
Den ideella organisationens 
utmaning  
– att värva nya och behålla befintliga donatorer 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Ledarskap | Höstterminen 2008 

Av: Annelie Haglund & Sara Laine 
Handledare: Göran Grape 
 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title: The challenge of the non-profit organization – to sign new and keep existing 

donors 

Course: Business Economics C, Bachelor Thesis, Management/Leadership alignment 

Authors:  Annelie Haglund & Sara Laine 

Tutor:   Göran Grape 

Key words: Non-profit Organization, Development theory, Fundraising theory, 
Communication theory, Costumer Relationship theory, Donor, Sponsor 

Purpose: The purpose of the essay is to result in recommendations for how non-profit 
organizations work with signing new and keeping existing donors can be 
improved. 

 

Methology: The thesis has a hermeneutic view. It does not have the intention to lead to 
generalizations, although the result could lead to new knowledge, increased 
understanding and deepened insight based on well thought-out interpretations. 
Furthermore, the thesis has a deductive approach. The research method is 
qualitative and the objectivity has been sustained by not enter personal values 
and views until the discussion section. It is a case study and semi-structured 
interviews have been done with two non-profit organizations, two individual 
donors and three donating/sponsoring companies. 

 

Theoretical  
perspective: The essay proceed from theories in development, fundraising, communication 

and customer relations. The development theory focuses on five phases of 
fundraising which go through different cycles of fundraising. In the 
fundraising theory it is focused on central tools of fundraising, development, 
encouragement for donation and campaign theories. The value theory 
empathises the relationship between the non-profit organization and the 
donors, and the donor’s motivation for donation. In the communication theory 
section is the adaptation between a non-profit organization and its donors 
brought up. 

 

Empiric: The empiric is a condensed version of the material studied and interviews 
made for this thesis. 

 

Conclusion: Simplicity is important when it comes to donations. According to the donors, 
the trustworthiness of the non-profit organizations is important. It is also 
important to build a relation between the donor and the non-profit 
organization. When both heart and mind of the donor is involved value is 
created and donations are motivated. 



 

Sammanfattning 

Titel:            Den ideella organisationens utmaning - att värva nya och behålla befintliga 

donatorer 
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Handledare:   Göran Grape 
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Syfte: Att analysera och utvärdera ideella organisationers arbete kring att värva nya 
och behålla befintliga donatorer, för att resultera i rekommendationer för 
förbättringar i det arbetet. 

 

Metod: Uppsatsen har ett hermeneutiskt synsätt. Den har inte till avsikt att leda till 
generaliseringar, däremot kan resultatet ge ny kunskap, ökad förståelse och 
fördjupad insikt baserad på genomtänkta tolkningar. Vidare har uppsatsen en 
deduktivt ansats. Forskningsmetoden i uppsatsen är kvalitativ och 
objektiviteten har bibehållits i hela arbetsprocessen genom att personliga 
värderingar och åsikter inte förts in förrän i diskussionsavsnittet. Uppsatsen är 
en fallstudie och semistrukturerade intervjuer har förts med två ideella 
organisationer, två enskilda donatorer och tre donerande/sponsrande företag. 

 

Teoretiska  
perspektiv: Uppsatsen utgår från teorier inom utveckling, insamling, kommunikation och 

kundrelationer. Inom utvecklingsteorin fokuseras det på fem stadier av 
insamling som går igenom insamlingens olika cykler. I insamlingsteorin 
fokuseras det på centrala insamlingsverktyg, utveckling, uppmuntran till 
donation samt kampanjteorier. I mervärdesteorin betonas relationen mellan den 
ideella organisationen och donatorn samt donatorns motivation till donation. I 
kommunikationsteoriavsnittet tas anpassningen mellan en ideell organisation 
och dess donatorer upp. 

 

Empiri: Empirin är en sammanställning av det material som insamlats och studerats, 
samt de intervjuer genomförts för uppsatsen. 

 

Slutsats: Enkelhet är viktigt vid donerande. Donatorer lägger stor vikt vid den ideella 
organisationens trovärdighet. Det är även viktigt att bygga en relation mellan 
donatorn och den ideella organisationen. Att involvera både hjärta och hjärna 
hos donatorn skapar mervärde hos denne vilket motiverar till donation. 
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Definitioner 

Direkt målgrupp: målgrupp som organisationen primärt riktar sig till. 

Donator: dessa stöder ideella organisationer med olika medel. I uppsatsen omfattar begreppet 

både enskilda (privatpersoner) donatorer och företagsdonatorer. Om differentiering mellan 

dessa två typer av donatorer sker i texten så framgår det. 

Enskild donator: syftar på donerande privatpersoner. Benämns i uppsatsen även kort som 

enskild/ enskilda. 

Företagsdonator: detta begrepp innefattar i uppsatsen även företag som av skattemässiga 

skäl sponsrar ideella organisationer istället för att donera. 

Ideell organisation: en sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas 

gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen 

(Nationalencyklopedin 1992: band 9: 340).  

Kommunikation: är att överföra information eller meddelanden mellan människor, djur, 

växter eller apparater (Nationalencyklopedin 1993: band 11: 206). 

Målgrupp: alla potentiella och befintliga donatorer. 

Sponsor: företag som finansiellt genom avtal stödjer ideella organisationer i utbyte mot att 

till exempel synas i anslutning till den ideella organisationen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

• 2006 fanns det 940 hemlösa kvinnor i Stockholm 

(www.stadsmissionen.se/zino.aspx?articleCategoryID=9). 

• Konflikten i Darfur startade 2003 och har hittills dödat minst 200 000 människor 

(www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=10&action=pod_sho

w&id=78). 

• I tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 miste 230 000 människor livet och 1,7 

miljoner förlorade sina hem (www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=728001). 

Ideella organisationer är viktiga i samhället eftersom deras insats kompletterar den offentliga 

verksamheten. Ideella organisationer tar ofta hand om problem i samhället som staten inte kan 

eller har resurser till att hantera. Detta kan vara hjälp till utsatta i samhället såsom till stadens 

hemlösa och jourtelefoner eller till utsatta i andra delar av världen. Ideella organisationer kan 

ha olika inriktningar och syften med sina arbeten. Gemensamt för dem alla är att de arbetar 

för och strävar mot att fylla olika behov i deras omgivning (Dym & Hutson 2005: 47-48). 

Ideella organisationer verkar oftast i komplexa omgivningar med multipla intressenter såsom 

donatorer och volontärer omkring sig. Dessa utgör en osäkerhet för den ideella organisationen 

då deras bidrag och arbeten oftast inte är på regelbunden basis och inte heller förutsägbara. 

Att kunna behålla donatorer och volontärer kan vara svårt då dessa kan skilja sig mycket från 

varandra. De behöver olika typer av bemötande samt att de har olika förväntningar på den 

ideella organisationen (Balser & McClusky 2005: 295-297, 303). 

Ideella organisationer skiljer sig i flera avseenden från vinstdrivande organisationer. Ideella 

organisationer drivs ofta av ett syfte, deras ”kunder” skiljer sig oftast mycket från vanliga 

konsumenter samt finansieringen sker genom andra kanaler. Detta gör att dessa organisationer 

måste motivera sin personal samt sina volontärer på andra sätt än vad vinstdrivande företag 
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behöver göra. Personalen och volontärerna måste känna stor mening och stort värde med sitt 

arbete och sina insatser och det är ledarens roll i organisationen att skapa detta mervärde 

(Dym & Hutson 2005: 101-104). Pengarnas ursprung skiljer även ideella organisationer från 

offentlig verksamhet, då de inte kan förlita sig på skattemedel för finansiering av 

verksamheten (Gummesson 2002: 153-154). De är beroende av donationer och de flesta 

ideella organisationer finansieras huvudsakligen av enskilda donatorer 

(www.insamlingskontroll.se/Statistik/10985_Sammanstaellning_1997-2006). 

En svårighet kring finansiering av ideella organisationer är att av alla länder i EU är det bara 

två länder som inte tillåter skatteavdrag vid donationer. Dessa är Slovakien och Sverige 

(Dagens Nyheter, Debatt 2008-11-22). I nuläget diskuteras en lagändring till att få göra 

privata skatteavdrag vid donationer vilket skulle uppmuntra fler enskilda till att bli donatorer 

(www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2099323.svd). På företagssidan skulle en lagändring 

också påverka donationsvanorna. Idag betalar företag i Sverige uppemot 70 % av 

donationsvärdet i skatt. Det får företag att kalla stödet till ideella organisationer för sponsring, 

då detta är avdragsgillt om företaget då får en direkt motprestation eller om de har ett 

samband med den berörda ideella organisationen. Om en lagändring görs om tillåtelse att göra 

skatteavdrag vid donation så uppges det att 70 % av Sveriges medelstora företag skulle 

avsätta mer resurser till ideella organisationer (Dagens Nyheter, Debatt 2008-11-22). 

Eftersom den ideella organisationen är beroende av donationer består dess långsiktiga 

överlevnad av två utmaningar, att värva nya och behålla befintliga donatorer. 

1.2 Problemformulering 

Problemet som studeras i uppsatsen är hur och varför enskilda och företag donerar genom att 

undersöka vilka faktorer som är av betydelse i beslutet till att donera. 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att analysera och utvärdera ideella organisationers arbete kring att värva 

nya och behålla befintliga donatorer, för att resultera i rekommendationer till förbättringar i 

det arbetet. 
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1.4 Avgränsningar 

För denna fallstudie har två ideella organisationer studerats, dessa är Läkarmissionen och 

Stockholms Stadsmission. Vidare har även två enskilda donatorer samt tre företagsdonatorer 

studerats. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsmetod 

Uppsatsens forskningsmetod är kvalitativ. Det ansågs mest lämpligt då materialet baseras på 

mjuka data som tolkats och analyserats genom ord och meningar. Vidare har uppsatsen en 

deduktiv ansats och ett hermeneutiskt synsätt. 

Uppsatsen är uppbyggd kring en fallstudie av två ideella organisationer, Läkarmissionen och 

Stockholms Stadsmission. Enskilda donatorer och företagsdonatorer har även studerats som 

ett verktyg för ytterligare förståelse av ideella organisationer, där det fokuserats på 

donatorernas syn på och upplevelse av ideella organisationer. De två organisationerna 

Läkarmissionen och Stockholms Stadsmission var ett bekvämlighetsurval då de var välvilligt 

inställda till ett samarbete samt att de var geografiskt tillgängliga för genomförandet av 

intervjuer. Detsamma gäller valet av enskilda donatorer och företagsdonatorer. 

2.2 Datainsamling 

Empirin samlades in via semistrukturerade forskningsintervjuer genom enskilda personliga 

möten med representanter för de ideella organisationerna, två enskilda donatorer och tre 

företagsdonatorer. Intervjuerna har förts med respondenter inom de ideella organisationerna 

som ansetts ha relevant kunskap och befattning i respektive organisation. Detta gäller även 

respondenterna hos företagsdonatorerna. De enskilda donatorerna ansågs relevanta för 

uppsatsen då de donerar till ideella organisationer. 

Till grund för intervjuerna har tre intervjumallar använts, vilka kan ses i bilaga 5. Samma 

grundfrågor ställdes till de ideella organisationerna även om intervjuerna tog något olika 

riktning då de var semistrukturerade. Det gäller även intervjuerna med de enskilda 

donatorerna och företagsdonatorerna. Det semistrukturerade intervjusättet valdes för att få 

flexibilitet och ge utrymme för en djupare förståelse i ämnet. På så vis kunde respondenterna 

till viss mån leda intervjun i den riktning de fann viktig. Resultatet av intervjuerna och annat 
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material som de ideella organisationerna delade med sig av presenteras i sammanfattad form, 

utan tolkning av författarna i empiridelen av uppsatsen. Intervjuerna kan ses i sin helhet i 

bilaga 1 till 3. Övrigt underlag för denna uppsats är tidigare studier av undersökningar, teorier 

och modeller som granskats och funnits lämpliga för ämnet. Kanalerna för detta har varit 

tidigare skrivna uppsatser, artiklar och litteratur i både elektronisk och tryckt form. Dessa 

valdes utefter relevans för uppsatsen. Även snöbollsmetoden var viktig i urvalet av litteratur, 

då böcker och artiklar har hänvisat vidare till andra böcker och artiklar, antingen genom direkt 

referens eller i källförteckningar. 

2.3 Metodkritik 

Generaliseringar från fallstudier är svaga i trovärdigheten, därför har författarna valt att inte 

generalisera utifrån uppsatsens resultat. Det kan även vara svårt att definiera gränserna för 

uppsatsens fall på ett tydligt och absolut sätt. En ytterligare svårighet med fallstudier är att 

situationen påverkas av forskarens närvaro (Denscombe 2000: 53-54). 

Utskrifter av bandinspelningar ger ibland inte en fullständig bild av en intervju med tanke på 

talspråk, betoningar och ofullständiga meningar. Även faktorer i omgivningen som kan 

påverka faller bort samt meningar som ”sägs mellan raderna”, ansiktsuttryck etc. 

Bandinspelning kan även hämma respondenten, men det har trots det ansetts vikigt i den här 

uppsatsen för större transparents (Denscombe 2000: 148, 163). 

En svårighet kring en kvalitativ analys är att tolkningen blir nära kopplad till forskarens egen 

förståelse och uppfattning. Det finns även en risk att betydelser i anteckningar och 

transkriberingar lyfts ur sitt sammanhang, vilket kan göra att den ursprungliga innebörden går 

förlorad. I sökandet i att identifiera samband i datamaterial finns en risk att förklaringen i den 

kvalitativa analysen blir alltför förenklad (Denscombe 2000: 260-261). 

2.4 Reliabilitet 

Då uppsatsen återspeglar en social verklighet finns det utrymme för motsägelser och 

tvetydigheter. Detta gör att flera forskare inom området kan komma fram till olika slutsatser 

trots användande av samma metoder. Detta har också sin grund i forskarens värderingar och 
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förståelse för ämnet. En ogynnsam effekt på objektiviteten är intervjuarens och kontextens 

påverkan, tillfället för de genomförda intervjuerna samt personerna som deltar i intervjun gör 

data till viss del unik (Denscombe 2000: 138-139, 163). 

Stödjande för uppsatsens tillförlitlighet är att intervjuerna finns transkriberade i bilagorna 

samt att respondenterna fått läsa och godkänna de transkriberade intervjuerna. Vid 

kompletteringar till intervjuerna presenteras dessa i bilaga 4. Ytterligare stöd för 

tillförlitligheten är objektiviteten då ämnet är en för författarna neutral fråga och tidigare 

kontakt med Läkarmissionen eller Stockholms Stadsmission saknas. 

Litteraturen som teoridelen bygger på har stor tillförlitlighet då böcker och artiklar är skrivna 

av erkända författare och kommer från vetenskapliga tidskrifter eller andra tillförlitliga källor. 

Tillgång till webbsidorna med den elektroniska litteraturen som använts är begränsad då det 

krävs inloggningstillstånd och lösenord, vilket minskar risken för otillåtna ändringar i 

texterna. 

Den kvalitativa ansatsen ger stort utrymme för personliga tolkningar. För att behålla 

objektiviteten genom hela arbetsprocessen har inga personliga värderingar och åsikter lagts 

till förrän i diskussionsavsnittet. Detta för att förhindra att oegentliga tolkningar och 

generaliseringar görs. Dock påverkas analysen då den grundar sig i teorier som tolkats utefter 

förståelsen för dem, vilket kan komma att påverka reliabiliteten. 

2.5 Validitet 

Att uppsatsen är en fallstudie begränsar redan i utgångsläget den överförbarhet den har för 

finansiering av ideella organisationer i stort. Detta beror på att uppsatsen enbart bevakat två 

organisationer, vardera vid ett tillfälle. Uppsatsen har inte för avsikt att leda till 

generaliseringar. Däremot kan uppsatsens resultat ge ny kunskap, ökad förståelse och 

fördjupad insikt baserad på genomtänkta tolkningar. De rekommendationer som presenteras i 

resultatet riktas primärt till de två berörda ideella organisationerna, men blir även applicerbara 

på andra ideella organisationer som i sitt arbete och utformande liknar Läkarmissionen och 

Stockholms Stadsmission. 
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Då intervjuerna var semistrukturerade gav det författarna och respondenterna möjlighet att 

diskutera kring intervjufrågorna för att på så sätt undvika missförstånd och nå fram till det 

som frågorna ämnade söka svar på. Detta stärker uppsatsens validitet då risken för icke-

representativ data minimeras. 

Stärkande för uppsatsens validitet är även att respondenterna är utvalda utefter sin kunskap 

och relevans för uppsatsens ämne. 
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3 Teorival 

3.1 Utvecklingsteori – insamlingens fem stadier 

Strukturen för insamling av pengar från donatorer till en ideell organisation har en livscykel. 

Denna struktur för insamlande går igenom tre faser: vädjan -/lockandefasen, insamlingsfasen 

och marknadsföringsfasen. Inom cykeln med de tre faserna, har fem steg identifierats. 

Fas 1 Steg 1: ”Passionerad vädjan -/lockelse”: steget fokuserar på att få igång 

välgörenheten och att få den i rörelse. 

Steg 2: ”Vi behöver mer pengar”: så fort organisationen fått in lite pengar 

känner sig människorna i organisationen nöjda över det som gjorts, gratulerar 

varandra och börjar slappna av. 

Fas 2 Steg 3: ”Vi behöver hjälp”: Organisationen behöver nya donationskällor samt 

behöver anställa betald personal. Insamlingen sköts nu av personal istället för 

volontärer. 

Steg 4: ”Vi tar hand om det”: detta steg representerar den professionella ideella 

organisationen som inte behöver luta sig på volontär arbetskraft. 

Fas 3 Steg 5: ”Låt oss arbeta tillsammans”: organisationen växer kraftigt och börjar nu 

planera inför framtiden. Den bygger långsiktiga relationer för inkomst. 

Denna cykel är inte fullständigt återkommande, i den meningen att få organisationer når steg 

5, medan vissa stannar i mindre cykler mellan steg 2 och 3 eller steg 3 och 4. Detta särskilt då 

kriser inträffar. Relationen mellan betald personal och volontärer är väldigt viktig genom hela 

cykeln (Kay-Williams 2000: 224-236). 
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3.2 Insamlingsteori 

3.2.1 Centrala verktyg i insamling av donationer 

Det kanske viktigaste insamlingsverktyget i ideella organisationer är människorna som är 

involverade i insamlingen. Det kan handla om både betald personal såsom VD och 

utvecklingschef, och om volontärer (Bray 2005: 22). Den ideella organisationen bör se till att 

volontärernas arbete är roligt och givande, även om volontärerna är där av fri vilja och delar 

organisationens intresse och mål (Bray 2005: 38- 39). 

För att en organisation ska få donationer krävs det att donatorn har förtroende för 

organisationen. Det är därför viktigt att organisationens ledare är förtroendeingivande, samt 

representerar organisationen väl. Det gäller även övriga medlemmar i organisationen, då med 

tanke på deras färdigheter, kunskaper, karaktärer och värderingar, att dessa väl speglar 

organisationens syfte. Det är även viktigt att den ideella organisationen befinner sig i rätt 

omgivning och syns vid rätt tillfällen för att nå den fulla potentialen av insamling av 

finansiella medel (Dym & Hutson 2005: 58 - 96). 

I relativt unga organisationer tenderar det vara ledningen som står för arbetet att få in pengar 

till organisationen. Medan ledningen i äldre och mer etablerade organisationer tenderar att 

delegera ut det arbetet till personal som arbetat inom organisationen en längre tid (Cornforth 

2003: 122). Viktiga färdigheter och verktyg en insamlare behöver är relationsmässiga 

färdigheter då de har med människor att göra. Skrivfärdigheter är också viktiga eftersom 

skrivna pressmeddelanden och underlag till donatorer och blivande donatorer är en del av 

arbetet (Bray 2005: 47). Andra viktiga verktyg är till exempel insamlingsutrustning och 

teknik som lokaler, datorer och kreditkortsmöjligheter (Bray 2005: 57). 

3.2.2 Att utveckla insamlingsstrategin 

Även den bästa insamlingsmetoden har liten chans att lyckas utan att först ha en bra analys 

om varför insamlingen är nödvändig och varför de utanför organisationen ska engagera sig i 

organisationens syfte (Bush 2000: 289). 

Det första steget bör vara att upprätta organisationens mål och utveckla en budget för dess 

utveckling och framtid (Bray 2005: 70- 71). Sedan bör insamlingstillgångarna identifieras och 
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utvärderas. Dessa kan vara kontakter, kompetent personal och marknadsföringsfärdigheter. 

Identifiering av organisationens svagheter är också viktigt så att strategier kan utformas för att 

minimera dessa (Bray 2005: 81-85). Vidare bör den ideella organisationen även utveckla en 

insamlingsstrategi. Detta för att minska risken för att bara samla in pengar för insamlandets 

skull och inte för syftets ändamål (Drucker 1990:41). 

I insamlingsstrategin bör organisationen inte bara vända sig till hjärtat utan också till hjärnan 

hos donatorerna, genom att informera donatorerna om resultat och utbilda dem i 

organisationens syfte. En strategi för att bygga upp en donatorbas behövs vari man tar reda på 

vilka donatorerna är och vad de har för värderingar. Organisationen bör omformulera det 

typiska resonemanget Här finns ett behov, till Det här är vad du behöver, det här är vad vi 

kan göra för dig. Organisationen bör se donatorer som kunder och arbeta aktivt ur denna 

synvinkel (Drucker 1990:76). Det är även viktigt att organisationsmedlemmarna involveras 

och engageras i strategin för att denna ska lyckas (Bray 2005: 87). 

