vissa 

frågor mellan könen i enkätundersökningen, men i det stora hela var variationerna obetydliga. 

 

Idag skapas intresse kring designade produkter främst via hjälporganisationernas hemsidor, 

annonser i medlemstidningar samt småskaliga reklamkampanjer. Detta är i en alldeles för 

liten utsträckning. Denna insamlingsmetod är fortfarande så pass ny att många 

hjälporganisationer inte har insett dess fulla potential än. Mer resurser bör därför läggas på att 

utveckla denna metod. Försäljning av designade produkter bör således bli en naturlig och 

medveten del av hjälporganisationernas marknadskommunikation. 

 

Prisnivån på många av de designade produkterna är i dagsläget för högt. Att erbjuda fler 

lättillgängliga och prismässigt överkomligare alternativ på strategiska försäljningsställen 

skulle göra att man kunde väcka intresse hos fler potentiella bidragsgivare. 

 

De exempel vi studerat som varit mest lyckade har haft gemensamt att de varit 

högexponerade, väckt stort intresse genom att associera produkten med ett känt namn samt 

funnits på strategiskt viktiga försäljningsplatser. Dessa faktorer anser vi är främsta orsakerna 

till att de är/har varit framgångsrika, och är precis vad hjälporganisationerna bör ha i åtanke 

då de via försäljning av designade produkter vill väcka intresse för verksamheten och på sikt 

skapa långsiktiga relationer med bidragsgivare.  
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8    Avslutande diskussion 
 

I detta avsnitt följer en avslutande diskussion om vårt tillvägagångssätt, metodval om 

pålitlighet och urval samt förslag till vidare forskning. 

8.1 Käll- och metodkritik 

Vi anser att de skriftliga källorna vi använt är trovärdiga. Detta på grund av att de är skrivna 

av erkända författare med välkända teorier. Vi har i denna studie valt teorier och referenser 

med hänsyn till lämplighet, och har bara använt oss av seriösa akademiska källor. 

 

Forskningsstrategin för denna studie har varit att göra en fallstudie på Röda Korset och BRIS 

som sedan kompletterats med en surveyundersökning.  

Vi har därtill valt att blanda kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt för att maximera 

validiteten och reliabiliteten i vår studie med hänsyn till våra resurser. 

 

Fallstudien har bestått av två djupintervjuer med personer som haft strategiskt viktiga 

positioner i respektive hjälporganisation. Nackdelen med detta sätt är att man begränsar sig 

till ett fåtal personers åsikter och uppfattningar. Vi bedömer tillförlitligheten i dessa intervjuer 

som god, då intervjuobjekten har goda kunskaper samt är väl insatta i ämnet. 

En ogynnsam effekt på tillförlitligheten i intervjuerna och dess objektivitet är kontextens 

inverkan, det vill säga att vissa av frågorna kan tolkas som ledande.  

 

Några av frågorna som ställdes i djupintervjuerna kunde ha blivit mer tillförlitliga om statistik 

redovisats. Detta föll på att varken Röda Korset eller BRIS förde sådan statistik, vilket gjorde 

att vi endast fick respondentens syn på det hela. Detta anser vi dock vara tillräckligt då vi inte 

har någon anledning att tvivla på deras ställningstaganden. 

 

Giltigheten kan anses vara god för att data i viss mån kunde kontrolleras gällande riktighet 

och relevans samtidigt som den samlades in. Under intervjuerna har bandspelare använts för 

ljudupptagning. Detta har gjort att vi inte missat någon relevant information.  

Men användandet av bandspelare kan även ha haft en hämmande effekt på respondentens 

svar. Detta eftersom intervjun då kan uppfattas som konstlad vilket leder till att svaren kan 

påverkas negativt.  
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Intervjun med Johan Af Donner på Röda Korset hade blivit mer utförlig om vi fått mer tid till 

förfogande. Tidsbristen bestod i att Johan Af Donner hade ett stressat schema under 

intervjudagen. Detta innebär att det möjligen förlorats relevant data från intervjun. 

 

Vår surveyundersökning gjordes på 100 män och 100 kvinnor för att få en jämn fördelning 

mellan könen samt för att utröna eventuella skillnader i deras attityd till bidrag via design.  

Om undersökningen hade gjorts på fler respondenter hade det ökat tillförlitligheten med 

anledning av att ett bekvämlighetsurval inte till fullo kan representera helheten., men eftersom 

vi har begränsade resurser valde vi att endast tillfråga 200 stycken. 

 

Fråga 3d och 5 i enkätundersökningen behandlade respondentens involveringsgrad. Dessa 

frågor kan ha uppfattats som ledande och kan därmed inte till fullo representera de tillfrågades 

involveringsgrad. 

 

Fråga 4b har möjligtvis orsakat tolkningsproblem som kan ha lett till bortfall. Detta på grund 

av att ett inköp av en designad produkt där intäkterna går till välgörande ändamål faktiskt är 

en typ av donation.  

 

De förkodade frågorna i enkäten kan teoretiskt sett ha upplevts som inskränkande och 

begränsande för vissa respondenter. Vi valde att använda förkodade frågor för att tolkningen 

av svaren skulle underlättas.  

 

Eftersom att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval, kan urvalet ha blivit något snedvridet. 

Alternativa tillvägagångssätt som inneburit högre tillförlitlighet, såsom kvoturval och 

strategiska urval, valdes bort på grund av att tidsbrist. 

 

I och med att vi funnits med på plats under ifyllningen av enkäten har intervjutekniska frågor 

som uppstått kunnat förklaras snabbt. Vår närvaro kan även ha haft en viss negativ påverkan 

på resultatet då det kan ha färgat respondenternas svar till vår fördel. Detta på grund av att 

välgörenhet är så tätt knutet till människans moral.  

 

Vår enkätundersökning har endast tjänat som en fingervisning i denna studie då 

sanningshalten i sådana här undersökningar alltid är väldigt svår att mäta i exakta mått. 
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Kritik kan även riktas mot involveringsteorin. Detta på grund av att bistånd kontra involvering 

är en känslig koppling. Få människor skulle på allvar uppge att biståndsarbete inte är en viktig 

fråga för dem. Det finns en väsentlig skillnad mellan ord och handling.  

8.2    Förslag till fortsatt forskning 

Att hjälporganisationer använder design för att knyta till sig bidragsgivare är i dagsläget ett 

relativt nytt fenomen, vilket försvårade vår undersökning något. Detta på grund av att det vid 

tidpunkten då denna studie utfördes fanns väldigt få publiceringar samt undersökningar kring 

fenomenet. Därför är ett förslag till fortsatt forskning att utgå ifrån ett induktivt synsätt.  

Det innebär, som vi tidigare nämnt, att forskaren börjar med att samla in data, där avsikten är 

att hitta generella mönster som senare kan göras om till teorier eller generella begrepp. 

 

Flodvågskatastrofen i Sydostasien, som inträffade 26 december, 2004, slog 

insamlingsmässiga rekord och förändrade bidragsgivarklimatet över en natt. Många 

hjälporganisationer befinner sig för tillfälligt i en osäker situation. Därför skulle det vara 

intressant att med längre distans till den händelsen undersöka om denna förändring fått några 

långvariga konsekvenser på bidragsgivandet.  

 

Vi valde att studera två större aktörer som redan tagit till sig design för att vara säkra på att få 

svar på studiens forskningsfråga och syfte. Denna fallstudie kunde därför ha fått ett annat 

resultat om den baserats på andra hjälporganisationer. Ett annat förslag till vidare forskning är 

att undersöka hjälporganisationer som är mindre till storleken, har mindre kännedom hos 

allmänheten eller inte tagit till sig design. 
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10    Bilagor 
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Bilaga 1 
 
Enkätundersökning till kandidatuppsats 
Titel på uppsatsen: Design som hjälpmedel för hjälporganisationer 
Definition av design: Fysiska produkter och brukskonst som marknadsförs med hjälp av, och har 
en stark koppling till, personen som skapat den. 

 
1.)  
 
 
2.)  

 
 
3a.) 
 
 
    3b. 
 
 
    3c.   
     
 
    3d. 
 
 
4a.) 
 
 
 
    4b. 
 