3.2.3 Att attrahera individuella donatorer 

Det är viktigt att organisationen är stödvänlig (Bray 2005: 99) och att den är flexibel i sättet 

att ta emot donationer. Den bör skapa mekanismer som tillåter anpassning och icke-

traditionella gåvosätt som till exempel donering via SMS och bankkortsbetalning (Schneider 

2005: 6). 

De flesta donatorer undersöker inte vad organisationen står för till punkt och pricka. Därför 

får de förlita sig på externa indikatorer, såsom organisationens publikationer och det som syns 

i media. Det är därför viktigt att organisationen noggrant och ansvarsfullt rapporterar till 

skatteverket och andra berörda myndigheter. För att understödja donatorers tillit ytterligare är 

det också viktigt att låta dessa få tillgång till bokföring och annan finansiell information, samt 

att vara artig och effektiv i handlandet med donatorerna och ha realistiska men synliga mål 

(Bray 2005: 102- 105). 

I början av organisationens livscykel är den viktigaste uppgiften att attrahera donatorer. 

Tyvärr stannar inte de flesta donatorer längre än två till tre år, och därför behövs det nya hela 

tiden. Kontakt med nya potentiella donatorer kan tas genom till exempel postutskick (Bray 

2005: 118). 
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3.2.4 Hur man får donatorerna att fortsätta ge 

Organisationen bör först och främst försöka förstå varför människor donerar, innan den börjar 

undersöka möjligheterna att förmå dessa att donera mer. Det finns i huvudsak två generellt 

relaterade orsaker till att människor stödjer en organisation: 

• Att donatorn har ett stort intresse för organisationens verksamhet eller ett program 

inom organisationen. 

• Att donatorn donerar på grund av minnen och personligt nära relaterade orsaker 

(Mount 1996: 4). 

Andra orsaker till att människor donerar till ideella organisationer kan ha att göra med deras 

egen hälsa och egenintresse såsom: 

• Donatorn uppfattar det organisationen arbetar med som väldigt viktigt och allvarligt. 

• Donatorn bidrar till organisationen för att lindra sitt samvete och öka sitt eget 

välbefinnande då donatorn upplever att donationen gör nytta. 

• Donatorn väljer att stödja en organisation på grund organisationens synlighet och kan 

därmed bli synlig själv och framstå som givmild och stöttande. 

Dessa orsaker förmedlar betydelsen av donation som i sin tur förklarar och i viss mån kan 

förutsäga donationsbeteendet. Dock ger människor sällan större summor ifall de inte blir 

tillfrågade att göra det så, att förstå och tillmötesgå donatorns motiv är inte nog, de måste 

frågas om det (Mount 1996: 6, 12). 

För att få donatorer att fortsätta donera är det viktigt att komma ihåg att tacka dem för deras 

insatser. Helst ska detta ske med ett skrivet tackbrev inom ett par dagar efter donationen, 

oavsett donationens storlek (Bray 2005: 155). Ett tack kan motivera till ytterligare donationer. 

Glömmer organisationen att tacka eller på annat sätt visa uppskattning för handlingen kan det 

komma att skada organisationen genom förlorade framtida donationer (Schneider 2005: 6). 

Det är också viktigt att kontinuerligt kommunicera organisationens budskap till befintliga och 

blivande donatorer, för att visa att organisationen fortfarande arbetar för sitt syfte. Det kan ske 

genom regelbundna utskick (Bray 2005: 158). I utskicken kan organisationen också föra in en 

uppföljning av dess mål och verksamhet och även på så sätt få donatorer att bli mer nöjda och 

fortsätta att donera. Uppföljningen hjälper även organisationen att skapa ett bra underlag för 
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och kontrollera sin verksamhet och uppställningen av dess syfte och mål 

(www.kic.se/documents/InbjSoR10mars.pdf). 

Att bjuda in donatorer till att bli mer involverade kan skapa ett djupare engagemang hos dem. 

Det kan till exempel handla om att de deltar i kampanjer eller annat volontärarbete, men också 

till undervisning för en djupare kunskap inom organisationens område (Bray 2005: 170). En 

väl uttänkt och artikulerad strategi som skapar en känsla av tillit hos donatorer är också viktigt 

i insamlingsavseendet då det kan påverka donatorer att vilja donera mer (Schneider 2005: 6). 

Att bjuda in donatorer till att dela med sig av sina upplevelser av organisationen är också av 

betydelse. Detta för att få reda på om de är nöjda eller missnöjda. Organisationen kan då få 

reda på vad de kan förbättra vilket kan leda till ytterligare donationer 

(www.kic.se/documents/InbjSoR10mars.pdf). 

3.2.5 Kampanj för ökad insamling 

Då en ideell organisation för en kampanj tenderar donationerna att öka, både under 

kampanjen och efteråt. Det beror på kombinationen marknadsföring, tid och fokus på 

insamling. Förutom ökade donationer tenderar kampanjer att öka volontärers motivation till 

arbete, genom att den bland annat för samman människor att arbeta mot gemensamma mål. 

En ytterligare anledning till att genomföra en kampanj kan vara att nå ut till nya områden och 

på så sätt bredda organisationens donatorbas. En kampanj kan också hjälpa en organisation att 

stärka och fokusera sin inriktning, samt att kommunicera organisationens behov vilket ökar 

förståelsen och åtagandena hos dem som är kopplade till den (Walker 2004: 5,6). 

Inför en kampanj är det viktigt att ha en tydlig kampanjplan. Med det menas till exempel 

formulering av tydliga mål med kampanjen, en direkt målgrupp samt tillvägagångssätt. 

Utformandet är viktigt för att nå ut till den direkta målgruppen och inte stöta sig med de som 

kampanjen inte riktar sig till (Walker 2004: 15-27). Utan en kampanjplan riskerar ledarskapet 

i organisationen att bli ineffektivt och att de uppställda målen inte nås (Walker 2004: 28). 

Timing, att kampanjen ligger rätt i tiden, är ett viktigt instrument när det gäller genomförandet 

av en kampanj annars riskerar kampanjen att förlora den förväntade effekten (Walker 2004: 

41-44). 
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3.3 Mervärde och värdeskapande logik 

I teorier om Customer Relationsship Management är hörnstenarna att skapa värde för 

donatorn, bestående relationer och att hjälpa denne att skapa egna värden (Storbacka & 

Lehtinen 2000: 13). Dessa värdeskapande aktiviteter är den grundläggande byggstenen i all 

affärsverksamhet. För att organisationen ska kunna skapa detta värde hos donatorn så måste 

det sammanfalla med donatorns värdeskapande logik, och denna logik är olika hos olika 

donatorer. Det är till exempel viktigt att skilja mellan enskilda donatorer och 

företagsdonatorer. Då värde varierar från donator till donator, består mycket av 

organisationens arbete i att systematiskt anpassa sig till de värdeskapande aktiviteterna inom 

den specifika donatorgrupp som man riktar sig till. Det är även vikigt att ta hänsyn till 

samhällets utveckling då utvecklingen även förändrar donatorernas värdeskapande logik 

(Normann & Ramirez 1995: 44, 93-103). 

Det mervärde som man vill skapa hos donatorn är ett socialt, psykologiskt, estetiskt och 

moraliskt värde. Detta kan innefatta aspekter såsom mer positiv upplevelse, pålitlighet, ökad 

meningsfullhet och en nästan oändlig mängd andra faktorer, vilkas enda gemensamma 

nämnare är att donatorn värdesätter dem (Normann & Ramirez 1995: 94). Det upplevda 

varumärket kan också skapa ett mervärde för donatorn, och denna relation påverkas av 

varumärkesbudskap inhämtade från personal, reklam, rykte och erfarenheter (Grönroos 2000: 

140-142). 

För att underlätta arbetet med värdeskapande för donatorn bör denne ses som en del av 

organisationen (Storbacka & Lehtinen 2000: 94), vilket borde vara naturligt då dessa är 

organisationens finansiärer. Detta leder till att båda parternas värde ökar i relationen. Då detta 

uppnås så kan relationen mellan organisation och donator bli långsiktig (Gummesson 2002: 

29). En långsiktig relation vari donatorns åsikter och erfarenheter tas till vara på är ett 

effektivt medel för att skapa och bygga ett långsiktigt mervärde (Seth 1998: 412). 

3.3.1 Relationen mellan organisationen och donatorn 

Det är, som ovan nämnt, viktigt att skapa en relation med donatorn. Relationen behöver inte 

vara fysisk, utan kan skapas med hjälp av till exempel informationsteknologi, såsom 

personliga e-mail (Gummesson 2002: 19). 
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Donatorer blir alltmer krävande, kräsna och välinformerade. De har alltfler valmöjligheter och 

är mer benägna att använda dem (Normann & Ramirez 1995: 112). Livslängden på relationen 

med donatorn beror på donatorns lojalitet, som i sin tur påverkas av dennes tillfredställelse av 

organisationen och det upplevda mervärdet, men också av andra faktorer. Dessa andra 

faktorer kan vara hur väl man lyckats involvera donatorns hjärna och hjärta. Ju mer man 

involverar donatorns hjärta desto större blir dennes lojalitet och i sin tur blir relationen 

starkare. Desto mer av donatorns hjärna som är involverad desto fler projekt vill denne stödja 

(Storbacka & Lehtinen 2000: 29, 38-40, 47). Donatorer donerar till organisationer som de har 

förtroende för och är mer benägna att överge organisationer som visar sig inkonsekventa och 

opålitliga (Normann & Ramirez 1995: 110). Därför är det viktigt att organisationen hela tiden 

överträffar donatorns förväntningar för att stärka lojaliteten och få dem att återkomma med 

fler donationer (Grönroos 2007: 144-145). 

3.3.2 Motivationsteori 

Maslows behovshierarki förklarar hur individer motiveras till olika ageranden på grund av 

olika behov, vilka inordnas i en hierarki med de mest grundläggande behoven i botten. För att 

kunna känna de högre behoven såsom självförverkligande måste de lägre behoven i hierarkin 

vara tillfredställda (Kotler & Keller 2006:185). 

 

Figur 1. Maslowes behovspyramid (Hall 2002: 19) 

När trygghetsbehoven är uppfyllda blir samhörighet, jag-känsla och självförverkligande 

viktigt. Individen motiveras till att bli mindre självcentrerad och börjar nu tänka på andra 

(Hall 2002: 13-16). Det finns en positiv syn på hierarkin i den mening att individen antas 

sträva efter de högre nivåerna (Denhardt, Denhardt & Aristigueta 2002: 158-159). 

Man kan även tala om inre och yttre motivation. Inre motivation kommer från inre källor 

såsom hjärta, själ, värderingar och personliga engagemang. Den inre motivationen 

tillfredställer de inre behoven. De inre motivationsfaktorerna kommer från individen och är 
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till exempel känslor av bedrift och självförverkligande. Den yttre motivationen kommer från 

yttre faktorer och kan vara pengar eller att undvika straff (Porter, Bigley & Steers 2003: 51-

52). Trots att många teorier gör skillnad på inre och yttre motivation ska det göras med 

försiktighet, då individer kan motiveras av inre och yttre faktorer samtidigt (Johns 1988: 152). 

3.4 Kommunikationsteori 

Teorierna ovan bygger till stor del på kommunikation mellan den ideella organisationen och 

dess donatorer, då de är beroende av att kommunikationen fungerar väl. 

Kommunikationen mellan organisationen och dess omgivning bör anpassas och integreras 

med andra marknadsföringsåtgärder för att medverka till att ge verksamheten en önskvärd 

profil på marknaden och bland intressegrupper. Det är för att organisationen ska löpa mindre 

risk att aktiviteterna separeras från varandra och därmed undvika att den enskilda aktiviteten 

inte passar in i organisationens helhet. Om anpassningen och integrationen av 

kommunikationen inte utförs väl blir inte den totala effekten så bra som den hade kunnat vara 

om den från början hade anpassats med tanke på helheten (Grönroos & Rubinstein 2004: 5). 

Donatorns upplevda kvalitet beror på hur väl dennes förväntningar stämmer överens med 

erfarenheterna av organisationen. Om organisationen lyckas förmedla en för donatorn positiv 

upplevd kvalitet blir denne nöjd, och får en mer positiv uppfattning av organisationen. Sker 

detta finns det också chans att donatorn kommunicerar sin uppfattning om organisationen 

vidare. Likaså kan en negativ upplevd kvalitet leda till en missnöjd donator, vars uppfattning 

av organisationen utvecklas negativt och sprids vidare. Antagandet om att uppfattningar 

sprids vidare mellan människor gör att en enskild kampanj kan komma att påverka 

organisationens profil till människor utanför målgruppen. Effekter av en kampanj kan ses 

långt efter att den avslutats (Grönroos & Rubinstein 2004: 8). 

En kampanj som har en positiv effekt hos den direkta målgruppen kan få en negativ och 

oönskad effekt hos en annan målgrupp. I planeringen av en kampanj bör hänsyn därför tas till 

effekter som kan förväntas hos varje målgrupp. Organisationen bör försöka kontrollera 

kommunikationens effekter så att de totalt sett blir så positiva som möjligt hos dem som 

organisationen vill nå ut till. De som berörs både direkt och indirekt av kampanjer kan bland 

annat vara nuvarande, potentiella och potentiella före detta donatorer (Grönroos & Rubinstein 
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2004: 20,21). Alla parter ska känna att relationen är meningsfull och meningsskapande. Detta 

kan ske genom att föra en dialog med dem genom för relationen lämpliga kanaler, såsom 

elektroniska relationer och telefonkontakt (Gummesson 2002: 19-54). 

Organisationens budskap påverkas av dess omgivning och kan försvagas eller förstärkas 

beroende på vilka andra informationskällor som finns runtomkring och vilken annan påverkan 

som når målgruppen. Finns det budskap i omgivningen som talar emot det organisationen vill 

förmedla kan den önskade effekten av kommunikationen totalt utebli (Grönroos & Rubinstein 

2004: 21). 

3.5 Teoretisk syntes 

Den ideella organisationen har en insamling med en livscykel i fem stadier. Denna livscykel 

är inte alltid fullständigt återkommande, få organisationer når steg fem och vissa 

organisationer stannar i mindre cykler mellan steg två och tre eller steg tre och fyra. Dessa 

berör områden från att organisationen börjar få in pengar till att det går så pass bra för den 

ideella organisationen att de inte behöver volontärhjälp utan kan anställa personal och växer 

till en professionell ideell organisation. 

Viktiga verktyg i den ideella organisationens insamlande är bland annat förtroende för, 

färdigheter inom och människorna i organisationen. Det är viktigt med en tydlig strategi för 

att förebygga risken att misslyckas med sitt syfte. Den ideella organisationen bör även vara 

stödvänlig och flexibel i sitt sätt att ta emot donationer för att se positiva resultat i sin 

insamling. För att förmå befintliga donatorer till fortsatt donation bör den ideella 

organisationen först och främst förstå varför människor donerar och sedan tillmötesgå detta. 

För att förmå människor att donera mer bör organisationen be om detta och för att inte 

organisationen ska gå miste om framtida donationer är det av stor vikt att tacka donatorer för 

deras bidrag. 

Kampanjer tenderar till ökade donationer både under och efter en kampanj. En kampanj kan 

även hjälpa organisationen att öka sin donatorbas samt att fokusera sin inriktning. Även här är 

det viktigt att ha en tydlig strategi i grundvalen. 
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Det är viktigt att den ideella organisationen skapar ett mervärde för donatorn. Mervärdet kan 

vara socialt, psykologiskt, estetiskt eller moraliskt. För att nå detta mervärde är det viktigt att 

skapa en relation med donatorn och livslängden på relationen beror på donatorns lojalitet, som 

i sin tur påverkas av dennes tillfredsställelse av organisationen och det upplevda mervärdet. 

Mervärdet kan skapa en inre motivation hos donatorn som kommer från källor såsom hjärta, 

själ, värderingar och personligt engagemang. Men det finns även en yttre motivation som 

kommer av yttre faktorer såsom belöning i form av pengar eller att undvika straff. 

Det är också viktigt att organisationen anpassar sig till dess omgivning i sin kommunikation 

och att denna kommunikation även integreras med andra marknadsföringsåtgärder för att 

stärka den önskvärda profilen utåt. Den ideella organisationen bör också vara medveten om 

att dess budskap kan försvagas eller förstärkas beroende på vilka andra informationskällor 

som finns i dess omgivning. 
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4 Empiri 

4.1 Läkarmissionen 

Läkarmissionen startades 1958 som ett initiativ av tidningen Svenska Journalen. Målet för 

den ideella organisationens verksamhet är att skapa möjligheter för ökad livskvalitet för 

utsatta människor. Huvudområdena är hälsa, utbildning, social omsorg, miljö, materialbistånd 

och humanitärt bistånd vid katastrofer (intervju med informatör Läkarmissionen). 

Under 2007 hade organisationen 28 anställda (Läkarmissionens verksamhetsberättelse 2007). 

Fyra personer jobbar med insamling och information, där de flesta har en bakgrund som 

journalister. Insamlingschefen och informatören är de som skriver månadsbreven till 

donatorerna, men insamlingschefen har huvudansvaret. Månadsbreven är grunden för det 

mesta av organisationens intäkter. Organisationen arbetar inte med hjälp av volontärer, 

förutom de som jobbar i organisationens Second handbutik (intervju med informatör 

Läkarmissionen). 

Under 2007 var Läkarmissionens intäkter 132,7 miljoner kronor, varav 71 % var donationer 

via autogiro där huvuddelen var enskilda donatorer, 17 % var övriga insamlade medel, 9 % 

var bidrag från SIDA och 3 % var försäljningsintäkter (Läkarmissionens 

verksamhetsberättelse 2007). 

4.1.1 Intervju med informatör 

På Läkarmissionen arbetar fyra personer med insamlingsarbetet. En är ansvarig för 

dataregistret över donatorer, en för WebaidShop på hemsidan, och två skriver månadsbrev till 

donatorerna. Det sker ingen fortlöpande utbildning av personalen, men de anser att de håller 

sig uppdaterade genom att gå på seminarier och dylikt. Då organisationen är relativt liten är 

inte personalen specialiserad på samma sätt som man är i en större organisation, utan 

personalen får möjlighet att utföra flera olika arbetsuppgifter. Förutom ett personalmöte varje 

vecka så utbildas inte personalen vidare i organisationens syfte och det sker inget aktivt arbete 
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för att få dem mer involverade. De volontärer som jobbar i Second handbutiken utbildas inte 

heller i organisationens syfte. 

De insamlingssätt och betalningsmöjligheter som organisationen har är autogiro, SMS, 

WebaidShop på hemsidan, inbetalningskort och Second handbutiken. Organisationen anser 

inte att det är viktigt att vara ledande i utvecklingen av betalningsmöjligheter då målgruppen 

är äldre människor. Samtidigt vill de hålla sig ajour med utvecklingen, men lägger inte ner 

alltför mycket energi på detta. 

Organisationen har idag några befintliga företagsdonatorer, men riktar främst in sig på 

enskilda donatorer. Organisationens direkta målgrupp är äldre människor över 70 år, framför 

allt kvinnor. Dock hoppas organisationen locka yngre donatorer genom sin nya WebaidShop 

på hemsidan. För att nå sin målgrupp genomför organisationen en stor höstkampanj och en 

lite mindre på våren. I dessa kampanjer värvas många nya donatorer. Nya potentiella 

donatorer kontaktas också genom adresserad direktreklam och telemarketing bearbetning. 

Varje månad får organisationens befintliga donatorer ett informationsbrev, vari donatorerna 

tackas för sin gåva och nya projekt presenteras med en uppmaning till ytterligare donationer. 

Dessa informationsbrev är personliga i det avseendet att de återknyter till den summa som 

donatorn skänkt, till exempel ”Tack för din gåva på 100 kronor som inkommit”. Det kommer 

inget extra brev eller tack för en donation, oavsett och det är en förstagångsdonator eller 

någon som har autogiro. Däremot om donationen varit stor får donatorn ett personligt 

tackbrev av organisationen. Donationer som kommit in av donatorer via SMS, tackas också 

via SMS. 

Organisationens budskap till potentiella och befintliga donatorer är ”hjälp oss hjälpa”. 

Organisationen anser även att det är vikigast att vända sig till hjärtat när man vädjar om 

donationer. Det är vikigt med tydlig information, men det är framför allt känslan som 

organisationen vill förmedla. Enligt organisationen är det med hjärtat som folk ger och inte 

med huvudet och därför behöver inte organisationen involvera hjärnan så mycket. Dåligt 

samvete är också en anledning till att man ger, även om det kan låta negativt. Respondenten 

kan inte ange något medelvärde på hur länge donatorerna fortsätter donera, vissa har varit 

med sedan starten, medan andra bara donerar en gång. Organisationen arbetar med olika sätt 

(vilka sätt framgår inte av intervjun) för att lära sig mer om donatorerna för att få dem att 

stanna längre. 
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Organisationen erbjuder inte donatorerna ytterligare involvering, utan är i huvudsak 

intresserade av deras donationer i form av pengar. Det sker ingen utbildning av donatorerna i 

organisationens syfte förutom det som står i de månatliga informationsbreven. Donatorerna 

återkopplar sällan själva för att ta reda på hur organisationens arbete går, det händer men inte 

varje dag. 

Organisationen har en del mallar som de följer, men ingen tydlig strategi för 

insamlingsarbetet i stort, utan det ”bara lunkar på”, höstkampanjen är däremot analyserad med 

målgrupper och dylikt. Månadsbreven går bara på ”någon slags tradition”. Däremot finns en 

strävan i organisationen mot att öka donatorbasen och få fler att använda autogiro. 

Marknadsföringen för organisationen och dess projekt sker genom kampanjer, adresserad 

direktreklam, annonser och inbladningar i tidningar. 

Respondenten är ibland ute i skolor och pratar med skolbarn när de ska göra insamlingar eller 

vara med i Läkarmissionens projekt Aktion Julklappen (julklappar med bestämt innehåll till 

jämnåriga i Östeuropa). Primärt är det pengar som organisationen vill samla in, då saker ofta 

blir för dyrt att skicka och man kan ofta köpa billigare på plats. När organisationen arbetar 

med skolbarn anser de att det kan vara värt en extra kostnad att skicka saker då det handlar 

om barns givande. 

Det i omgivningen som kan vara skadligt för organisationen är om en annan ideell 

insamlingsorganisation hamnar i onåd, vilket skadar hela branschen. Enligt respondenten 

verkar allmänheten tro att mindre av de donerade pengarna går fram till ändamålet än det i 

verkligheten gör. 

4.2 Stockholms Stadsmission 

Stockholms Stadsmission startade 1853 som ett initiativ av kyrkan. Den är idag inte religiös i 

sig men utgår ifrån en kristen människosyn och verksamhetsidén är att utmana och 

komplettera samhällets insatser för utsatta grupper (intervju med insamlingschef Stockholms 

Stadsmission). 
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Under 2007 hade organisationen 514 personer anställda och 320 volontärer. Det är många 

som söker till volontärtjänsterna och därför har organisationen möjlighet att välja personer 

med stort engagemang och lämplig kompetens (Stockholms Stadsmissions årsredovisning 

2007:25). 

Stockholms Stadsmissions intäkter under 2007 var 152,3 miljoner kronor, varav 40 % 

insamlade medel, 35 % från försäljning, 12 % vårdavgifter, 7 % hyresintäkter och 6 % anslag 

från Stockholms stad. Utav det insamlade medlen kom 35 % från testamenten, 26 % från 

enskilda, 21 % från stiftelser, 13 % från företag och 5 % övrigt (Stockholms Stadsmissions 

årsredovisning 2007:28). 

Resultatet av organisationens viktigaste kampanj som är julkampanjen, under 2007 uppgick 

till 9 miljoner insamlade kronor. Samma år uppgick det totala insamlade beloppet till 60,5 

miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kronor kom från företag (Stockholms Stadsmissions 

årsredovisning 2007:26). 

Under 2007 omorganiserades marknadsavdelningen och döptes om till avdelningen 

Kommunikation & Insamling, där det finns en kommunikationschef och en insamlingschef. I 

och med denna omorganisation intensifieras insamlingsarbetet baserat på långsiktiga 

relationer med donatorerna (Stockholms Stadsmissions årsredovisning 2007:26). 

4.2.1 Intervju med insamlingschef 

Organisationens insamlingsgrupp är indelad i en insamlingsenhet och en 

kommunikationsenhet då de anser att kommunikation och insamling är nära besläktade. De 

kommunicerar sällan utan en donationsuppmaning. I insamlingsenheten finns olika roller. 

Respondenten arbetar med enskildas donationer och är där projektledare. Det finns ytterligare 

en projektledare som arbetar med att utveckla donatorrelationer och månadsdonationer. 

Utöver det finns en person i gruppen som arbetar med direktkontakten med donatorerna och 

svarar i telefonen när donatorer ringer. Vidare arbetar en och en halv tjänst med 

företagsdonationer, samt en person med testamenten och stiftelser. 

Personalen har en ekonomisk och/eller marknadsutbildning. Marknadsföringen i 

organisationen är enligt respondenten väldigt lik den marknadsföring som finns i företag.  

Organisationen arbetar med försäljningsanalys, bortfallsanalys, givarstrategier, 
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kommunikationsplaner och projektplaner för de aktiviteter de genomför. De arbetar även med 

marknadsundersökningar och direktmarknadsföring, och använder sig av samma teknik och 

tänkande som vid ”vanlig” direktreklam, det vill säga rätt målgrupp ska få rätt budskap genom 

rätt kanal. 

Som nyanställd på Stockholms Stadsmission får man en grundutbildning. Vidare ser 

organisationen till att personalen deltar i relevanta utbildningar som finns i branschen. 

Organisationen förlitar sig lite på volontärer i själva insamlingsarbetet, men har totalt ca 320 

stycken i organisationen idag. Alla som vill kan söka volontärutbildning, men något specifikt 

erbjudande om volontärarbete till donatorer sker inte. Volontärutbildningen föregås av en 

arbetsintervju för att se till att volontären har rätt kompetens och passar in i organisationen. 

Organisationens målgrupper är stiftelser, företag och enskilda. Inom gruppen enskilda är 

målgruppen primärt förändringsbenägna höginkomsttagande stockholmare med utflyttade 

barn. Organisationens snittdonator stannar mellan tre och fem år. Det primära kontaktsättet 

för att nå målgruppen är vid julinsamlingen som syns genom annonsering, på webben, 

inbladningar i tidningar, på stortavlor i tunnelbanan och aktiv värvning såsom telemarketing 

där de ringer upp engångsdonatorer. Från och med 2009 kommer organisationen ha två 

kampanjer per år. En vårkampanj och en julkampanj. Organisationen anser att kampanjer är 

viktiga då de får nya människor att upptäcka organisationen. Kampanjen kring jul anses vara 

den vikigaste då denna högtid ofta associeras med medmänsklighet och Stockholms 

Stadsmissions arbete. 

Organisationen uppdaterar donatorerna om vart pengarna går och hur organisationens arbete 

går genom nyhetsbrev, givarbrev och tidningen Mission Stockholm. Förstagångsdonatorerna 

får en värdecheck på en kopp kaffe på Stockholms Stadsmissions café, eller biobiljetter. 

Organisationens budskap till nya potentiella donatorer och befintliga donatorer är både ”hjälp 

oss med det här” och ”det här kan vi göra för dig”. Detta genom att fokusera på donationen i 

sig, men att också ge biljetter och kaffekuponger till enskilda donatorer, samt att 

företagsdonatorer får plats i tackannonser och liknande. Det är ofta vikigt för företag att få 

synas i samband med donationer och välgörenhet. 
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Organisationens insamlingssätt och betalningsmöjligheter är autogiro, testamenten, stiftelser, 

företagsdonationer, gåvogram, insättning direkt på hemsidan, inbetalningskort med OCR-

nummer, kollektpengar och SMS. Organisationen är väldigt noga med att hänga med i 

utvecklingen av nya betalningsmöjligheter och avsätter tid för omvärldsbevakning. Exempel 

på nytänkandet är Facebook-applikationer och bygganden av andra digitala lösningar. 

Organisationen har en strategi om att utöka donatorbasen. Idag finns 25 000 stycken som får 

givarbrev. Insamlingsstrategin handlar om inflöde av donationer, återkoppling till nya 

donatorer med direkt avsikt att få dem att fortsätta donera genom givarbrev alternativt att 

direkt gå över till månadsdonationer via autogiro. Respondenten anser att ett av 

organisationens viktigaste arbeten idag är att utveckla metoder för att få fler att donera via 

autogiro. Idag finns det ungefär 2 315 donatorer som är anslutna med autogiro. En annan del i 

strategin handlar om att skapa relationsmodeller för alla organisationens donatorgrupper, både 

företag och enskilda. Donatordatabasen och utvecklingen av den är också en viktig del av 

strategin, liksom att utveckla organisationens kommunikation genom att engagera och 

tydliggöra mer. 

När andra organisationer blir ifrågasatta i media kan det komma att skada Stockholms 

Stadsmission då donationer bygger på allmänhetens förtroende. En annan faktor som kan 

försvåra organisationens arbete är en kraftig konjunkturnedgång, även om det inte finns något 

tydligt samband mellan donerande och personlig ekonomi så påverkar det allt i samhället. 

4.3 Intervju med enskilda donatorer 

4.3.1 Anna-Greta Eriksson, 72 år, pensionär boende i Nacka 

Respondenten donerar kontinuerligt till SOS Barnbyar där hon har haft ett fadderbarn i 12 år. 

Sporadiskt så skänker hon även pengar till Amnesty och till djurändamål då det ligger henne 

varmt om hjärtat. 

Hon kom i kontakt med och valde just SOS Barnbyar genom sin dotter som varit ute och rest 

och då besökt olika barnbyar. Respondenten blev då själv väldigt intresserad och, förutom att 

skaffa ett eget fadderbarn, såg hon till att en välgörenhetsorganisation där hon är medlem 

också skaffade tre fadderbarn. Detta gjorde hon genom att ta upp det på ett möte där hon 
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berättade hur bra hon tycker att just den här organisationen är och sedan röstades det igenom 

och välgörenhetsorganisationen har kvar de tre fadderbarnen än idag. 

Respondenten donerar 200 kronor i månaden via autogiro, vilket är åtagandet av ett 

fadderbarn. Där utöver skänker hon frivilligt 500 kronor två gånger om året, där hälften går 

till fadderbarnet direkt att disponera och andra hälften sätts in på ett konto som fadderbarnet 

får tillgång till den dag då denne ska flytta från barnbyn. 

Respondenten är mycket nöjd med uppföljningen som organisationen ger henne om 

fadderbarnet och redovisningen av vart pengarna går. Likaså med de tack hon får av 

organisationen och fadderbarnet. Hon känner däremot inte att det finns någon stark relation 

mellan henne och organisationen, däremot skapar fotografierna och julkorten som hon får av 

fadderbarnet en relation till fadderbarnet. 

Anledningen att respondenten väljer att donera och tycker att detta är en viktig samhällsfråga 

är att få hjälpa andra, och att det som är lite pengar här kan ge så mycket mer i andra länder. 

Däremot skulle hon troligtvis inte donera mer om organisationen bad henne om det, då hon 

anser att det finns så många andra ändamål att donera till, såsom djurändamål. Hon känner att 

hon är tillräckligt involverad och skulle inte vilja delta i volontärarbete idag då hon anser att 

hon blivit för gammal för det. 

Välgörenhetsorganisationen som respondenten är med i brukade tidigare donera mycket till 

Stockholms Stadsmission, men efter en skandal i media om Stadsmissionens lägenheter 

skänker de inte längre pengar utan endast saker som blivit över från 

välgörenhetsorganisationens basarer och liknande. 

4.3.2 Joakim Markusson, 34 år, butikskonsult med eget företag boende i 
Hammarbyhöjden 

Respondenten donerar till både Greenpeace och till Läkare Utan Gränser. Donationerna till 

Greenpeace började för fyra år sedan genom att en utsänd från Greenpeace inne i Stockholms 

city frågade om han ville bli donator, men intresset för organisationen har funnits länge. 

Läkare Utan Gränser kom han i kontakt med för två år sedan genom reklam i Stockholms 

tunnelbana där organisationen annonserade att de behövde pengar till ett visst projekt, varpå 

han bestämde sig för att donera via SMS. 
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I Greenpeace är respondenten månadsgivare, och då med 200 kronor per gång, medan 

donationerna till Läkare Utan Gränser sker sporadiskt och hittills i år har han donerat till dem 

cirka 15-20 gånger. Som tack från organisationerna får han från Greenpeace ett brev två 

gånger per år. Vari det framgår vad pengarna använts till och vad som är planerat för 

framtiden, och den återkopplingen tycker han är bra. När det gäller SMS-donationerna till 

Läkare Utan Gränser så får respondenten med detsamma ett tack för sitt bidrag genom ett 

SMS. I SMS: et framgår det även vad det är han har donerat till. Övrig uppföljning av Läkare 

Utan Gränsers arbete är respondenten mindre nöjd med, han har fått söka upp informationen 

själv. 

Om någon från organisationen skulle ringa personligen och be om mer pengar till någonting 

specifikt så skulle respondenten troligtvis donera mer. 

Respondenten uppfattar inte att det finns någon relation med organisationerna utan känner sig 

som en i mängden. Han blir inte heller mer motiverad att donera av informationsbreven, men 

känner att en mer personlig känsla såsom ett telefonsamtal skulle göra honom mer involverad. 

Han tycker att donatorer bör få en öppning för att kunna fördjupa sitt engagemang för den 

ideella organisationen, att den ideella organisationen skulle kunna berätta och erbjuda 

människor att bidra med mer än pengar. 

Anledningen till att respondenten donerar är känslan att vara med och stödja ett projekt och 

”döva samvetet lite grann”. Han tycker även att det är en vikig samhällsfråga och att det borde 

uppmärksammas mer, men också att det finns ett intresse i samhället att hjälpa till. Då 

respondenten anser att samhällsklyftorna ökar är det viktigt med privata initiativ till att hjälpa 

samhällets utsatta. 

I rollen som arbetsgivare skulle respondenten vilja involvera arbetstagare i donerandet om han 

hade möjlighet. Likaså ser han positivt på att som arbetstagare få information av sin 

arbetsgivare om donation. Respondenten tror även att arbetstagare skulle känna ett stort 

mervärde av sitt arbete om företagets vinst gick till välgörande ändamål istället för bara till 

aktieägarna. 
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4.4 Intervju med företagsdonatorer 

4.4.1 Advokatfirma Lindahl 

Advokatfirma Lindahl har 270 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Helsingborg och Örebro. Företaget är cirka 30 år gammalt och bildades genom en 

sammanslagning av andra byråer. Intervjun genomfördes med delägare Marcus Holmberg. 

I år har byrån donerat till Röda Korset. Kriterier för valet av mottagande organisation är att 

det är ett 90-konto och att företaget inte hört någonting negativt om organisationen. 

Respondenten önskar att företaget hade haft mer tid att sätta sig in i mottagarorganisationen. 

Han tror att om den donerade summan varit större skulle engagemanget för detta vara 

betydligt större. 

Företaget har år 2008 donerat 15 000 kronor till Röda Korset och initiativet till donationen 

togs av företaget som ringde till organisationen och meddelade att de ville donera. Donationen 

skedde sedan via inbetalningskort. Respondenten anser att när ideella organisationer frågar 

efter ytterligare donationer kan det få motsatt effekt och uppfattas som irriterande om de 

ringer många gånger. 

Att företaget får reklam för att det ”ger bort” pengar anser inte respondenten vara lika viktigt 

som att synas i andra sammanhang, såsom när företaget visade välvilja genom att hjälpa till i 

samband med tsunamikatastrofen. 

Respondenten saknar en bra uppföljning och återkoppling av donationen. Han skulle förutom 

att veta vad pengarna gått till, vilja ta del av organisationens mål. Han tror att genom en bättre 

uppföljning skulle ideella organisationer kunna kontrollera sin verksamhet bättre. Någon 

direkt relation mellan företaget som donator och Röda Korset som ideell organisation 

uppfattar inte heller respondenten att det finns. Han menar på att om donationen hade varit 

betydligt större så hade en närmare relation till mottagarorganisationen önskats. 

Att företaget har skänkt pengar till Röda Korset är ingenting som de har gått ut med till de 

anställda. Det är VD: n som beslutar om det ska doneras och vart donationen ska gå och de 

anställda involveras inte. Vidare tror respondenten att om man ska engagera personal till att 

bli donatorer så ska de ideella organisationerna rikta uppmärksamheten mot toppskikten i 
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företagen då det finns mer pengar att hämta hem där. Den ideella organisationen kanske skulle 

kunna bjuda in till seminarier och berätta om deras arbete. 

Respondenten nämnde även Corporate Responsibility, att man som företag har ett ansvar som 

sträcker sig längre än att bara generera maxvinst. Man bör tänka på att vara bra förebilder för 

andra. 

4.4.2 ICA AB 

ICA startades 1917 i Västerås. Koncernen är ledande i Norden inom detaljhandelsföretag med 

cirka 2 250 egna och handlarägda butiker i Sverige och antalet anställda 2007 i medeltal var 

20 081 (ICA AB 2008-12-01). Intervjun genomfördes med sponsorchef Peter Wigstein. 

ICA kallar inte sig själva donatorer utan sponsorer då de inte skänker pengar till de ideella 

organisationerna, istället upprättar de sponsoravtal och arbetar nära och aktivt med 

organisationerna. De kallar sitt sponsorskap ICA: s samhällsengagemang. Sedan 70- talet har 

de arbetat med Corporate Social Responsibility, socialt ansvar. Idag har de samarbeten med 

flera organisationer men de tre största strategiska samarbetena sker med Röda Korset, 

Childhood Foundation och Världsnaturfonden. Dessa är noga utvalda med anledning av deras 

verksamheter, Röda Korset för att de är världens största mänskliga nätverk, Childhood vari 

ICA fokuserar på barn och ungdomar och Världsnaturfonden då ICA arbetar mycket med 

ekologiska varor. Röda Korset och Världsnaturfonden har de haft samarbete med i över 20 år 

i rad medan samarbetet med Childhood har varat i cirka sex år. Till dessa sponsrade ICA 

mångmiljonbelopp under år 2007 ( ICA AB: s årsredovisning 2007). 

I ICA: s aktiva arbete med sponsorskap arbetar de mycket med sitt stora närverk och lyssnar 

hela tiden efter om vad som händer i samhället och i världen och ser om det uppstår 

situationer som de kan arbeta inom. De väljer noggrant vilka organisationer och projekt de 

sponsrar, dessa ska spegla ICA: s värderingar och ge mervärde till varumärket. Oftast så är det 

ICA själva som uppmärksammar någonting som intresserar dem att arbeta med och då tar de 

själva kontakt med en organisation som har med det som är av intresse att göra. Men de är 

även öppna för att organisationer tar kontakt och frågar om sponsorskap. Kontakterna med 

organisationerna sker direkt och utan mellanhänder och de sponsrar inte utan sponsoravtal 

som är skräddarsydda för relationen med varje enskild organisation. Detta är viktigt för dem 
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ur skattesynpunkt men även för att undvika oklarheter som kan uppstå mellan dem och 

organisationerna. 

Genom sina butiker, tidningar och andra kanaler arbetar ICA också med att nå ut till sina 

anställda och kunder för att även involvera dessa att bidra och stödja ideella organisationer på 

olika sätt, till exempel har de en stor Childhood kampanj i butikerna nu julen 2008 och en del 

av försäljningen av vissa varor går till Childhood Foundation och alla kampanjer för de först 

internt innan de går ut till allmänheten. 

Vidare så upplever ICA att tack från de organisationer som de samarbetar med kommer mer 

via informell kontakt som till exempel möten mellan representanter från ICA och de ideella 

organisationerna och via telefonsamtal. Ibland får de sig ett standard diplom tilldelat men det 

informella tacket känns mer riktigt. 

När det gäller uppföljning så berättar respondenten att både ICA och de ideella 

organisationerna gör egna uppföljningar och mätningar före, under och efter kampanjer som 

de sedan jämför och utvärderar. Relationen mellan ICA och organisationerna är nära och bra 

och de engagerar sig djupt och aktivt i de organisationer som de sponsrar. Genom de möten 

som de kontinuerligt har med organisationerna så lär de sig också mycket om dem. När det 

gäller att öka sin sponsring så skulle det i så fall gälla nya unika projekt svarar respondenten, 

men det skulle snarare vara så att de byter ut något av de befintliga projekten mot ett nytt. 

ICA anser att sponsring är en viktig fråga i samhället och att ett modernt företag är ett företag 

som uppmärksammar och arbetar aktivt inom sponsringsområden. 

4.4.3 Kummelnäs Varv AB 

Kummelnäs Varv AB är ett båtvarv med 10 anställda som startades för 102 år sedan och är ett 

familjeföretag i tredje generationen. Intervju genomfördes med VD Cathrine Eriksson. 

Företaget sponsrar skolor och förskolor för att förse barnen med trafikvästar och för 

nolltolerans mot mobbing, samt att företaget prenumererar på Situation Stockholm. Kontakten 

gjordes genom att företaget blev uppringda och fick en förfrågan om att donera till detta. 

Anledningen till att företaget valde just dessa ändamål var att VD: n tidigare arbetat inom 

skolväsendet. 
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Företaget donerar en gång om året via inbetalningskort eller faktura och den totala summan 

brukar ligga på 4 500 kronor. 

Det som företaget känner att de får ut genom att donera till de här ändamålen är de gör en 

skillnad genom att de får en återkoppling och redovisning av insamlingen. Företaget får också 

en reklamplats på kommunens hemsida i form av en presentation av sponsorerna och en länk 

till företagets hemsida. 

Företaget får tack av kommunen och skolorna i form av diplom, men ibland även teckningar 

av barnen som fått västar. Återkopplingen och redovisningen av insamlingarna är företaget 

väldigt nöjd med, då kommunen brukar ringa upp och informera hur mycket pengar som 

samlats in och hur många barn som fått västar. 

Respondenten tror inte att företaget skulle donera mer även om de blev frågade att göra det, 

utan företaget vill då hellre ge lite till många istället. Volontärarbete är inte heller något som 

intresserar företaget utan de är nöjda med att donera pengar. Arbetstagarna tycker att det är 

bra att företaget är med och sponsrar kommunen då de flesta bor i närheten, men företaget vill 

inte försöka påverka arbetstagarna att börja donera själva. 

Donationer till skolor och förskolor ser företaget som en vikig samhällsfråga då det inte 

handlar om några stora summor, men att företaget kan inte ge till alla ändamål och då måste 

en gräns dras någonstans. 
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5 Analys 

5.1 Läkarmissionen 

Läkarmissionen har sedan 1958 utvecklats till en relativt liten men väl fungerande 

organisation. Enligt Utvecklingsteorin, så befinner sig Läkarmissionen troligtvis någonstans 

mellan steg 3 och 4, då organisationen söker nya donationskällor och har betald personal som 

sköter insamlingsarbetet. Anledningen till att organisationen ännu inte nått steg 5 är för att 

den inte har växt så mycket och inte heller verkar planera att göra det då de inte har någon 

tydlig strategi för det. 