 
    
    4c. 
 
 
     
5.) 
 
 
 
6.) 

Kön?  
Man   Kvinna  
___________________________________________________________________________
Ålder? 
 
_____år 
___________________________________________________________________________
Har du någonsin donerat pengar till en hjälporganisation? 
Ja   Nej    
___________________________________________________________________________
Om ja på fråga 3a. Hur ofta donerar du uppskattningsvis? 
1 gång/månad     1 gång/kvartal     1 gång/år     Annat _____________________    
___________________________________________________________________________
Om ja på fråga 3a. När du donerar, blir det då alltid till samma organisation? 
Ja   Nej    
___________________________________________________________________________
Om ja på fråga 3c. Känner du dig involverad/engagerad i den organisationen du donerar till? 
Ja   Nej  
___________________________________________________________________________
Har du uppmärksammat att hjälporganisationer börjat använda sig av nya insamlingsmetoder, 
till exempel via design? 
Ja   Nej  
___________________________________________________________________________
Om ja på fråga 4a. Har du någonsin köpt en designad produkt där intäkterna gått till 
välgörande ändamål? 
Ja   Nej  
___________________________________________________________________________
Om nej på fråga 4b. Skulle du kunna tänka dig att köpa en designad produkt där intäkterna 
går till en god sak? 
Ja   Nej  
___________________________________________________________________________
Tror du att du själv skulle kunna bli mer involverad/engagerad i hjälporganisationens arbete  
på grund av design? 
Ja   Nej  
___________________________________________________________________________
Har du något att tillägga gällande kopplingen design och välgörande ändamål? 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
Herman Holmqvist och Björn Carlsson 
Ekonomi, teknik och design 3. 
Södertörns Högskola vt.05 



 

 60

Bilaga 2 

 

Intervju med Johan Af Donner på Röda korset (29 april, 2005) 
 

Fråga 1: Hur ser marknaden för hjälporganisationer ut just nu? 

– Globaliseringen har ändrat klimatet vi arbetar i, både på gott och ont. Vi har idag mycket 

större fokus på oss, bland annat tack vare att vi bearbetat opinionsbildare, näringsliv, politiker 

och allmänheten under en så lång tid. Tsunamikatastrofen, som inträffade december 2004 i 

Sydostasien, har också påverkat synen för bistånd på flera olika sätt. Intresset till donation 

ökade exempelvis i samband med katastrofen, men vi vet inte om donationerna framöver 

kommer att mättas på grund av detta. 

 

Fråga 2: Upplever du att det är hård konkurrens om bidragsgivarna? 

– Ja, idag är det en väldigt hård konkurrens. Det är egentligen en väldigt liten skillnad mellan 

oss och näringslivet idag. Det är i och för sig inget fel med detta. Det har faktiskt sina 

fördelar, vissa frågor driver vi till exempel tillsammans med näringslivet. 

Vi brukar säga att det är en kamp om 100-lappen. Tar inte vi den, hamnar den hos någon 

annan hjälporganisation. 

 

Intervju med Johnny Nordström på BRIS (3 maj, 2005) 
 

Fråga 1: Hur ser marknaden för hjälporganisationer ut just nu? 

– Konkurrensen är hårdare idag än förr. Vi har ett väldigt inarbetat varumärke och har funnit i 

35 år. Majoriteten av befolkningen känner till BRIS, vi har exempelvis 98 % kännedom och 

96 % viktighet i det vi gör. De små hjälporganisationerna har förmodligen en annan bild än 

oss, det vill säga vi som är större och mer etablerade.  

Den stora skillnaden, om man jämför dagens marknad mot hur den såg för 10-20 år sedan, är 

att intresset för hjälporganisationer har ökat, vilket gjort att konkurrensen också hårdnat. 

 

Fråga 2: Upplever du att det är hård konkurrens om bidragsgivarna? 

– Ja, det gör jag. Konkurrensen som finns idag gör det svårare för alla de som vill driva 

hjälporganisationer och dra in pengar till en god sak. 
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Bilaga 3 

Ålder på kvinnor som har donerat 
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Fortsättning bilaga 3  

Ålder på män som har donerat
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