I Insamlingsteorin betonas vikten av en välplanerad strategi. Enligt denna teori bör strategin 

föregås av en analys och därefter ska mål och budget formuleras. Läkarmissionens arbete 

stämmer inte helt och hållet överens med denna teori då de följer en del mallar men det övriga 

insamlingsarbetet mest går på rutin och man gör som alltid har gjort. Kampanjerna som 

organisationen genomför har däremot en noga planerad strategi i grunden. Insamlingsteorin 

nämner vidare att det är viktigt att människorna i organisationen känner sig involverade och 

hängivna. Här ses att Läkarmissionen förutom ett personalmöte varje vecka inte 

vidareutbildar personalen i organisationens syfte, det arbetas inte aktivt för att involvera 

personalen ytterligare. Å andra sidan är organisation relativt liten och personalen får arbeta 

med lite av varje och vet på så sätt vet vad som händer i organisationen. Ett annat viktigt 

insamlingsverktyg enligt Insamlingsteorin är skrivfärdigheter och detta besitter de som 

arbetar med insamling och information i Läkarmissionen då de flesta har en bakgrund som 

journalister. Detta kan även ses då grunden för den mesta av organisationens insamling sker 

från skriftliga utskick. Ytterligare verktyg som teorin tar upp är kreditkortsmöjligheter och 

dylikt vilket Läkarmissionen har. I Insamlingsteorin trycks det även på att man måste 

involvera donatorer och potentiella donatorers hjärna och inte bara vända sig mot hjärtat med 

vädjan om donationer. Läkarmissionen har valt att primärt bara engagera hjärtat hos 

donatorerna. När hjärnan inte involveras kan detta medföra att donatorerna inte stannar lika 

länge i organisationen då de inte känner sig lika involverade. De kan också känna sig mindre 
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manade att stödja fler projekt som organisationen har. I och med detta så erbjuder inte heller 

organisationen sina donatorer något tillbaka förutom den känslomässiga tillfredställelsen att 

ha gjort något bra. Detta kan ses även i organisationens budskap utåt som är ”hjälp oss 

hjälpa”. 

Det är viktigt att den ideella organisationen är stödvänlig, vilket Läkarmissionen är. Det finns 

flera olika betalningsmöjligheter och sätt att donera vilket underlättar för donatorerna. Detta 

är enligt Insamlingsteorin en god grund för att behålla befintliga och värva nya donatorer. 

För att få människor att fortsätta donera är det viktigt att tacka donatorerna, vilket 

Läkarmissionen gör i sina månadsbrev. Där uppmanas också donatorerna att fortsätta donera 

vilket är bra då, enligt insamlingsteorin, människor sällan ger mer om man inte frågar. I och 

med dessa månadsbrev kommunicerar också organisationen hela tiden sitt syfte och kan på så 

sätt skapa ett mervärde och underhålla relationen med donatorerna. 

Läkarmissionen bjuder inte in donatorerna till att bli mer involverade och inte heller någon 

utbildning i organisationens syfte. Donatorerna själva söker sällan en återkoppling till 

organisationen. En anledning till att Läkarmissionen inte involverar sina donatorer mer kan 

vara att organisationen medvetet valt att primärt engagera hjärtat före hjärnan hos 

donatorerna, vilket skapar lojalare donatorer enligt teorin Mervärde och värdeskapande logik. 

Kampanjer är enligt Insamlingsteorin viktiga för att värva nya donatorer och Läkarmissionen 

genomför två kampanjer om året, vilka har stor möjlighet att bli lyckade då de är väl 

planerade med analys av målgrupper och strategi i grundvalen. 

5.2 Stockholms Stadsmission 

Stockholms Stadsmission ser ut att sedan 1853 fått igång en väl fungerande och relativt stor 

verksamhet. Enligt teorin om olika stadier av insamling, så har Stockholms Stadsmission 

troligtvis passerat de första stegen i insamlingens livscykel. Detta syns genom att 

organisationen aktivt arbetar med att värva nya och behålla befintliga donatorer, då 

genomsnittsdonatorn stannar mellan tre till fem år. Det syns även genom att organisationen 

inte förlitar sig på volontärer i insamlingsarbetet utan det sker av betald personal. Då 
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organisationen växt och satsar på att arbeta långsiktigt med relationerna till donatorerna 

uppnår Stockholms Stadsmission även steg fem. 

I Insamlingsteorin nämns också vikten av bra och genomtänkta kampanjer. Här ses att 

Stockholms Stadsmission arbetar med detta och att de aktivt arbetar med att synas vid rätt 

tillfällen såsom julkampanjen. Då vänder de sig till befintliga och framtida donatorer med 

budskapet att tänka på de som har det svårt i samhället och visa medmänsklighet vid denna 

familjehögtid. De arbetar även med att utveckla sin verksamhet i nya framtida projekt som väl 

speglar organisationens syfte. 

Gällande Insamlingsteorin som studerats om insamlingsverktyg så ses att Stockholms 

Stadsmissions arbete väl överensstämmer med dessa. Det är en etablerad organisation och det 

är inte ledningen som för insamlingsarbetet. Istället har de en insamlingsavdelning som 

fokuserar på arbetet kring det. Stockholms Stadsmission ser även till att utbilda sin personal 

så att de får de färdigheter som anses relevanta för arbetet. De har också andra enligt teorin 

viktiga faktorer för insamlande såsom teknik, lokaler, datorer och kreditkortsmöjligheter. 

Organisationen har vidare en tydlig insamlingsstrategi vari deras mål är definierade och även 

väl identifierade insamlingstillgångar såsom kompetent personal vilka har ekonomisk 

och/eller marknadsutbildning. De arbetar även efter väl formulerade syften för sin insamling 

som i teorin nämns som viktigt för att inte bara samla in pengar för insamlandets skull. 

Insamlingsteorin tar upp att ideella organisationer bör vända sig till sina donatorers hjärta och 

hjärna och det gör Stockholms Stadsmission genom att via olika kanaler föra en uppföljning 

av sitt arbete till donatorerna. Detta sker till exempel genom givarbrev. De följer även 

resonemanget om att förmedla till donatorerna vad de som ideell organisation kan göra för 

donatorerna, detta genom att till exempel erbjuda företagsdonatorer plats att synas i 

tackannonser och liknande. Gällande enskilda donatorer svarar Stockholms Stadsmission mot 

vad som tas upp i Insamlingsteorin då de kan anses väl anpassade till utvecklingen och 

flexibel i sätt att ta emot donationer. 

I Insamlingsteorin nämns att det är av värde för den ideella organisationen att förstå varför 

människor donerar till dem. Stockholms Stadsmission är medveten om att olika orsaker kan 

ligga till grund för donationer men de verkar inte ha arbetat närmare på deras donatorers 

orsaker till donerande. Det kan göra det svårare för organisationen att budgetera för framtiden 
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då det utan denna kunskap får svårare att förutsäga donationsbeteendet. Organisationen är 

dock mycket noga med att tacka för donationer. Genom de tackbrev som de skickar ut 

uppmanar de till ytterligare donationer och enligt teorierna är detta ett mycket effektivt sätt att 

knyta an och få donatorer att ge ännu mer. Samt att de förmedlar organisationen budskap till 

omgivningen genom kampanjer och på så sätt ökar antalet donatorer. De har även möjlighet 

att ta emot frågor och åsikter om missnöje genom att de har en person som arbetar med att 

besvara enskilda donatorer via telefon, och på sätt underhålla relationen och upprätthålla 

kommunikationen med donatorerna. 

Relationen mellan organisationen och donatorn underhålls genom till exempel givarbrev, 

nyhetsbrev och tidningen Mission Stockholm. Det arbetas även aktivt för att relationerna till 

donatorerna ska bli långsiktiga. Detta kan enligt teorin Mervärde och värdeskapande logik 

skapa en större lojalitet och få donatorerna att stanna längre. Organisationen använder sig av 

olika kanaler och medel för att anpassa sig till de olika sätten som donatorer tar emot 

information och meddelanden. Organisationen har möjlighet att skapa det mervärde som 

behövs för att enligt denna teori behålla befintliga donatorer. Detta då de är aktiva i sitt 

återkopplingsarbete och öppnar upp och involverar sina donatorer i organisationens arbete om 

än så på distans genom de olika nämnda återkopplingskanalerna. Samtidigt stärks detta 

genom att deras kampanjer kommer att utökas under 2009. 

5.3 Enskilda donatorer 

Båda respondenterna stödjer flera ideella organisationer, men endast en ideell organisation 

kontinuerligt varje månad per respondent. Respondenterna använder även autogiro för de 

månatliga donationerna, men Joakim använder sig även flitigt av SMS för att donera. Det 

tyder på att enkelhet att utföra donationerna är vikigt för donatorerna samt att det är viktigt för 

ideella organisationer att ständigt arbeta för att hitta nya och enkla sätt för människor att 

kunna donera, vilket både Läkarmissionen och Stockholms Stadsmission arbetar med. 

Ett gott rykte och en slagkraftig reklam, liksom att ta direkt kontakt med potentiella donatorer 

har i intervjuerna med de enskilda donatorerna visat sig vara avgörande för valet av ideell 

organisation att stödja. Båda respondenterna säger att ett eget intresse för att donera är viktigt. 

Vikten av ett gott rykte och hur organisationen presenteras i media visade sig i intervjun med 
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Anna-Greta, och bekräftar Insamlingsteorin om att förtroendet är bland det viktigaste hos en 

ideell organisation, vilket både Läkarmissionen och Stockholms Stadsmission är medvetna 

om. 

Båda respondenterna är nöjda med det tack och den uppföljning de får av de regelbundna 

donationerna som är bundna till autogiro. Detta är troligtvis anledningen till att de har varit så 

lojala till respektive organisation under en längre tid. Det tyder på att organisationerna lyckats 

väl med att bygga upp en relation till dessa två donatorer, genom information, uppföljning och 

tackande, som beskrivs i både Insamlingsteorin och teorin Mervärde och värdeskapande 

logik. Trots detta känner inte respondenterna att det finns någon relation mellan dem och 

organisationerna som de stödjer. Dock känner Anna-Greta att det finns en relation mellan 

henne och fadderbarnet. Genom att ge Anna-Greta möjligheten att se fadderbarnets utveckling 

via fotografier har organisationen gett henne ett mervärde. Joakim är däremot inte nöjd med 

den organisationens uppföljning som han bara stöder sporadiskt med SMS-donationer, vilket 

kan vara orsaken till att han fortsätter att endast stödja via SMS och inte binda upp sig till 

något mer regelbundet. Anna-Greta känner sig tillräckligt involverad och detta kan också vara 

en grund till att hon varit lojal mot organisationen under så lång tid. Båda respondenterna 

tycker att det är vikigt att donatorerna känner sig involverade i sitt engagemang till respektive 

organisation. 

Anledningarna till att respondenterna donerar är den inre motivationen, känslan av att bidra 

och hjälpa någon annan, vilket återfinns i teorin Mervärde och värdeskapande logik. De 

tycker båda två att det är en viktig samhällsfråga och något som borde uppmärksammas mer. 

De två respondenterna skiljer sig i frågan ifall de skulle donera mer om organisationen 

frågade. Där Anna-Greta hellre sprider sitt stöd än donerar mer till en organisation, krävs det 

en personlig kontakt, till exempel via telefon för Joakim att gå med på att donera mer. Det 

krävs därför någonting extra, ett starkare mervärde, för att donera ännu mer till den 

organisation man redan stödjer. 

5.4 Företagsdonatorer 

Kontakten mellan företagen och de ideella organisationerna togs på lite olika sätt. Kummelnäs 

Varv AB blev uppringda medan Advokatfirma Lindahl själva tog kontakt med den ideella 
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organisation som de ville stödja. ICA AB är öppna för att bli kontaktade av olika ideella 

organisationer, men tar ofta själv kontakt med den ideella organisation som intresserar dem. 

Både Läkarmissionen och Stockholms stadsmission arbetar med marknadsföring för att synas 

och även med telemarketing för att ta kontakt med potentiella donatorer. 

Anledningarna till att företagen valt att stödja just de ideella organisationer som de gör, skiljer 

sig markant mellan de olika företagen. En gemensam nämnare är att alla de valda ideella 

organisationerna hade företagen en god erfarenhet av, vilket åter poängterar vikten av att den 

ideella organisationen är förtroendeingivande som nämns i Insamlingsteorin. Vilket både 

Läkarmissionen och Stockholms Stadsmission är väl medvetna om. 

Engagemanget bakom donationen och graden av bakgrundskontroll av de ideella 

organisationerna skiljer sig också mellan företagen och kan bero på storleken på summan som 

doneras. När en större summa doneras vill företagen veta mer om den ideella organisationen 

och dess verksamhet. Utifrån detta kan man också dra en parallell till känslan av en relation 

mellan den ideella organisationen och företaget. När de donerade summorna blir större önskar 

företagen en närmare relation till de ideella organisationerna. Det syns genom att Kummelnäs 

Varv AB är nöjd med telefonkontakt några gånger om året, medan ICA AB skräddarsyr sina 

relationer till varje enskild ideell organisation genom kontinuerliga möten och telefonkontakt. 

Stockholms Stadsmission arbetar mer aktivt med donatorrelationer och har kanske därför 

större potential än Läkarmissionen att arbeta med större företag såsom ICA. 

Vad det gäller uppföljning av donationen verkar inte det ha med donationens storlek att göra. 

Både ICA AB och Kummelnäs Varv AB är mycket nöjda med den uppföljning de får, medan 

Advokatfirma Lindahl saknar en bra uppföljning och återkoppling, och skulle vilja få mer 

information om den ideella organisationens mål. Tillfredsställelsen av uppföljningen och 

mervärdet som det ger kan vara grunden till det långvariga samarbetet mellan ICA AB och 

Kummelnäs Varv AB och deras respektive ideella organisationer, enligt teorin Mervärde och 

värdeskapande logik. 

Samtliga tre företag får tack av de ideella organisationer som de donerar till/sponsrar. För ICA 

AB verkar dock vikten av informella tack väga tungt, det tack som fås vid personliga möten 

mellan representanter från ICA AB och ideella organisationer. Detta informella tack kan vara 

en faktor till mervärde hos företagen, att de får dem att känna att deras insats är av betydelse 
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och som gör att de fortsätter stödja samma ideella organisation och ändamål. Detta 

psykologiska värde är ett av de mervärden som nämns i teorin Mervärde och värdeskapande 

logik. Inget av företagen skulle dock donera mer om de blev tillfrågade. Gemensamt verkar 

vara att företagen hellre byter ideell organisation eller donerar lite till fler. 

Det som företagen får ut av att donera eller sponsra kommer primärt från den inre 

motivationen, känslan av att hjälpa till och göra en skillnad. Advokatfirma Lindahl och ICA 

AB: s respondenter talar om företagens sociala ansvar och vikten av att vara en god förebild. 

De tre företagen syns också i samband med det ändamål som de varit med och stött. Det kan 

vara i den ideella organisationens årsredovisning och/eller på hemsidan. ICA AB: s 

respondent talar om mervärdet som ICA: s varumärke får i samband med att de syns i 

anslutning till sin sponsring av ideella organisationer. Dock hävdar samtliga respondenter att 

den yttre motivationen är sekundär, att reklamplatsen inte är det vikigaste. Men en 

reklamplats kan bidra till att öka mervärdet i relationen mellan företag och ideell organisation, 

vilket är en viktig del i teorin Mervärde och värdeskapande logik. 
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6 Resultat 

6.1 Resultat Läkarmissionen 

Läkarmissionens arbete stämmer inte helt överens med Insamlingsteorin, då de följer en del 

mallar men i huvudsak går insamlingsarbetet mest på rutin utan tydlig strategi. Dock har 

kampanjerna som organisationen genomför en noga planerad strategi i grunden. 

Läkarmissionen arbetar primärt med att engagera hjärtat framför hjärnan hos donatorerna och 

erbjuder inte sina donatorer ytterligare involvering i organisationen och dess syfte. Likaså 

involveras inte organisationens personal i verksamheten och dess syfte med undantag för ett 

veckomöte. Läkarmissionen är genom sina många olika betalningssätt stödvänlig för 

donatorer. Vidare arbetar Läkarmissionen med skriftliga utskick såsom månadsbrev vilket 

visar sig vara effektivt då de ligger till grund för den mesta av organisationens insamling. I 

dessa månadsbrev tackar Läkarmissionen sina donatorer och kommunicerar ut sitt syfte. 

6.1.1 Rekommendationer för Läkarmissionen 

• Arbeta mer med strategier och tydliga mål, dels för att styra upp arbetet mer och för att 

skapa en mer förtroendeingivande bild av organisationen. 

• Arbeta mer för att engagera hjärnan hos donatorerna för att få dem att stödja fler 

projekt, samt att undersöka varför donatorerna själva inte söker ytterligare involvering. 

Detta kan ske genom att erbjuda donatorer mer involvering. 

• Utöka donatorbasen genom att försöka få in fler företagsdonatorer via sponsring och i 

utbyte erbjuda dem plats i månadsbrev, på hemsidan eller liknande. Detta kan ske 

genom att ideella organisationen tar kontakt med företag, samt vara synliga för företag 

och fånga deras uppmärksamhet genom till exempel kanaler som branschtidningar. 

• Främja lojalitet hos donatorerna och få dem att stanna längre som donatorer genom att 

arbetet riktas in på att stärka relationerna med donatorerna. Detta kan ske genom att 
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återkoppla mer aktivt till donatorer för att skapa ytterligare mervärde för att på så vis 

även öka donationerna. 

6.2 Resultat Stockholms Stadsmission 

Stockholms Stadsmission arbetar efter en tydlig insamlingsstrategi vari mål och 

insamlingstillgångar tas upp. Likaså är organisationens kampanjer genomtänkta med avseende 

på budskap och donatorer. Stockholms Stadsmission verkar inte arbeta närmare för att ta reda 

på de orsaker som ligger till grund för donationer som organisationen tar emot. Stockholms 

Stadsmission är stödvänlig genom att erbjuda flera olika betalningssätt. De arbetar också med 

att underhålla relationen med donatorerna genom givarbrev, tackbrev och nyhetsbrev. 

6.2.1 Rekommendationer för Stockholms Stadsmission 

• Bredda sin donatorbas genom att kartlägga varför människor väljer att donera till dem 

och varför människor väljer att inte donera till dem. 

• Utöka företagsdonatorbasen genom att ta kontakt med företag, samt vara synliga för 

företag och fånga deras uppmärksamhet genom till exempel kanaler som 

branschtidningar. 

• Främja lojalitet hos donatorerna och få dem att stanna längre som donatorer genom att 

arbetet riktas in på att stärka relationerna med donatorerna. Detta kan ske genom att 

återkoppla mer aktivt till donatorer för att skapa ytterligare mervärde för att på så vis 

även öka donationerna. 
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7 Slutsats 

Att värva nya och behålla befintliga donatorer är viktigt för den ideella organisationens 

långsiktliga överlevnad. För att lyckas med detta talar mycket för att enkelhet för donerande 

är viktigt gällande enskilda donatorer. Både enskilda donatorer och företagsdonatorer lägger 

stor vikt vid att den ideella organisationen upprätthåller sin trovärdighet. Desto tydligare en 

ideell organisations trovärdighet, syfte och målformulering är desto större är chansen att 

attrahera donatorer. Det är även av vikt att bygga en relation med donatorn för att skapa 

lojalitet. Dock verkar inte relationen till den ideella organisationen vara av lika stor vikt som 

relationen till ändamålet. Relationen skapas genom att involvera både hjärta och hjärna hos 

donatorn och på så sätt skapa ett mervärde hos denne. Mycket tyder även på att det tack som 

donatorerna får för sin donation av den ideella organisationen också är en källa till mervärde.  

Mervärdet kan ta sig i uttryck på olika sätt men det vanligaste verkar vara att enskilda donerar 

på grund av inre motivationsfaktorer såsom känslan av välmående av att hjälpa andra. Mycket 

tyder då alltså på att människors val av att donera först och främst styrs av hjärtat. Företag 

donerar ofta dels pågrund av inre motivationsfaktorer, och dels på grund av yttre 

motivationsfaktorer så som mervärde till varumärke och reklamplatser. Detta bör ideella 

organisationer ta i beaktning i utformandet av sin verksamhetsstrategi för värvning av nya och 

behållandet av befintliga donatorer. 
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8 Diskussion 

Trots att Läkarmissionen i sitt arbete inte följer flera av teorierna har de en större insamling 

relativt storleken i jämförelse med Stockholms Stadsmission. Detta tror författarna kan bero 

på att Läkarmissionens personal är mer engagerade i det mesta arbete som görs och att var 

person är mer involverad i verksamhetens olika delar då ”alla gör lite allting”. Vidare kan det 

bero på att människor föredrar att stödja Läkarmissionens syfte framför Stockholms 

Stadsmissions, vilket i sin tur kan bero på att människor uppfattar Läkarmissionen som mer 

trovärdiga och kanske har de en mer slagkraftig image. Däremot tror författarna att 

Stockholms Stadsmission har en bättre grund att växa på och är bättre förberedda för 

oförutsedda händelser i och med sin tydligare strategi och mer specialiserad personal inom 

organisationens olika avdelningar. Stockholms Stadsmission drivs mer som ett vinstdrivande 

företag och har då större möjlighet till effektiviseringar inom organisationen. Detta antagande 

görs på bas av att likheten med vinstdrivande företag gör det lättare för Stockholms 

Stadsmission att jämföra sig med vinstdrivande företag och efterlikna deras strategier. 

Läkarmissionens starkaste punkt verkar vara närheten mellan personalen inom organisationen. 

En tydlig strategi verkar inte vara avgörande för hur framgångsrik en ideell organisation är i 

sitt insamlingsarbete. En tydlig strategi kan däremot vara en stor hjälp för den ideella 

organisationen i det egna arbetet. 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Då detta är en kvalitativ studie och alltså resultatet av en tolkningsprocess så finns det 

utrymme för vidare forskning. Då uppsatsen endast tar upp en liten del av ämnet kring 

finansiering av ideella organisationer är det möjligt att göra bredare undersökningar för att 

åstadkomma djupare förståelse. 
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Ett intressant område är hur man kan få företagsdonatorer att involvera sina anställda till att 

bli enskilda donatorer och hur enskilda donatorer kan involvera sin arbetsgivare till att bli 

företagsdonatorer. 

Vidare studier skulle också kunna undersöka fenomenet ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Det vill säga hur mycket vinner samhället ekonomisk och socialt på att 

privatpersoner och företag donerar till ideella organisationer. 

Vidare kan hur en eventuell skatteändring skulle påverka mängden donationer undersökas, ur 

perspektiv för både enskilda donatorer och företagsdonatorer. 
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10 Bilaga 1 

Transkribering av intervjuer med ideella organisationer 

10.1 Intervju med informatör Eva Nordenstam på 
Läkarmissionen 

Vad står Läkarmissionen för, vad är syftet? 

Läkarmissionen startade ju för 50 år sedan. Den startades egentligen ur en tidning som heter Svenska Journalen, 
och då dog chefredaktörens fru och så skrev de: istället för blommor, tänk på läkarmissionen i Afrika. Nu är det 
väldigt vanligt att man istället ger till Cancerfonden eller till Röda Korset eller Rädda barnen när någon har dött, 
men då var det ganska ovanligt, och det kom in så otroligt mycket pengar så då startades Läkarmissionen. På ett 
vis kan man säga att det startades av en tillfällighet då. Men så har det ju fortsatt från det och tidningen finns ju 
kvar men är väldigt liten medan Läkarmissionen finns kvar. Och vår målsättning och de vi jobbar för, vi har fem 
huvudområden. Det är social omsorg som har mycket med barn att göra, utbildning, hälsa, lite miljö, det är mest 
träd och vatten och sen så katastrofhjälp och så då. 

Namnet är ju egentligen lite missvisande, för man kan ju tro att det är mycket med sjukvård och mycket mission. 
Men sjukvård finns med som en del, men inte den största. Vad det gäller mission jobbar vi mycket med kyrkor 
och deras samarbetsorganisationer, men vi stöder deras sociala verksamhet och inte den missionerande om man 
säger så. 

I Läkarmissionen, vilka är det som arbetar med insamlingsdelen och hur går arbetet till? 

Vi är ju några stycken, tre stycken som jobbar med det. Och dels är det då en som har hand om dataregistret på 
givare och sen så är det jag och Conny som skriver mycket, som skriver insamlingsbrev och så. Det är mest 
Conny som gör det faktiskt. Så att vi är några som ändå jobbar med information och insamling. De som ger till 
oss får ett brev varje månad där vi berättar vad som händer med deras pengar och presenterar projekt. Och det är 
den stora delen för oss hur vi samlar in pengar. 

Vilka färdigheter ser ni att ledaren för insamlingsarbetet har, alltså utbildas den i det här området? 

Det finns ju inte så jättemycket utbildningar inom insamlingsområdet. Alla nittiokonton, Stadsmissionen är 
också med där, det finns en samarbetsorganisations som heter FRI – frivillig organisationernas insamlingsråd, de 
har viss utbildning som man kan gå, så det går att certifiera sig att bli insamlare om man säger så. Men annars 
om man tittar på branschen så är det en del, vi är ju journalister i botten här. Annars kan man kan vara ekonom i 
botten, marknadsförare, det är ju olika liksom. Lite olika vägar efter som det är ju det är ju en ganska liten del, 
ett ganska litet segment som är insamling, även om det växer och blir större, det har ju blivit nästan som en egen 
profession, det tenderar ju att bli viktigare.  

Men det är inte så att ni utbildas, skickas iväg på kurser inom kommunikationsområdet, eller 
marknadsföring? 

Alltså man skulle väl kunna göra det, om man igen tittar på branschen i stort så kan man ju göra det men det är 
inget som är sådär fortlöpande som vi gör, men vi håller oss uppdaterade. I och med att Läkarmissionen är en 



 54

liten organisation som samlar in förhållandevis mycket pengar så gör ju det också att vi är ganska få människor 
som gör ganska mycket slags saker. I en större organisation kanske man blir lite mer specialiserad. 

Vilka är det som driver, nu sa du att ni är tre stycken som arbetar aktivt med insamling… 

Jag kan halv räkna, vi har ju en Webaidshop som fått pris för igår av Internet World som bästa nytänkande tror 
jag det var. Det är ju också en insamlingsdel, som är väldigt konkret där man kan går in och köpa getter, 
förlossningar, skolböcker alltså och ge bort till, så det finns ju också en som arbetar med och det är ju också 
insamling.  

Har ni volontärer som…  

Nej, det är i så fall Second handaffären som det kan finnas volontärer. Men inte här uppe. 
 
Vilken är er målgrupp, huvudmålgrupp om ni har en sådan? 
 
Huvudmålgruppen är nog kan man säga äldre kvinnor som har gått i pension, 70-75 plus. Det är de som nästan 
bär alla insamlingsorganisationer på sina späda axlar. Så det är väl de som ger till oss. Vad det gäller den här 
Webaidshopen så kommer vi ju in på en helt ny målgrupp, det är ju datavana, yngre människor, det är ett lite 
annat sätt att ge. Men vår traditionella mål grupp är äldre människor, framför allt kvinnor.  
 
Hur arbetar ni för att nå ut till dem? 
 
En gång om året, nu faktiskt, så går vi ut med en höstkampanj och det är en kampanj med köpta adresser och 
inbladningar i tidningar och sådant. Och så värvar vi ju mycket nya givare, och det är de sen som får månadsbrev 
av oss. Det är ju en stor kampanj på hösten och så brukar vi göra en mindre kampanj på våren också för att få in 
nya givare.  
 
Och månadsbrev skickar ni ut till befintliga givare, så de bli uppdaterade? 
 
(nickar, inget verbalt svar) 
 
Arbetar ni efter någon särskild strategi , med någon analys i botten? 
 
När det gäller höstkampanjen är det noga analyserat med målgrupper hit och dit och så. Men vad det gäller 
övrigt insamlingsarbete så är det ju ingen tydlig strategi, det är ju mera, i och med att man har jobbat med 
månadsbrev så länge så går ju det på någon slags tradition eller vad man ska säga. Däremot vad det gäller den 
här nya Webaidshopen där blir det ju mycket mer sådana diskussioner och vad gör vi av de som handlar på 
shopen, de kan ju inte börja få månadsbrev av oss en gång i månaden hem i brevlådan, det blir ju helt fel. Kan vi 
konvertera de här givarna så att de blir givare som inte bara en går in och köper en get, utan gör något annat, där 
är vi ju inte framme än. Där är ju mer sådana prat om strategier och mot det andra arbetet som lunkar på.  
 
De befintliga har ni månadsbrev till men om ni vill värva nya givare hur kommer ni i kontakt med dem? 
 
Alltså vi kan ju köpa adresser till dem också. Så att det är ju de adresser som vi köper är ju inte 15-23 åringar 
utan är ju… 
 
Så ni köper adresser och riktar er med direkt reklam? 
 
Ja. 
 
När det gäller media, arbetar ni aktivt för att synas i media, du sa att ni har bifogade blad och sådant 
där… 
 
Vi finns ju alltså med annonser och ofta får man ju också billigare priser om man är ett nittiokonto. Det finns 
ofta en speciell tariff för det. Dels så finns vi ju med på det sättet, sen så den här tidningen Svenska Journalen 
görs ju inte i huset längre men där är vi med och har några sidor varje månad om något arbete så. Just nu så är vi 
inne på jullanseringen av Webaidshop och då ligger ju det en plan med pressreleaser, en hel mediaplan just med 
den som är lite speciell. Sen jobbar jag också med Aktion Julklappen på hösten där låg- och mellanstadiebarn 
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kan ge julklappar, eller kan packa julklappar till jämnåriga i Östeuropa. Där går jag ju också ut till media och 
berättar vilka skolor som är med så de kan göra reportage i sin närhet. Det är inte så att vi tittar på nästa år och 
det här skulle vi vilja plantera ditten och datten utan det blir ju lite varje år ändå. Även om det inte är en uttänkt 
plan så tror jag också att både jag och Conny har varit här länge så tror jag att man skulle nästan kunna tro att det 
var en plan om man tittar på det men egentligen är det mer som det blir. Ibland så åker vi ner med journalister till 
projekt som får skriva, tidningen Land har skrivit och så. Och vissa projekt är ju också, vi hade ett stort projekt 
där vi inte är så mycket längre för det har blivit mycket bättre och det är ju gatubarnen i Rumänien. Men där var 
ju TV4as Kalla Fakta nere och Expressen var nere. Är det ett projekt som får stor uppmärksamhet så är ju folk 
där liksom.  
 
Så det är mycket sådan projekt ni arbetar med? 
 
Ja. Gatubarn är ju en stor del. Flera projekt. 
 
Hur bedriver ni, det är mer pengar, skolböcker… 
 
Alltså med gatubarn är det ju ofta så att man har center för gatubarn, att man får bo där, möjlighet att ta igen 
skolgång och sånt. Man vill ju inte jobba med barnhem längre, utan man vill ha center så att inte folka ska växa 
upp på barnhem, utan man ska hitta familjer och så till barn. Det är inte alltid så lätt för gatubarnen kan gilla att 
vara gatubarn för att det är ett mycket friare liv, än vad det är när någon säger åt en att man måste göra läxor, att 
man ska gå och lägga sig. 
 
På nåt sätt slussa ut dem… 
 
Ja i samhället igen ja. 
 
Missionsarbetet som du nämnde, vad är det. Hur för ni det? 
 
Nej, alltså det är så att vi jobbar ju mycket med kyrkor och deras organisationer. Om det ringer någon hit och 
säger, det är en massa gatubarn här som jag skulle vilja servera, då kanske vi skulle kunna bygga en matsal och 
sen skulle de kunna få ha söndagsskola där på söndagar. Men vi bygger inte söndagsskollokaler om de ringer och 
säger det, alltså vi jobbar ju och stöder den delen som är den sociala. Ofta är det ju så också att det är kyrkor som 
är ute, de bedriver ju ofta ett ganska starkt socialt arbete. Så de jobbar ju också väldigt nära lokalbefolkning. Sen 
vet vi ju om att den kan ha en annan del där de missionerar men den ger inte vi pengar till, så ger vi inte pengar 
utan till det som de gör. Till deras hjälparbete. 
 
Har ni egen personal som är ute… 
 
Nej det har vi inte som jobbar. På vissa ställen är vi ju starkare knutna till de i fält men i princip kan man säga att 
vi inte har det. Utan vi jobbar med de som redan är där, och det är ju ett bra sätt att hålla nere 
administrationskostnader också, alltså att det finns ett fungerande arbete så stoppar man in pengar i det. Det 
sociala arbetet. 
 
Om man vill donera eller ge, vilka betalningsmöjligheter finns det? 
 
Det finns ju alla. Vi gillar ju i och för sig autogiro förstås hela branschen eftersom det tickar på så bra. Men 
annars kan du betala över nätet, du kan betala via inbetalningskort eller SMS. 
 
Känner ni i organisationen att det är viktigt att hänga med i den här utvecklingen eller är det bara något 
som kommer eftersom? 
 
Vi har jobbat ihop med Webaid som vi nu tagit över det som började med SMS-faddrar för ganska länge sedan 
och jobbar med insamling med SMS, nu är det mycket vanligare än vad det var. Det gör att vi har varit ganska 
långt framme om man betänker att vår huvudmålgrupp egentligen är äldre. Men Webaidshop är liksom, där 
hänger vi ju med väldigt. Men annars är det väl inte nödvändigt att just vi ska vara långt fram eftersom vi 
egentligen har en äldre målgrupp, men samtidigt vill man ju inte bli helt ifrånsprungen. Man vet ju också att man 
måste hänga med. 
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Men då arbetar ni ändå aktivt, om än inte 100 %, men ni försöker häng med i utvecklingen och som du 
säger med SMS och tar in nya vägar. 
 
Jo vi kan ju ha stortavlor via SMS och kolla in via SMS och det är ju hyfsat modernt så att visst.  
 
Har ni då också, att de givare, alltså att tackar ni dem via… 
 
Ja! Via SMS. 
 
De här månadsbreven som du tog upp, kommer det ett brev också i samband med att man har lämnat en 
gåva för fösta gången eller något sådant?  
 
Nej alltså, det som kommer i breven, där är det också ett utrymme på brevet där vi tackar för den gåva som vi har 
fått. Så om du gav 100 kronor så står det tack för din gåva på hundra kronor, som inkom, så att det blir som ett 
kvitto på de som har gett så att de ser att pengarna kommit fram. Men det blir inget extra brev, utan i och med att 
det kommer varje månad så är det ju de gåvorna som precis när brevet går ut kommit får man ju inte med därför 
att det liksom inte hinns med. 
 
Är varje brev då personligt? 
 
Breven är inte personliga, eller jo det är ju personliga så till vida att de är kopplade till din gåva att du tackas, så 
är de personliga.  
 
I de här breven då, du berättade att ni informerar hur ert arbete går till och framsteg och sådär. 
Erbjuder ni donatorerna ytterligare involvering, utbildning eller volontärarbete? 
 
Nej, i princip så erbjuder vi ju bara, eller det är ju bara pengarna om man säger så. 
 
I de här teorierna som vi har läst så nämns det väldigt ofta att det är viktigt att, för att öka inkomsterna 
om man säger, att organisationerna tackar och påminner om att skänka mer pengar. 
 
Och det görs ju i våra månadsbrev. Där står det: tack för din gåva. Och vi skriver ett brev där vi berättar att för 
150 kronor kan vi göra det här, tack för att du är med. 
 
Så att de kan se, att det öppnar ögonen för ytterligare bidrag? 
 
Ja.   
 
Hur vänder ni er mot potentiella givare? Det vi menar är, har ni den inställningen att ”hjälp oss med det 
här” eller är det mer ”det här kan vår organisation göra för er om ni hjälper oss”. 
 
Nej, det är ju ”hjälp oss hjälpa”. Det här kan vi göra, men vi kan ju inte göra någonting utan våra givare. Det är 
de som gör allting egentligen. 
 
Involverat i det, arbetar ni med medvetenheten om att människor som skänker bidrag kanske stillar ett 
dåligt samvete någonstans. 
 
Jag tror att ger gör man mycket mer med hjärtat än med hjärnan och det kan man ibland känna att det vore 
mycket roligare om man kunde liksom berätta, titta här vad bra saker och så betala till det här. Men det är inte 
huvudet man skänker med, utan det är hjärtat och därför så är det ju vissa projekt som då kan tas fram för man 
vet att de här projekten vill folk ge till. Sen gör vi ju mycket annat också än det. Men i alla organisationer så 
finns det ju projekt som är lätta att samla in pengar till och sådana man aldrig tar fram till insamlingshänseenden 
för de är inte bra för det, det är för torrt liksom. Man ger ju av olika anledningar och jag tror att det dåliga 
samvetet kan vara en sida av det men sen är det ju också så att vi ju mår bra av att ge. Att stilla dåligt samvete 
kan jag ibland tycka kan låta så negativt, det känns ju bra av att ge och det behöver inte vara för att stilla ett 
dåligt samvete utan för att man också bli glad av det. Och det vet ju nästan alla om. Ge någonting till någon där 
man inte väntar sig något tillbaka det mår ju människan bra av. Och ibland kan jag känna att det är lite lurigt, för 
vi pratar så mycket i samhället om att konsumera och köpa till oss själva och man ska liksom shoppa en topp och 
bli lycklig. I alla fall bli lycklig en stund, men någonstans kan jag känna ibland när jag är ute på skolor att barn 
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som inte har pengar de vet mycket mer vad man pratar om när man säger de här sakerna om att man mår bra av 
att ge. Det tror jag ligger i människans natur, så man ska inte förringa den delen heller. Många mår bra av det 
och jag tror det är helt naturligt, därför att pengar är ju lite svårt att förhålla sig till och ge bort dem är ganska 
liksom. Det är lite fräscht också!  
 
Har ni några företagsgivare? Eller är det mestadels enskilda? 
 
Ibland har vi några företagsgivare men mest är det ju privatpersoner. Och det är ju mesta privatpersoner som ger 
små summor, man får väldig respekt för femtiolappar när man är här. Det är många så blir det ju väldigt mycket 
pengar. 
 
Om man ser på de befintliga donatorerna som ni har, hur länge stannar de hos er? Är det engångsgivare, 
eller stannar de två år eller…? 
 
Det finns ju alla sorter. Jag stod på seniormässan för några veckor sedan och då var den en som kom, 
Läkarmissionen startade 1958 och då kom hon och berättade att hon hade börjat vara givare 1959. Då hade hon 
gett 25 kronor i månaden, då hade vi ju inte något datasystem det kom ju långt senare, så då hade hon gått till 
banken med sina barn och hon har ju varit kvar hela vägen som givare i 50 år. Men sen finns det ju de som 
kommer in på kampanj, de kan ge en gåva och försvinna och andra blir kvar längre. Så det är ju väldigt olika, 
men den här oerhörda lojaliteten som hon som började ge 1959 visade, det tror jag kommer försvinna med åren. 
Jag tror att har vi gett fem år någonstans så tycker vi att det är långt. Så då vill man kanske prova något annat. Så 
att jag tror att det kommer att förändras lite grann med de här givarna. Sen vet vi ju också att många av våra 
givare ger ju också till andra organisationer. Så man ger ju ofta till både Röda Korset eller Rädda barnen och till 
oss, och så är det ju överallt. Att de som ger, ger till många och de som inte ger, ger inte till någon. 
 
Du har inget snittal på hur länge de stannar? 
 
Nej, för det är ju väldigt olika. Men vi strävar ju efter att de ska stanna längre och längre. Så jobbar man ju 
naturligtvis aktivt med sitt register också, med fokusgrupper och med olika sätt för att liksom lära sig mer om 
givarna, det är mycket dyrare att hitta en ny givare än att behålla den givare man redan har.  
 
Er personal och volontärarbetarna, ja de ni har, utbildar ni dem i Läkarmissionens syfte? 
 
I och med att vi inte har några volontärer mer än Second handen och Second handen blir så speciell eftersom det 
är så långt ifrån, egentligen kanske man skulle ta vara på dem ännu bättre för de pratar ju alltid om deras jullunch 
eller vårlunch, men det är ingen kontinuerlig utbildning om vad som händer nu. Ibland kanske det vore bra för 
ibland när det är katastrofer så möter ju egentligen Second handpersonalen mycket frågor från kunderna: gör ni 
någonting där? Och då vore det ju väldigt bra om de visste vad man gjorde. 
 
Men den övriga, betalda personalen, utbildas den? 
 
Nej, alltså det är inte mycket vidareutbildning här så. Sen blir det ju ändå, det är också lite lurigt för att har man 
ett nytt datasystem måste man ju lära sig det, ett nytt program så att även, man kan ju lära sig saker utan att det 
heter utbildning. Och så är det väl mera än att folk går på utbildningar. Och vi går ju på seminarier, jag ska gå på 
någon master class om några veckor som handlar om att hitta stora givare. Det finns ju så att man kan gå på 
ibland även om det inte är, det bygger ju mycket på att man vill det själv då.  
 
Det jag tänkte mer på var hur ert arbete går med Läkarmissionen, alltså… 
 
Vi har ju möten på tisdagar, personalmöten. Och då berättar man ju om någon har varit ute på någon resa i 
Bangladesh så berättar den personen om det här såg jag det här var jag med om, så att det är en återkoppling på 
det viset. 
 
Du pratade lite om kampanjer, ni har två stycken om året, det är så det ser ut? 
 
Ja, och sen kan det ju bli, menar jag i år blev det ju så när cyklonen i Burma härjade. Händer det en tillräckligt 
stor, då kan vi går ut och göra ett extra utskick eller göra en extra kampanj om det händer en katastrof. Men det 
är väldigt specifika omständigheter, det är aldrig något man kan planera för, då är det mer nu händer det här, då 
kan man gå ut ändå. 
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Känner du att det är något i omgivningen som arbetar emot er? Som gör ert arbete extra svårt? 
 
Typ finanskris eller så eller? 
 
Ja dels det, men också om det kan vara om media skriver nåt negativt om finanskriser eller om man 
märker att människor får en negativ bild av sådana här organisationer? 
 
Det är ju så att om en organisation granskas och faller i onåd i media så drabbas hela branschen. För att hela 
branschen bygger på förtroende från allmänheten och skadas det så blir det skador för alla. Om Rosa Bandet 
ifrågasätts så kan vår kampanj ifrågasättas trots att vi inte alls har med cancer att göra. Därför så är det ju, därför 
kan jag tycka att branschen i sig, när man träffas och jobbar liksom mycket med transparents och med de etiska 
delarna för det är så otroligt viktigt för att givarna ska kunna lite på organisationen. Sen kan jag tycka att folk i 
allmänhet tror att mycket mindre kommer fram av pengarna än det verkligen kommer fram. Jag brukar säga det 
att alla nittiokonton är ungefär lika bra. Ibland kan media vilja göra listor på här kommer mest fram och hej och 
hå, men det känns alltid som att det kommer alltid att kosta att driva seriöst arbete. Man kan tänka, om du ska gå 
på Kassaservice, och ta in, liksom, de vill inte ens ta emot pengar längre, du får ju betala för om du har fler än 
femtio sedlar att stoppa in. Ibland känns det som Telia, man ska trycka på en ny tangentknapp och det kostar och 
det kan folk acceptera Men just det här att någonstans bedriva verksamhet i områden som är korrupta där man 
måste ha koll. Det kostar att ha koll och jag kan tycka det också att administrationskostnader är någon sorts 
kvalitetsstämpel också på att pengar kommer rätt. Och jag betalar ju hellre av min hundralapp tolv kronor extra 
och att det kommer rätt än, om man bara hivar iväg pengar någonstans så kan det ju bli vad som helst av det. 
Ibland kan jag tycka att omgivningen är lite väl negativt inställd till administrationskostnader faktiskt. 
Alternativet att man inte skulle ha någon koll, låta det gå bara känns ju mycket farligare än att det finns 
kontrollinstanser längs vägen och de kommer ju att kosta jämt. Så det kan jag ibland tycka att är lite synd.  
 
Om jag skänker en hundring till er, hur mycket av den går till administrativa kostnader? 
 
För att ha ett nittiokonto så ska 75 % nå ändamålet, så 25 % får gå bort i administrationskostnader och 
insamlingskostnader. Och det är SFI – stiftelsen för insamlingskontroll som är kontrollinstansen på alla 
nittiokonton. Och har man för stora administrationskostnader så får man inget ett nittiokonto, man får inte 
behålla det. Det är ju oberoende revisorer som kollar det också. Det är ju också lite olika, vi brukar ligga på 
administrationskostnader på 7-8 % och insamlingskostnader runt 11-12, alltså vi ligger runt 20 om man lägger 
ihop det, så att det är ju långt ifrån 25. Men som sagt, jag tycker nog att de flesta är lika bra. Faktiskt. Därför att 
skulle det finnas någon som kommit på en lösning på hur man skulle göra skulle alla ha gjort så. Ibland kommer 
det krångla på vissa ställen och andra går det knapp någon administration alls för att det funkar jättebra och på 
något ställe krävs det mycket. Det är så otroligt olika. I katastroflägen kan alla priser gå upp men då är det ändå 
så att hastigheten är viktig för människor saknar rent vatten och saknar filtar och då måste det ändå fram och då 
måste man acceptera att kostnaderna är högre just den här gången. Det är så mycket som är när hela värdet är 
arbetsfältet, så är det svårt nog att komma undan det. 
 
Du sa tidigare att du var ute och pratade i skolor… 
 
Ibland är jag ju det. 
 
Vad pratar du om då? 
 
Antingen så brukar jag prata om Aktion Julklappen eller så ringer de och frågar. Jag brukar göra några skolbesök 
per år för att jag tycker att det är lite fräscht att hålla sig där. Men det är ju för att de kanske ska göra en 
insamling eller någonting så berättar man vart pengarna ska gå.  
 
Vilken åldersgrupp? 
 
Det kan vara alla. 
 
Hur mottas det här av eleverna? 
 
Jodå, de brukar ju motta det väl. De brukar tycka att det är intressant och så.  
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Och då är det inte främst pengar utan kanske mer saker ni är ute efter då? 
 
Nej alltså det är oftast att de ska göra en insamling. Vi har ju även lite materialbistånd till olika länder, men för 
det mesta är det ändå pengar. Men vi skickar ju kläder och mycket sjukvårdsmaterial och handikappsutrustning 
som är kasserade från sjukhusen här. Men det är ju svårare från privatpersoner, det kan ju vara regler också att 
man inte får ta emot begagnade mjukisdjur, det kan finnas olika tullregler så det är inte alltid så enkelt. Sen 
ibland kostar det så mycket också att få ut de här containrarna så att det inte riktigt blir värt det. Och egentligen 
skulle man kunna köpa motsvarande på plats billigare, så det är ju alltid avvägningar på vad som är viktigt. I det 
här fallet när det gäller barn kan jag tycka att det är vikigt, då kan det vara värt att saker blir dyrare för att ändå 
barn ska lära sig att förstå att, alltså det är mycket god vilja, att man vill ge och den kan man ta till vara och då 
kan det vara värt att det inte är det mest effektiva. Man kan vara effektiv på andra lägen. 
 
Har ni något huvudprojekt just nu? 
 
Just nu pratar vi mycket om barnslavar i Etiopen, barnarbetare, så det har ju blivit lite av vårt huvudprojekt nu. 
 
Hur jobbar ni med det? Försöker få bort dem från…? 
 
Ja, det är ju tjejer som bär vedknippen och ris, stora… 
 
Det är de här planscherna man sett i tunnelbanan ja! 
 
Och killarna väver, och det är också det här man väver och får sova under vävstolen. Och väver en massa timmar 
om dagen och inte får gå i skola. 
 
Hur går ert arbete till där? Är det att ge dem utbildning och…    
 
Ja och sen jobbar man ju också mot arbetsgivaren som ska släppa barnen. De ska först få gå i kvällsskola. Och 
sen jobbar man ju också förebyggande, åka ner där föräldrarna, det är ju de som skickar iväg sina barn för att de 
får höra att de ska få mat och lära sig ett yrke i huvudstaden. Att informera om hur det egentligen går till och så 
där. Det är ju ett ganska stort arbete, allting är också alltid mer komplicerat än man ger sken av i kampanjer, 
därför att det finns ju bara plats för ett budskap och då får man ta den enkla liksom vägen sen är ju verkligheten 
alltid mångfacetterad. 
 
Era givare, är det många som återkopplar och kommer till er med frågor om vad det är som händer där 
och hur mår barnen och… 
 
Sådär tycker jag nog. Det händer ju, men det är inte så att jag varje dag pratar med någon som undrar. Men visst 
det gör man ibland.  
 
Personalen här, vilka är det som väljer att jobba för Läkarmissionen? 
 
Ja, de flesta har ju ändå någon typ av religiös botten tror jag man kan säga, inte alla men nästan alla. Sen är det ju 
naturligtvis ett trevligt jobb, för det är ju meningsfullt så att det är ju, på det viste är det ju inga, det är svårt att 
säga vilka de är liksom. Det är ganska många som vill jobba för en bättre värld. 

10.2 Intervju med insamlingschef Patrik Haggren på 
Stockholms Stadsmission 

 
Vad står organisationen för och vad är syftet? 
 
Sammanfattat så handlar Stadsmissionens verksamhet om att hjälpa människor i utsatthet och se samhällets 
insatser för de grupper som Stadsmissionen hjälper. 
 
Hur gammal är organisationen? 
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1853 föddes Stockholms Stadsmission som ett initiativ av kyrkan. jag har inte superkoll på den absoluta 
bakgrunden men min bild är att våra grunder kommer från att Svenska Kyrkan upplevde en brist i både 
samhällets insatser och kyrkans insatser för människor som levde under de svåraste förhållandena. Väldigt 
mycket på den tiden handlade om rejäl fattigdom. Det handlade om familjer. Verksamheten var också inriktat på 
skolverksamhet och Stadsmissionen hade egna skolor. Sen var det en utbrytargrupp ur kyrkan som startade 
Stadsmissionen. Idag är Stadsmissionen inte en kyrklig organisation, utan vi är en hjälporganisation. 
 
Har ni fortfarande religiös touch på det hela? 
 
Vi har en kristen värdegrund och den är bärande inom organisationen, men den är också en human värdegrund. 
Vår direktor inom Stadsmissionen (inom en andra organisationer kan de heta generalsekreterare) är vår högste 
chef och det är alltid en präst. Så vi har kyrkliga beröringspunkter. Så får vi kollekt pengar också, det är ett annat 
bevis på att församlingar och stift stödjer vår verksamhet. Men vi missionerar inte och vi är öppna för alla, alla 
trosinriktningar. Religion är verkligen ingen förutsättning för att organisationen ska verka utan vi är en 
hjälporganisation i första hand. 
 
Är det betald personal som arbetar med insamlingsuppgiften eller volontärer, eller både och? 
 
Vi förlitar oss väldigt lite på volontärer. Tittar man på Röda Korset eller andra organisationer som har frivilliga 
som är ute och samlar in med bössor är det en ganska stor intäkt i insamlingsresultatet varje år, men vi arbetar 
inte på det sättet. Givande inom Stockholms Stadsmission styrs genom insamlingsgruppen. Den är indelade i två 
enheter, en insamlingsenhet och en kommunikationsenhet. Detta för att kommunikation och insamling är så 
väldigt besläktade. Insamling blir bara en teknik om man inte har kommunikation, och vi kommunicerar sällan 
utan en givaruppmaning eller en värvningsuppmaning, därför så ligger de väldigt nära varandra. 
 
Själv så har jag allt ansvar som har med enskilda att göra. Man kan säga att jag är projektledare för enskilt 
givande. Kopplat till mig så finns det en projektledare till som jobbar med att utveckla givarrelationer och 
månadsgivande - autogiro för att det är ett sådant fokusområde. Jag tycker att inom enskilda sektorn så är det en 
av de viktigaste delarna över huvud taget, att lyckat att utveckla metoder för att få flera att gå in på autogiro, 
olika sätt i olika faser och så men, och den uppenbara fördelen med det är att en månadsgivare skänker i Sverige 
i dag i snitt 1000 per dag och även månadsgivare stannar i snitt inom Stockholms Stadsmissions någonstans 
mellan 3 och 5 år, och vi har ungefär 2315 autogiro givare idag och den gruppen arbetar vi väldigt aktivt med för 
att öka. Det ger oss och verksamheten förutsättningar att budgetera för verksamhet kommande år, det är den 
stora poängen med autogiro. Det är de två roller som jobbar med enskilt givande. Sen har vi en heltids- och en 
halvtidstjänst på företagsgivande, och en som är ansvarig för testamenten och arbetar med stiftelser. I min grupp 
ingår även en som har mest direktkontakt med våra givare när någon ringer och klagar på någonting, man möts 
alltid av den som sitter i telefon. Hon ansvarar även för vissa delar av givarkontakten, till exempel gåvogram 
som är om man fyller år istället för en present så skickar man ett kort så går pengarna till Stadsmissionen, och 
det är också någonting som man ofta skickar till en begravning i stället för en krans. Så att hon är den som tar 
emot de gåvorna och beställningar och ser till att det kommer rätt kort till rätt mottagare med rätt text. 
 
När det kommer till er som jobbar med insamling, är det några speciella färdigheter och utbildas ni inom 
till exempel kommunikation och hur ni har de här relationerna med givare? 
 
Det finns utbildningar inom branschen och vi ser till att vara med på sådant som är relevant. FRII är 
insamlingsorganisationernas insamlingsråd, det finns en branschorganisation som arrangerar utbildningar och 
konferenser, och det finns vissa andra. De har dessutom en utbildning med RMI- Berghs sen ett par år tillbaka 
som utbildar insamlare specifikt. Men annars, de flesta här har en ekonomiskt och eller en marknadsutbildning. 
Inom vårt område är det väldigt mycket marknadsföring, och inte så olikt marknadsföring i andra företag. Man 
jobbar med försäljningsanalys, bortfallsanalys, givarstrategier, kommunikationsplaner och projektplaner för de 
aktiviteter man genomför.  
 
Vissa teorier som vi läst så känns det nästan som om det är vanliga företags teorier som man har 
applicerat på ideell verksamhet… 
 
Det är väldigt lite som skiljer skulle jag vilja säga. Man jobbar med marknadsundersökningar, man jobbar med 
DM (direkt marknadsföring) strategier. DM i vår värld är mycket givarbrev aktiviteter postalt, det är egentligen 
samma typ av teknik och tänkande som en vanlig DR(direktreklam) eller DM kampanj går ut på, alltså rätt 
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målgrupp ska få rätt budskap genom rätt kanal. Det som skiljer är ju att det finns en kärnverksamhet i botten som 
ska stödja det vi gör. Precis som företag ska kanalisera till sina kunder värdet av att köpa så måste vi kanalisera 
värdet av att bidra både emotionellt och rationellt för att den här delen av organisationen, för ingen är ju tvungen 
att ge. Det är ju helt frivilligt man skänker, och man skänker från sin nettolön och man gör det med avsikt för att 
göra någonting bättre. Det är det som vi har i uppgift att på något sätt kanalisera och omsätta. Så att i 
marknadsföring och ekonomi det är det är ganska likt.  
 
Du nämnde målgrupper här. Vilka är det som är er målgrupp? 
 
Då får vi bryta ned totalen. Jag redogjorde ju för de större grupperna såsom stiftelser och företag och vi har ju 
olika målgrupper. Om man börjar med att titta på dem som är på enskilda sidan som stödjer oss mest idag så är, 
och när jag säger mest så tittar jag både på gåvofrekvens och ackumulerad gåva av givarrelationen. Vad man kan 
säga är att den är, om ni känner till mosaikanalyser, alltså kundsegmentanalyser på sociodemokratiska 
bakgrundskriterier så heter våra målgrupper guldkort och kapital, gräddhyllan, det finns ett par till, men alltså det 
är människor som kan sammanfattas med att det är väldigt förändringsbenägna, höginkomsttagare med stort eget 
kapital, antingen boende i Djursholm, Saltsjöbaden, Nacka eller väldigt centralt. Människor som i de allra flesta 
fall har sin ålder där barnen har flyttat hemifrån med ordnat eget sparande och är generellt förändringsbenägna. 
Min tolkning och analys av det är att man egentligen ser i Stadsmissionen någon som verkligen kan omsätta en 
gåva i en förbättring. Men samtidigt är det inte därmed sagt att det bara är den målgruppen som vi jobbar mot. 
Vår uppgift är ju också väldigt mycket att få in fler människor i vår databas och få in stockholmare att bidra och 
vår huvudmålgrupp det är stockholmaren. 75 % av vår givarbas är stockholmare av privatpersoner och 25 % bor 
utanför Stockholm vilket är intressant med tanke på vilken lokal organisation vi trots allt är. Och de som vi tittar 
på, är människor som vi kan engagera genom vår verksamhet och människor som redan utan vår verksamhet 
berörs av människor i missbruk och hemlöshet. Men som sagt den gruppen som vi kan se än så länge är den 
gruppen som jag beskrev just nu. Sen är det också så att vi kommer att behöva arbeta fram en ny databas för att 
de tekniska förutsättningar vi har att göra analyser av befintlig givarstock är väldigt dålig. Så det finns vissa 
luckor i de tekniska förutsättningarna, men de jobbar vi på. 
 
På företagssidan har vi ett koncept som heter ”Nöden som döljs under ytan”. Det är företagspartnerskap som 
bidrar med pengar till Stenfasta (kolloverksamhet för barn under sommaren) där vi knöt ihop ett antal företag 
inom finanssektorn med just det här specifika området och ändamålet. Men utöver det hade vi förut inget 
företagskoncept utan det var bara företagsgåvor och vi kallar alla företag för företagsvänner oavsett om de hade 
bidragit med kläder till Klaragården eller en halv miljon i reell gåva och allt däremellan vilket gjorde den här 
gruppen ganska diffus och svårhanterlig. Så vad vi har gjort är att vi skapat någonting som heter vänföretag inom 
trestegsmodell för ett löpande givande till stadsmissionen och det med tanke på avsikterna att skapa ett 
volymgivande. Alltså vänföretag kan vi värva företag till, och när vi får in gåvor kan vi också erbjuda vänföretag 
för att få pengarna att bestå och också för att ge företagen någonting tillbaka. Det här konceptet har inte en 
uttalad målgrupp utan den avser alla företag som av något skäl vill hjälpa oss att och hjälpa våra målgrupper. 
Och man får tillbaka lite digitala sigill, man är med i kampanjer och tackannonser. Man gör det också på ett sätt 
som företaget kan se som ett sponsors antagande lika mycket som givande vilket är värdefullt inte minst ur 
företagets perspektiv, skatteperspektiv. Men sen arbetar vi väldigt mycket på målgruppsformuleringar just nu för 
att se vem vi vill prata med i samröre och för att få in pengar.  
 
Insamlingsstrategier, jobbar ni med sådana? 
 
Om man ska sammanfatta vår strategi kopplat till givande så handlar det väldigt mycket om just nu att dels öka 
givarstocken och få in fler individer i givar databasen. Vi behöver få gåvor från folk som inte har skänkt till oss 
tidigare. Vi har en grupp som har skänkt till oss väldigt troget och väldigt mycket. Men att ha en lite grupp som 
bidrar med en stor del av intäkterna av de enskilda det är ganska sårbart för att någon gång så slutar man ge eller 
man dör eller någonting annat händer. Man kan säga såhär, vi har ungefär 25000 enskilda projektgivare idag och 
projektgivare är de givare som får givarbrev och väljer att skänka på dem eller att inte skänka. Så att steg ett i 
strategin är att genom kommunikation, både riktad och inte riktad kommunikation få in fler nya givare. Det som 
vi kommer att göra för första gången från och med julinsamlingen i år är att jag har tagit fram en egen enhet till 
alla förstagångsgivare. Så fort någon kommer in med sin första gåva så kommer vi att se det och vi kommer att 
tacka så mycket för att man har valt oss att. I det brevet tar vi också tillfället i akt att berätta vad vi gör, vad som 
är viktigt, vilka verksamheter som stadsmissionen jobbar med. Vi talar också om hur vi jobbar med våra givare 
för att ibland, alla hör någon gång att ”jag skänkte pengar till en organisation och nu skickar de en massa brev till 
mig och jag ville bara skänka en gåva”. I det här brevet som vi har tagit fram talar vi om att om inte du som 
givare säger någonting annat så kommer vi att skicka givarbrev till dig och maximalt 6 brev på ett år, men 
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kontakta oss så tar vi bort det ur givardatabasen. I brevet har vi också med autogiromedgivande. Min bild är att 
man kan vara lika engagerad efter första gåvan som man kan vara efter sjunde gåvan. 
 
Det finns någon teori inom insamlingsvärlden om att det är först som man har blivit en väldigt lojal givare som 
man ska erbjudas månadsgivande, då har man redan skänkt så många gånger att man står väldigt nära 
organisationen. Min bild är att det kan man ifrågasätta, vi ger i alla fall förstagångsgivarna chansen att bli 
månadsgivare på en gång. Och så har vi med en liten värdecheck på en kopp kaffe här i caféet. Det kommer vi ta 
tag i samband med julinsamlingen och julinsamlingen är den största insamlingsperioden för Stockholms 
Stadsmission, mycket av de enskilda gåvorna kommer in under november december. Så det är en del i strategin.  
 
Då har vi alltså pratat inflöde av givande, vi har pratat om en återkoppling till nya givare med direkt avsikt att få 
dem att antingen fortsätta ge genom givarbrev alternativt att direkt gå över till månadsgivande. Och en tredje del 
är att skapa relationsmodeller för alla våra givargrupper både företag och enskilda som hjälper oss i vårt sätt att 
kommunicera med de här grupperna. Givardatabasen är jätteviktig del. Vi har idag en givardatabas som är 
marginellt bättre än ett kartotek, vi behöver oerhört mycket bättre teknik för att kunna jobba med. Bara sådana 
enkla saker som att om du engageras av vår hemlöseverksamhet så kanske vi ska skicka hemlösebrev till dig och 
inte ungdomsbrev eller familjekollobrev, alltså hålla reda på ändamålen, hålla reda på ackumulerade gåvor, det 
finns en mängd frågor som vi inte kan hantera idag som är ett stort hinder i givararbetet men som vi under 2009 
kommer ha en lösning på. 
 
Det är huvuddragen i strategin och kopplat till det är det också en viktig del att utveckla vår kommunikation. Jag 
känner att vår kommunikation idag inte ger det stöd i varken värvning eller utveckling av givande som vi 
behöver. Vi har världens bästa verksamhet och vi har ett ganska ambivalent sätt att uttrycka det i kommunikation 
i reklam i DM, vi kan engagera mer, vi kan tydliggöra mer och vi kan, för det är en process parallellt men en 
process för att vi ska kunna öka givandet.  
 
Hur tar ni kontakt med den här målgruppen? 
 
Ett kontaktsätt är ju om jag är stadsmissionen och du givare är att du skänker en spontangåva och många av våra 
givare kommer in bara för att, de kanske inte tänker på oss i första hand utan de tänker på människor. De kanske 
ser någon på väg till jobbet på morgonen som gör att de känner ”men gud, man kanske borde göra någonting”, 
och så tänker man på oss och så skänker en gåva, då har vi inte behövt göra någonting. Så det är ett inflöde av 
givare, det är människor som skänker helt oprovocerat. När vi värvar givare och när vi samlar in pengar så har vi 
traditionellt haft en stor insamling och det är julinsamlingen. Den syns i annonsering, på webben, i inbladningar i 
dagspress i till exempel, den kan dyka upp på lite olika sätt, den kan dyka upp på stortavlor i tunnelbanan och i 
vagnarna. Och då kommer ju givare in. Rent tekniskt kommer de in antingen via b-kort, dvs. inbetalningskort 
utan OCR - kod som vi får in en kopia på som vi för in i givardatorbasen. Vi får in givare via 
mobiltelefonnummer när man skänker en sms gåva, där kan vi välja att antingen fortsätta kommunicera med dem 
och sms: a ut nästa gång vi har en kampanjaktivitet som vi vill få in pengar till eller så kan vi adressätta 
mobilnumret vi vill få in dem i grupper som vi kanske skickar brev till. Vi har aktiv värvning, vi kör TM 
(telemarketing) värvning just nu både på företag och på enskilda. På enskilda sidan just nu ringer vi människor 
som bara har skänkt en gåva. Det är egentligen en del i strategin också. Vi har en alldeles för stor del 
förstagångsgivare som inte fortsätter att ge. Den ligger idag på ungefär 35 %, så det är en ruskigt hög siffra. Så 
därför så tar vi kontakt med förstagångsgivare genom TM, tackar så mycket för gåvan och talar om att vi har 
världens bästa månadsgivarkoncept som heter Goda Grannar. Goda Grannar är ett nytt månadsgivande som vi 
har, som jag har tagit fram, som bygger på den enkla tanken att en god granne är en som bryr sig om människor i 
sin omedelbara närhet. Är man god granne så hjälper man till att vattna blommorna när du är borta, man tittar till 
varandra. Som stockholmare är man granne till både människor i hemlöshet och man är också granne till 
Stockholms Stadsmission. Så just nu TM värvar vi Goda Grannar. Vi kör också TM värvning till företag inför 
julen, i det avseendet kör vi en slags tackannonser som vi kallar för kuddannonser, vi kör helsidor med 
logotypkuddar i dagspressen där vi visar vilka företag som har bidragit med pengar och till insamlingen. Vi har 
väl säkert fler varianter på att få in givare och nu tar inte jag upp de här specifika lite smala områden som 
stiftelser. Det är alltid så att man letar upp en stiftelse, man värdera om man tror att man kan få några pengar före 
man skickar en ansökan, och så ser man om man får ett gillande eller avslag och sedan så återrapporterar man.  
 
Förutom den marknadsföringen i media som ni har är ni noga med vilken annan, indirekt 
marknadsföring som det blir? 
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Det finns ju en massa saker som kretsar kring oss som både kan marknadsföra oss och som kan ifrågasätta oss. 
Det är debatter i media, eller till exempel ifrågasättandet av en organisation som kan drabba hela branschen. Till 
exempel undrar media hur gör Rädda Barnen eller hur gör Stadsmissionen. Men jag skulle ju vilja säga att när vi 
märker de största förändringarna så är det när saker och ting dyker upp som handlar om den här gruppen som 
associeras till oss, människor i hemlöshet. Är det en politisk fråga som dyker upp när den nya regeringen med 
program för att ha en nollvision för hemlöshet men då marknadsför det vår verksamhet också. 
 
Lite betalningsmöjligheter och sådant där har vi gått igenom men vad är det vanligaste, hur går det till? 
 
Såhär går det till, om vi håller isär diskussionen mellan icke-givare och befintliga givare så börjar vi med 
befintliga givare, det är egentligen tre delar. Antingen sätter människor in pengar på kontot direkt, eller så gör 
man det genom att man får ett givarbrev av oss, då talar vi om någonting om vår verksamhet att nu behöver vi 
pengar till en mötesplats eller ett terapicenter, då använder man ett OCR- märkt inbetalningskort, och den tredje 
delen är ju då autogiro, det är också givare och då får vi ju in pengar varje månad, precis på samma typ av 
autogiro som man betalar sina räkningar. Sen är det ju så i och för sig både för den här målgruppen och för 
målgruppen nya givare så är ju hemsidan en kanal för givande. Och där har vi samma typ av lösning som alla 
andra har, alltså man har bankbetalningar och kan ta emot gåvor via den och man kan också bli gåvogramgivare. 
Ja och mobilgivande, man kan skänka genom att SMS:a ”Hem” till 72900. Det är en lösning inom ramarna för 
det välgörenhetsupplägg som skapades för branschen, där fick jag vara med och ta fram det när jag jobbade på 
Röda Korset 2005, när flodvågskatastrofen drabbade Bengaliska Bukten. Innan dess hade man inte kunnat 
skänka via mobiltelefon, och via premie sms och anledningen var helt enkelt att operatörerna inte hade kunnat ta 
bort momsen från premie - SMS. Det hade aldrig funnits någon som ville ha noll moms på SMS-betalningar, 
vilket innebar att det skulle ha försvunnit alldeles för mycket pengar om man både skulle dra moms och det som 
kallas revenue share som egentligen är operatörens avgift för att hantera ett SMS. Skulle båda de delarna läggas 
till, eller dras ifrån rättare sagt så skulle av en 50 kronors gåva vara 20 kronor kvar och det är ju alldeles för lite. 
Så att när Röda Korset började med det hittade vi ett upplägg som innebar att under 2005 så kunde man skänka 
på mobiltelefon och då var den enda kostnaden som drogs momsen vilket innebar att operatörerna bjöd på sin 
kostnad för SMS-hanteringen. Nu finns det då ett upplägg som heter 72900 som är en lösning där de två största i 
branschen har löst momsfrågan och det är Telia och Tele2Comviq och det är också den lösning som de flesta 
organisationer använder. Hemsida, autogiro, givarbrev, konto, det är väl egentligen de kanalerna som är de 
vanligaste.  
 
Med SMS-gåvor, om jag nu skickar ett SMS till er med 50 kronor kommer alla de 50 kronorna till er?  
 
Nej, det gör de inte. Om du skänker, idag har vi 50 kronor, skänker du är du Telia kund så kommer 44 kronor 
fram till Stadsmissionen, är du Comviq kund så kommer 42 kronor tror jag att det är, så är du Telenor kund så 
funkar det inte över huvudtaget för de har ännu inte löst det. Det finns alltså en skillnad fortfarande men det är ju 
alltid så och det kanske man också ska ha med sig när man jobbar med de här frågorna också att vi är ju 
godkända av en organisation som heter Stiftelsen för insamlingskontroll SFI och det är den instans som 
tillhandahåller 90-konton. 90-konton får organisation som är, eller de är uttryckt i en mängd saker men det man 
tänker oftast på är just relationen mellan kostnader och intäkter. De säger att det inte får kosta mer än 25 kronor 
per 100 kronor, alltså insamlingskostnaden och administrativa kostnader får vara max 25 % av 
insamlingsresultatet. Så att det är med de måtten som vi mäter oss hela tiden och vi ligger ju på en god andel, nu 
ligger vi väl på 14 % eller 15 % om man tittat på totalen. Det är helt enkelt för att det kostar pengar att samla in 
pengar, och i det här fallet så är det tekniska kostnader för att ta emot sms.  
 
Är ni noga med att hänga med i den här utvecklingen som kommer som till exempel SMS eller om det 
kommer nya grejer kollar ni, letar ni efter nya möjligheter? 
 
Absolut! Vi avsätter tid för omvärldsbevakning och vi framför allt på, inte först och främst på 
insamlingsbranschen utan på världen utanför fundraising, i synnerhet när det handlar om att kanalisera betalning 
av pengar när det handlar om givarrelationer och vi har facebookapplikationer och vi bygger digitala lösningar 
för att ge människor chans att visa stöd för Stadsmissionen på ett spännande sätt. Nu använder vi i kampanjen 
som kommer i jul i julinsamlingen en ny telefonlösning som innebär att man kommer att kunna ringa och lyssna 
på våra gäster, alltså berättelser skapade och inlästa av Stadsmissionens hemlösa som finns på våra verksamheter 
och det blir också som vinterpratare där vi kommer att ha en ny berättelse för varje dag i december fram till 
julafton. Så både kommunikativt och betalningsmässigt så är vi jättenoga med att följa med i vad som händer för 
att det som är viktigt för oss. Man kan säga att det finns massa saker som är viktigt när man ger. Dels är det 
trovärdigheten som organisation, att om man inte känner med organisationen så skänker man inte. Hur viktigt 
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ända målet än är. Det måste finnas ett grundläggande förtroende för organisationen och skapar vi ett engagemang 
hos någon så måste vi också kunna omsätta det, det måste finnas en närhet till gåvomöjligheten. Om vi gör en 
stor kampanj på stan som får mig som privatperson att verkligen känna någonting och jag måste gå hem och sätta 
mig framför datorn, logga in och sen gå in på Stadsmissionens hemsida för att sedan skänka pengar, då har 
engagemanget hunnit ebba ut på vägen. Så för att saker rent tekniskt ska fungera så är vikten för oss att göra det 
enkelt att skänka, att man ska kunna fånga upp givarimpulsen när den dyker upp och att man ska känna en 
trygghet, inte bara för organisationen utan också för gåvometoden. Det märkte vi när vi började jobba med sms, 
det var jättemånga som tyckte att det kändes jobbigt att skänka via sin mobiltelefon för att man hade inte gjort 
det tidigare och man visste inte om det kommer att dras från telefonräkningen hela tiden eller ”å vad gör de med 
mitt telefonnummer”, så att både för organisationen och för tekniken måste det finnas ett förtroende.  
 
Men med befintliga donatorer, får de någon slags uppdatering om vart pengarna går och vilket arbete ni 
gör och sådana saker? Får de den feedbacken hela tiden? 
 
Nu får de det. Tidigare har vi haft en tidning som hette Mission Stockholm som finns fortfarande, men då var det 
egentligen enda kanalen som berättade vad vi gör, den kom ut två gånger per år, en vårupplaga och en 
julupplaga. Vi har Misson Stockholm nu också men vi har lagt till en löpande uppdatering i form utav ett 
nyhetsbrev och nyhetsbrevet är editerat till företagskompisar och enskilda givare och vi försöker hålla den delen 
till e-post. Alla människor eller många människor har idag en e-postadress och det är ett sätt för oss att hålla nere 
våra kostnader också. Och det är en utpräglad återkopplingsaktivitet som kommer hela tiden, där vi hela tiden 
berättar vad som händer på Stadsmissionen, resultatet av våra verksamheter och också återkoppla till aktiviteter 
som vi har samlat in till tidigare och berätta att såhär gick det. Sen har vi naturligtvis också givarbrev och 
givarbrev är ju precis vad det låter som en vädjan om en ytterligare gåva, men det är också ett sätt att beskriva 
verksamheten och behoven så att det kan man se som en typ av återkoppling. 
 
Du tog upp det här lite förut att när ni, ert budskap som ni går ut med är det ”snälla hjälp oss”, ”det här 
är ändamålet behöver hjälp” eller vänder ni er till potentiella och befintliga givare mer som att ”det här 
kan vi göra för er”.  
 
Ja, vem är det egentligen som är i fokus. Jag måste säga att här sker det förändringar och en utveckling hela 
tiden. Om jag ber dig att skänka pengar då skulle jag hellre se att du såg på din gåva som en direkt hjälp till en 
människa som vi säger behöver hjälp och inte så mycket som en hjälp till Stadsmissionen som att göra 
någonting. Det är en skillnad där, alltså vem handlar det här om. Så att vi beskriver problemet för de människor 
som vi jobbar med och vikten av stöd. Och sedan sätter vi mer fokus på de här målgrupperna än på oss som 
organisation. Därmed inte sagt att vi inte tydliggör hur vi hjälper med de pengar som vi får. I vår värld är det en 
kvinna på gatan, på Klaragården eller en ung tjej på väg ut i missbruk utan en fungerande familjerelation, det är 
den människan som ska ha den här hjälpen eller det här stödet som pengarna bidrar till.  Med det sagt så vill vi ju 
samtidigt erbjuda dig en återkoppling och en givarrelation som du uppskattar som givare i bemärkelsen hur kan 
vi hålla dig uppdaterad i form av månadsbrev, till exempel vi tar fram premier när vi värvar kan du få lotter, du 
kan få biljetter, du kan få kaffekupong till Grillska (Stadsmissionens café) så att det är viktigt på andra hållet 
också även om man tycket att en gåva ska göra skillnad och man tycker att det finns bara ett fokus så vill man ju 
känna sig bekräftad som givare också. Det finns ju någonting grundläggande där att man har man gjort någonting 
bra så ska man känna sig sedd och uppskattad. Så att jag vill egentligen vara så diffus så att jag vill säga både 
och faktiskt.   
 
Donatorerna, erbjuder ni dem involvering i att om de vill göra någonting mer om de vill komma in som 
volontärer, erbjuder ni dem någon utbildning och att de blir mer involverade? 
 
Alla som vill kan söka volontärutbildning. Vi har en jättebra volontärutbildning, men problemet är att vi har 
många fler aspiranter än platser. Alla som söker volontärutbildningen testas ur en mängd aspekter, det är som en 
anställningsintervju och vi gör bedömningar per individnivå. Men samtidigt människor som kontaktar 
Stadsmissionen vill ofta hjälp och det är klart att kan man hjälpa med sin tid och sin kompetens så är det 
naturligtvis oerhört värdefullt och i min grupp så har vi två volontärer som hjälper oss. En av dem söker pengar 
från stiftelser på volontärbasis, han är inte avlönad men han kommer hit mellan 5 och 7 timmar i veckan på sin 
fritid, han är pensionerad VD och vill göra någonting meningsfullt. Sedan har vi en tidigare bankchef som sitter 
och hjälper oss med testamenteshanteringar och administrationsuppgifter, det är en typ av volontärskap som 
Stadsmissionen kan erbjuda. Hela terapicenter är, stora delar av den bygger på volontärkraft, terapeuter. Och 
sedan har vi volontärer i caféet, en IT-chef som serverar och kör brickvagnar på sin fritid. Så att det finns ganska 
många uppgifter inom stadsmissionen som man kan jobba med som volontär. Men däremot så får man ingen 
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frisedel som givare. Men vi berättar gärna om volontärskapet och som sagt om man har tid så får man gärna 
söka.  
 
Vilken omfattning sker det här i? 
 
Vi har väl ungefär en 300 volontärer tror jag som betraktas som aktiva. Sedan är det alltid krångligt, jag menar 
människor har varierande grad av fritid eller möjligtid som volontär, en pensionär kan lägga ganska många 
timmar i veckan medan en ung tjej som är marknadschef hon kanske har 4 timmar i månaden och då blir det 
genast jobbigt för att det är så få timmar så att det blir nästan mer en utmaning än stöd, då måste man fundera på 
om den här människan kan funka i ett volontärskap och ha ett ansvar inom organisationen. Men jag har upplevt 
att det fungerar och när vi tittar på ansökningar så tittar vi väldigt mycket både på vilken kompetens man har 
men också hur mycket tid man kan bidra med per månad. 
 
Om jag förstår det rätt så all personal oavsett om den är betald eller inte får ju någon slags utbildning 
inom vad organisationen gör och vad det innebär. 
 
Absolut, det får man. Är man nyanställd på Stadsmissionen så går man en grundutbildning sen  
förväntas man också besöka verksamheten och gå ut på ställen som Stadsmissionensgården, Klaragården och 
skolan och se till att fixa sina egna introduktionsmöten och vara ute mycket. Jag tycker att det är väldigt viktigt 
att bära med sig känslan av de sociala tjänster som vi gör, att man ska få andra att engageras av det.  
En sak som jag vill säga också är som jag tycker skulle vara spännande är hur vi kan få enskilda givare ur våra 
företagsrelationer, och företagsgivare ur våra enskilda relationer. Det finns det människor i företag som är 
potentiella givare naturligtvis och likadant på andra sidan, människor som befinner sig som aktivare givare i vår 
databas och som inte har gått i pension har ofta någonstans som är deras arbetsplats och hur får man de 
människorna att ta med det till sin arbetsplats och säga jag är givare till Stadsmissionen, titta vad man kan göra 
som företag och vice versa. 
 
Är julinsamlingen den enda kampanjen som ni arbetar med som är återkommande eller har ni fler? 
 
Det är den enda kampanj vi har jobbat med i år men från och med nästa år så kommer vi att börja med en 
vårkampanj också. Kampanjer är viktiga, de höjer rösten i samhället och får människor att märka en 
organisation. Julen är sådan att man tänker på oss nästan oavsett vad vi säger därför att det finns så många delar 
kring julen som på något sätt berör det vi gör, tanken om gemenskap, Karl-Bertil Jonsson, det är kölden kopplat 
till hemlöshet, vad innebär det att sova på kartong när det är 14 grader kallt. Det är alla de här spontana 
associationerna som kommer. Men vi kommer att köra en vårkampanj och sannolikt kommer den att handla om 
vårt stöd för familjen. Så att jag kommer nog att ha en kampanj som heter Familjebandet och som kommer 
innehålla en del saker men inte minst med direktstöd till fattiga barnfamiljer.  
 
Finns det någonting som du känner i samhället i omgivningen som arbetar emot ert syfte, allstå som sätter 
käppar i hjulet, alltså problemområden utifrån? 
 
Det finns säkert många påverkansfaktorer men jag tar inte med något sådant uppenbart som om staden lyckas 
lösa alla problem med utanförskap och hemlöshet för att då skulle vi tack och lov inte behöva finnas men det 
pågår en process just nu kring avdragsrätt vilket är jätteintressant, att det ska bli helt skattefritt att skänka som 
företag att man kan skänka gåvor utan att det ska beskattas. Det är en påverkansfaktor som idag jobbar mot oss 
men med en förändring men en lagändring kan hjälpa oss naturligtvis. Sen kan det ju vara så att olika 
organisationer kan ha olika bild av att hur hjälpen ska se ut för våra målgrupper det kan ju vara att man inte är 
helt överens om att Stadsmissionsgården inte är det bästa sättet att möta människor i missbruk och i hemlöshet 
och om man är en av de andra organisationerna som jobbar mot samma grupp. Men jag skulle inte säga att det 
finns något problem där som är så att säga allvarligt. Vi går ju mot stora förändringar nu, vi har ju vunnit en 
upphandling av två stora instanser Råcksta – Norrtull som är stadens hemlösehetsboende som vi kommer att 
ansvara för och driva på entreprenad för staden, det är första gången vi gör på det sättet, det är en jättestor 
kapacitetshöjning för Statsmissionen. Nu är Stadsmissionen i och med detta störst i landet på att jobba med 
hemlösa och hjälpa dem och det ska bli väldigt spännande och lite annorlunda. Där driver vi verksamheten med 
stadens pengar och inte med givarpengar men det har vi ju gjort tidigare också. Så att jag kan inte komma på 
någonting uppenbart som arbetar emot oss just nu.  
 
Har du märkt någonting på givare att de kanske ger för att må bra själva? Att ”nu ger jag stadsmissionen 
det här för att stilla mitt egna dåliga samvete över mitt slöseri”. 
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Det finns ju så många skäl att ge och det är ju klart att någonstans jag tror att alla har vi väl lite grand av det här 
att vi bidrar lite för att vi känner att ”vad kan man göra?”. Det är väl alltid ett incitament i större eller mindre 
omfattning. Jag har sett tydliga sådana här samband mellan företag och företagsgivandet, när jag jobbade på 
Röda Korset så gjorde man en tv-insamling i TV4 där skulle alla företag dyka upp med namn i rutan och då var 
det så att om man inte hann få med något företag så var de beredda att dra tillbaka sin gåva för att de inte syntes i 
tv. Då är det kanske inte hjälpinsatsen som är den viktiga utan marknadsföringseffekten, men den delen är rätt 
viktig för företagssidan. Man vill känna att man gör någonting bra och man drivs utav grundläggande mänskliga 
värderingar, men är jag marknadschef och beslutar om givande så är det jätteviktig hur jag kan visa det. Det är i 
väldigt liten omfattning, det finns ju företag som överhuvudtaget inte vill att man ska visa dem någonstans. Men 
annars så är det plats på hemsidan och i tackannonser och fullt naturligt att vissa företag vill synas i samband 
med välgörenhet. 
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11 Bilaga 2 

Transkribering av intervjuer med enskilda donatorer 

11.1 Intervju med Anna-Greta Eriksson 

Till vad ger du? 
 
SOS Barnbyar, jag har haft en flicka i Etiopien i 12 år. Och till djur och Amnesty. 
 
Hur kom du i kontakt med organisationen? 
 
Egentligen genom min dotter som var ute och reste och var på flera sådana barnhem och barnbyar. Och hon hade en 
liten pojke (fadderbarn). Hon berättade hur fantastiskt barnby- mammorna tog hand om ungarna. Flickan som jag har, 
har jag haft i 12 år, hon är född 1990 och blir 18 i år. 
 
Varför har du just valt den här organisationen? Var det för att din dotter berättade... 
 
Ja det var det. Jag är med i en välgörenhetsorganisation och såg till att de fick tre stycken (fadderbarn) för jag var 
väldigt intresserad. Tre flickor som de fortfarande har kvar. 
 
Hur gjorde du det? 
 
Jodå, jag fick ta upp på ett möte och då röstade vi. Vi har skänkt pengar i många år bland annat till Röda Korset, 
Cancerfonden, alla möjliga och kvinnoorganisationer och Grodan. Och vi skulle ha något permanent och då berättade 
jag att jag tyckte att det var bra och man är säker på att varenda krona kom fram. 
 
Hur ofta ger du? 
 
200 kronor i månaden och sen har hon två gånger om året fått 500 kronor, i maj och november. Och av de 500 så 
hälften får hon disponera och hälften sätts in tills hon ska flytta därifrån och stå på egna ben. Ett litet reservkapital. I 
bland annat Indien behöver flickorna hemgift. 
 
Hur skänker du? 
 
Autogiro de där 200, men det jag skänker utöver det skickar jag med inbetalningskort. Åtagandet med fadderbarn är 
200 kronor i månaden och de 500 två gånger om året är extra. 
 
Vad får du ut av att skänka? 
 
Att jag hjälper en människa i de här länderna, genom att utbilda och hjälpa dem kan de hjälpa sig själva. För vår del är 
det ju inte så stora pengar. 
 
Förutom breven du får av henne, får du något tack av organisationen? 
 
Jag får bägge delarna kan man väl säga, men jag får alltid en redovisning av pengarna som jag skickar extra, att de 
kommit fram och att hon har fått. En gång hade hon köpt sig en klänning och en gång en skolväska. 
 
Förutom den här redovisningen, är det någon annan uppföljning? 
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Jag är väldigt nöjd med redovisningen. Jag får från organisationen som talar om hur det går för flickan och sen får jag 
små julkort och sådant från henne. Jag har fått flera kort (foton). 
 
Om organisationen ber dig skänka mer, skulle du göra det då? 
 
Nej, det finns så många andra saker som jag tycker är viktiga. Bland annat så är jag väldigt mycket för djur. Sist 
skickade jag pengar för att rädda isbjörnarna och apan i Thailand. 
 
Känner du att det finns en relation mellan dig och organisationen? 
 
Nej, det gör jag inte. Annat än att jag följer henne och tack vare korten så ser jag ju förändringen hos henne. 
 
Skulle du vilja vara ytterligare involverad, typ volontär? 
 
Nej inte numera, nu är jag för gammal. 
 
Hur ser du allmänt på att skänka pengar? Är det viktigt i samhället? 
 
Jag tycker det är viktigt. Mycket viktigt. Det är så lite i våra ögon men ger så mycket i andra länder. Vi skänkte ju i 
välgörenhetsorganisationen mycket till Stadsmissionen förut. Men så var det ju den här skandalen med lägenheter. Och 
nu ger vi bara saker som blivit över från basarer och sådant. 

11.2 Intervju med Joakim Markusson 

Ålder, bakgrund, status och boendeort? 
 
Jag är 34 år gammal. Har gedigen butiksbakgrund, har arbetat inom butik sedan jag var 13 år gammal. Idag arbetar jag 
som butikskonsult. Och bor i Johanneshov. 
 
Hur kom du ikontakt med organisationen och varför stödjer du dem? 
 
Det är två organisationer. Den ena är Läkare Utan Gränser sedan två år och den andra är Greenpeace sedan fyra. Jag 
har alltid varit intresserad av Greenpeace men aldrig stött dem tidigare men jag kom ikontakt med dem genom en av 
deras utsända på stan som informerade om dem och så fyllde jag i en blankett om att bidra med en 200 kronor och få 
deras nyhetsbrev en gång per år. Och Läkare Utan Gränser såg jag skyltarna i tunnelbanan och kände att jag ville 
stödja dem, tyckte att det var en bra sak att stödja och ett enkelt sätt att stödja genom sms. Enkelt för att det är ett bra 
sätt för att nå ut till många människor som till exempel är på väg hem efter en tuff dag med tuffa beslut och kanske har 
lite dåligt samvete för mycket man har gjort. Så, enkelt att döva samvetet en liten stund genom att gåvo- SMS till 
organisationen. När jag var butikshandlare var det av enbart egna intressen och för att det känns bra. Nu inser jag att 
det finns så mycket mer. Att se mjuka värden som ger mycket mer och som företagare tror jag att det blir viktigare och 
viktigare att se och arbeta med mjuka värden och att det finns en djupare mening med saker än bara monetära. 
 
Hur aktivt är givandet? 
 
I Greenpeace är jag månadsgivare och Läkare Utan Gränser är lite mer sporadiskt, i år har jag skickat mellan 15 och 20 
gåvo- SMS.  
 
Hur mycket bidrar du med per gång? 
 
Till Greenpeace är det 200 kronor en gång i månaden genom autogiro och genom SMS: et till Läkare Utan Gränser är 
på 50 kronor per SMS.  
 
Vad får du ut av att donera till de ideella organisationerna? 
 
Jag stillar mitt dåliga samvete lite och känner att jag gör någonting bra. 
 
Får du något tack av organisationerna? 
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Får ett brev ibland från Greenpeace där det står tack för ”ditt deltagande…” och så står det vad de egentligen gör med 
pengarna och det är bra. Från Läkare Utan Gränser får jag direkt ett svar när jag har SMS: at där det står ”tack för ditt 
bidrag…” med ett litet meddelande också om vad jag har stött. 
 
Tar du det på allvar när tacket kommer så snart efter när du donerat via SMS? 
 
Jag har inte reflekterat över det, men självklart är det ett autosvar.  
 
Skulle du vilja ha ett personligt riktat svar? 
 
Nä, men jag har tänkt på att av alla små bidragsgivare som finns, finns det nog en önskan om ett högre intresse av att 
vara lite mer delaktig. Det öppnar organisationerna inte upp för. Så egentligen tycker jag att i informationen som 
kommer ut skriftligt borde det framgå hur man kan gå till väga för att engagera sig mer. Viljan är kanske mycket större 
än att bara ge pengar. 
 
Får du någon uppföljning om vart donationerna går till, kanske svårt från Läkare Utan Gränser när det är 
SMS-donationer, men när det gäller Greenpeace? 
 
På Läkare Utan Gränsers affischer stod det till vilket ändamål pengarna skulle gå till. Men det var ju den specifika 
kampanjen och därefter vet jag inte, Men å andra sidan vet jag hur Läkare Utan Gränser arbetar och tycker att det är ett 
bra syfte., men det har jag tagit reda på själv av egenintresse. När det gäller Greenpeace, får jag ett brev två gånger per 
år vari det framgår vad man har bidragit till, inte exakt men vad de har presterat under året, och också målen för 
kommande år, olika projekt som man kan stödja rent ekonomiskt.  
 
Blir du mer motiverad att donera när du får uppföljningen? 
 
Nej. Jag är redan motiverad för att jag vet vart pengarna går. Specifika projekt spelar inte så stor roll för till exempel 
Greenpeace har med naturen att göra och det är viktigt. 
 
Vad skulle få dig att donera mer? 
 
Ifall organisationen ringde upp mig och informerade mig om ett specifikt projekt och argumenterar för det på ett bra 
sätt så skulle jag absolut kunna donera mer till just det projektet om jag tyckte att det låter bra, helt klart. Men detta ska 
inte ske genom brev, för det känns för opersonligt. 
 
Hur ser du på relationen med organisationen, finns det någon relation, finns det någon kommunikation emellan 
er? 
 
Jag är nog bara en i mängden av donatorer. De kanske skulle göra lite mer, lite mer återkoppling och erbjuda lite mer 
involvering. 
 
Varför ger du och vad får du ut av det? 
 
Samvetesfråga. De flesta jobbar mycket och det är ju för egenskull och inte för någon annans skull, samma sak 
gällande det här, för egen skull. Men man glömmer lätt bort de mjuka värdena, grunderna i livet. 
 
Hur ser du allmänt på givande, är det en viktig samhällsfråga? 
 
Det behöver nog uppmärksammas mer. Vårt samhälle idag är nog på väg åt mer moderat liberalism håll. Jag tror att 
klasskillnader kommer att öka och vissa delar kommer att falla mellan borden. Kanske just privata bidrag då får 
samhället att fungera. Tror också att stora organisationer som tjänar stora pengar får tryck på sig att hjälpa till i 
samhället. Om du skulle vara arbetstagare skulle jag se det som en positiv sak om företaget som jag jobbade för var 
företagsgivare. Skulle jag söka jobb skulle jag titta på vilka värderingar företaget har och om de överrensstämmer med 
mina egna. Jag ser positivt på att arbetsgivare involverar sina anställda i givande. Få med det i företagsandan. Man kan 
inte motivera medarbetare att tjäna pengar till aktieägarna, de måste erbjudas någonting mer, få dem att känna att de 
gör någonting mer. 
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12 Bilaga 3 

Transkribering av intervjuer med företagsdonatorer 

12.1 Intervju med Marcus Holmberg, delägare i 
Advokatfirman Lindahl 

Vilket företag jobbar du för (basfakta)? 
 
Jag heter Marcus Holmberg, är advokat och genom sitt bolag Advokatfirman Marcus Holmberg delägare i 
Advokatfirman Lindahl. De ha 270 anställda varav 170 jurister varav 60 delägare och kontor i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Örebro. Advokatfirman Lindahl är ca 30 år och kommer från en 
sammanslagning mellan ett par andra byråer. Firman har sina rötter i någon liten byrå i början av seklet. 
 
Till vad och vilket syfte ger ni? 
 
I år är vi med i Röda Korsets kampanj vari man kan ge från 15 000 kronor och uppåt och då får man dels ett tack 
i en tidning som en annons och dels andra saker som gör att man får rätt att dra av det i företaget enligt deras 
skattejurister, som om man köper en annons.  
 
Syftet är inte riktigt klart men ett kvalitetskriterium är att den mottagande organisationen har ett 90-konto och att 
de inte hört någonting negativt om organisationen. Jag önskar att vi skulle ha mer tid att sätta sig in mer i 
mottagarorganisationen. Men då donationen inte är så stor så är engagemanget inte heller så stort. Det skulle nog 
vara annorlunda om den donerade summan skulle vara betydligt större, då hade vi nog avsatt personer för att 
arbeta närmare och noggrannare med det. 
 
Hur kom ni i kontakt med den aktuella organisationen? 
 
Till Röda Korset ringde vi faktiskt och meddelat att vi vill hjälpa till och på så vis fick vi ett inbetalningskort 
skickat till oss på posten.  
 
Varför har ni valt den aktuella organisationen och vad får ni ut av det? 
 
Det har inte reflekterats över varför, det inte pratas om det.  Men om det skulle vara mer skattemässiga fördelar 
med donation så skulle man kunna öka summan som doneras. Men att det står att ”Lindahl gett pengar” är inte så 
viktigt. Det är viktigare att synas i andra sammanhang. T.ex. så ställde Lindahl upp under tsunamikatastrofen när 
människor behövde advokater men det var mer välvilja än att synas och få ”reklam” för företaget.  Jag tror inte 
att en annons i en tidning att man gett pengar någonstans har så stor betydelse eller om människor ser den. 
 
Donationer kan ha betydelse när det kommer till julklappar och julkort, att företaget inte behöver köpa böcker till 
alla anställda utan skulle i stället kan donerar till en ideell organisation. Och att detta är en idé som ideella 
organisationer skulle kunna använda sig av, att underlätta julklappsinköp till anställda för företag. 
 
Får ni något tack av Röda Korset? 
 
Jag saknar faktiskt en bättre uppföljning. När vi gav till Röda Rorset för några år sedan så fick vi uppföljning att 
de räddat x- antal liv. Men de skulle kunna bli mycket bättre och kontrollera sin egen verksamhet och att de 
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donatorer som önskar också få ta mer del om den ideella organisationens mål. Genom en bättre uppföljning mot 
donatorer skulle nog ideella organisationer kunna kontrollera sin verksamhet mer och bättre. 
 
Frågar organisationerna efter mer? 
 
Ja, det gör de, och det kan till och med uppfattas som lite irriterande om de ringer för ofta så att det istället blir 
kontraproduktivt. Det är nog bättre att de ringer en gång istället för tre fyra eller skicka någonting på mailen 
istället. Om man nu ger pengar så gör man nog det av sin inre övertygelse. Är den ideella organisationen så 
aggressiv i sitt ringande så skärmar man som donator istället av. Vidare så vad är kostnaden för denne personen 
som ringer, finns någonting bättre att göra med pengarna som går till dennes lön för att ringa upp och fråga efter 
mer bidrag. 
 
Tycker du att det finns någon relation med organisationen? 
 
Nej, det finns det nog inte, hade varit betydligt större så hade en närmare relation varit aktuell. Men när det 
handlar om så lite pengar så får vi lita på att de tar hand om pengarna och gör ett bra jobb. 
 
Vad gällande utbildning, volontärarbete…? 
 
Jag tror att det skulle vara svårt att finna tid och rum för en ideell organisation att genomföra utbildning och 
liknande direkt på arbetsplatsen. Men vi skulle inte hindra någon anställd från att få ledigt en dag i veckan för 
volontärarbete. Även om det inte är direkt intressant med utbildning om hur arbetet i den aktuella ideella 
organisationen sker så tror jag att det är viktigt att organisationerna jobbar med att informera och att synas och 
berätta om andra verkligheter, att det finns mer än den vardagen som en ”vanlig stockholmare” lever i. Att byrån 
har skänkt pengar till Röda Korset är ingenting som vi går ut med internt, det är VD:n som beslutar och de 
anställda involveras inte direkt. 
 
Jag tror att om man ska involvera personal i att engagera sig och bli donatorer så ska de ideella organisationerna 
rikta uppmärksamheten mot toppskikten i företagen då det finns mer pengar att hämta hem där. Den ideella 
organisationen kanske skulle kunna bjuda in till seminarier och berätta om deras arbete. Att de ideella 
organisationerna kanske skulle tänka på att arbeta mer taktiskt och kunna få till exempel ett seminarium att 
kännas exklusivt med speciellt inbjudna gäster ur toppskikten. 
 
Tror du att det vi har talat om nu är en viktig samhällsfråga, givande och donationer? 
 
Det här är en viktig fråga. Man kan ju se på corporate responsibility, att man kan fråga sig vad ett företag är, att 
man har ett ansvar som sträcker sig längre än att bara generera max vinst. Jag tycker att vi som företag är 
någonting mer och har ett ansvar som sträcker sig längre än att bara generera vinst utan också agera som goda 
förebilder för andra. Man ska nog också se vem som är bäst på att driva en sortens arbete också, att det spelar 
stor roll om hjälpverksamheten är statlig eller icke statlig. Att skulle arbetet drivas statligt så skulle det bara vara 
ytterligare en del i mängden av statens arbete. Men om det drivs genom privata organisationer så blir man mer 
motiverad till att donera. Jag tror att det tillsammans med verksamheter så som Charity Rating som kontrollerar 
ideella organisationer och om vart pengarna går och om de uppnår sina mål. Jag tror att man undviker att få en 
negativ kommentar hos organisationer som Charity Rating. 

12.2 Intervju med Peter Wigstein, sponsorchef på ICA 
Sverige AB 

 
Vilka är ICA och vad sponsrar ni? 
 
ICA startades 1917 i Västerås och vi talar nu om ICA generellt. Annars är ICA uppdelat i olika delar med olika 
avtal men för ICA generellt så är vi ledande inom Norden inom daglig varubranschen. 
 
Jag kallar det ICA: s samhällsengagemang. Vi har tre stycken strategiska samarbeten som vi jobbar väldigt tätt 
ihop med, som ligger på en högre nivå än de andra. Det är Röda Korset, Childhood Foundation och 
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Världsnaturfonden. Vi har valt att ha fokus på barn och ungdomar genom Childhood. Röda Korset har vi valt för 
att de är världens största mänskliga nätverk och finns över hela världen i stort sett, även om namnet skiljer sig 
mellan länder, men de jobbar med projektarbeten i Sverige. Och så har vi Världsnaturfonden då vi sysslar 
mycket med ekologiska varor, I närområdet tittar vi mycket på Östersjön då det påverkar jordbruk och egentligen 
allting i Sverige. Röda Korset och Världsnaturfonden har vi jobbat med i över 20 år i rad, vi tror också på 
långsiktlighet. Med Childhood har vi jobbar ungefär i sex år, de startades först 1999. Vi har även ett antal mindra 
sponsorsamarbeten. Till exempel Blodomloppet vari 60 000 människor deltar på tolv olika platser i landet och 
det är för att lyfta fram hälsa och blodgivning. Rosa Bandet är ett annat exempel, Glada Hudik är ett annat, där 
stödjer vi föreställningen Elvis. I det projektet kommer vi se om vi kan arbeta vidare och se om vi kan erbjuda 
utvecklingsstörda arbete i ICA butiker runtom i landet. Ett sätt att ge dem plats i samhället där det fungerar och 
inte gömma undan dem. Vi har även ett väldigt stort nätverk och lyssnar av hela tiden hur situationen ser ut om 
det uppstår situationer vari vi kan göra någonting. Vi har en idrottssponsring som är utbredd och försöker spegla 
kommunerna då vi har butiker överallt. Genom våra kunder som talar med handlare som hör av sig till oss så får 
vi snabbt reda på om det är någonting på gång någonstans. 
 
Och allt det här ska skapa mervärde för ICA: s varumärke. 
 
Med Röda Korset hade vi förra året Kram kampanjen, vi har nästan 500 insamlingsknappar på pantapparaterna 
som ger nästan 3 000 000 till Röda Korset varje år. Vi har någon enstaka kampanj i vår som vi kan kalla för 
Rädda Mammorna, de är väldigt utsatta i krig av olika anledningar. Childhood har sitt tioårsjubileum nästa år 
och kanske vi gör någonting extra där. Nu har vi en julkampanj med Childhood som vi hoppas ska ge minst 5 
000 000 kronor. Och med Världsnaturfonden kommer vi ha en stor kampanj om Östersjön.  
 
ICA jobbar inte med passiv sponsring och bara skickar in pengar. Vi jobbar aktivt och sitter i månadsmöte med 
de företagen som vi har sponsoravtal med. Då hör vi vad som är på gång och lär oss och ser vad vi har i utbyte 
av vad som händer. 
 
Hur kommer ni i kontakt med organisationer? 
 
Vi försöker hitta direktkontakt med dem, se om det klickar och se om det är någonting som vi vill och kan 
sponsra, då genom direktkontakt och inte genom några mellanhänder. Vi har ingen sponsring till någon 
organisation som vi inte har sponsoravtal med och det är också viktigt ut skattesynpunkt. Avtal skrivs alltid för 
att undvika oklarheter och är skräddarsydda för varje relation med de olika organisationerna. 
 
Hur mycket sponsrar ni med? 
 
Nu jobbar vi inte riktigt på det sättet utan via kampanjer och då försöker vi också genom olika kanaler påverka 
kunder till att också engagera sig genom till exempel tidningen Buffé.  
 
Vad får ICA ut av sponsring? 
 
Att vi jobbar med sponsring är ett sätt att addera positiva mervärden till ICA: s varumärke. 
 
Tackar organisationerna er på något sätt, vad får ni av dem? 
 
Det händer att vi får ett standard diplom och då kan man ju le lite grann. Men i framför allt de tre stora 
samarbetena bokar vi minst en gång per år ett möte med ICA: s koncernledning och organisationen, har en 
uppföljning och ser på framtiden, vad organisationerna planerar och vad ICA kan arbeta med i framtiden. Och 
genom informell kontakt kommer självklart tack. 
 
Uppföljning, jobbar organisationerna med det mot er? 
 
Vi gör ordentliga utvärderingar. Vi själva mäter före, under och efter en kampanj och så kollar vi upp 
organisationen så att de är vad de säger sig vara. På samma sätt gör de ideella organisationerna, egna 
undersökningar. Informationen som framkommer byter vi sedan med varandra. Det vi gör är ju ett sponsoravtal, 
ett samarbetsavtal. Det aktiva sponsoravtalet kräver ett samarbete.  
 
Om någon av organisationerna skulle be om mer sponsring skulle ni sponsra mer? 
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Det beror på. Om det är någonting unikt eller någonting annorlunda kanske vi gör det. Annars kanske vi gör det 
istället för någonting annat med den organisationen. 
 
Relationerna med organisationerna… 
 
Är nära och bra. 
 
Ytterligare involvering… 
 
Det sker genom vår inblandning i organisationerna. Till exempel är ICA en av stiftarna till Cancerfonden. Vi har 
en som är ambassadör för Rosa Bandet, en som är i styrelsen för Cancerfonden. Vi engagerar oss väldigt djupt 
och aktivt med dem vi sponsrar.  
 
Hur är det, utbildar organisationerna er i sina syften? 
 
Genom mötena som vi har lär vi oss mycket. Och om det just kommit hem någon någonstans ifrån i någon 
organisation så ställer de upp och föreläser om det hos oss. 
 
Skulle ni vilja involvera era arbetstagare att bli privata donatorer? 
 
Idag gör vi det om vi kan på ICA: s alla stora arbetsplatser, alla kampanjer gör vi först internt. 
Det vi inte har nått fram till är att anställda ska kunna avsätta tid till exempel volontärarbete, men vi får se om 
det blir ändring om det blir någon ändrig i lagstiftningen som gör att man får göra avdrag om man kan koppla det 
till företaget. Vi har tittat på det och det finns en modell, det ska bara gå att genomföra. 
 
Varifrån kom initiativet till er sponsring? 
 
Vi har sysslat med CSR (Corporate Social Responsibility) sedan ordet fanns, redan på 70-talet. Det har väl att 
göra med att vi köper in varor från hela världen försöker vi se om vi kan göra någonting i de länder vari vi har 
leverantörer. Mycket handlar om socialt ansvar. Oftast ser vi någonting som kan intressera oss så tar vi initiativ 
till kontakt med en organisation men organisationer hör också av sig till oss och frågar om vi vill hjälpa till. 
 
Allmänt, hur ser ni på sponsring, är det en viktig samhällsfråga? 
Svar ja. Man kan inte säga att ett företag är modernt om man inte är aktiv inom detta.  

12.3 Intervju med Cathrine Eriksson, VD på Kummelnäs 
Varv AB 

Till vad vilket syfte ger ni? Förstår du vad jag menar? 
 
Ja det är en svår definition, till förskolor och skolor, till västar och nolltolerans och sådant. Och så prenumerera 
vi på Situation Stockholm. Det är ju lite personligt för jag har ju jobbat inom skola och vet att det har dåligt med 
pengar till sådant och här vet man att pengarna kommer fram. 
 
Det svarar ju lite på nästa fråga om varför ni har valt just dem... 
 
Det är ju det. Det fanns liksom inget innan, de stödde inget sådant här innan (hon började arbeta där). Det är ju 
inga stora summor men. 
 
Hur kom ni i kontakt med de här? 
 
Vi vart uppringda. 
 
Av allihop? 
 
Mmm. 
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Hur aktivt ger ni? 
 
En gång om året. 
 
Hur mycket ger ni, ungefär? 
 
Totalt, 4500. 
 
På vilket sätt ger ni? via Autogiro eller inbetalningskort eller..? 
 
Inbetalningskort, faktura. 
 
Vad ser du att ni får ut av det? Företaget? 
 
Jo, i och med att vi blev uppringda av just Nacka kommun. Man får hela tiden information om det, hur mycket 
pengar de fått in, hur många som fått västar. 
 
Men ni får ingen reklamplats eller något? 
 
Jo det får vi av Nacka. Går man i på Nacka kommuns hemsida och Hem och Skola så finns det en länk. Där är 
sponsorerna, som är med och sponsrar. 
 
Får ni något tack? 
 
Vi får diplom och ibland får vi teckningar av ungarna. 
 
Ringer de varje år eller skickar de bara en faktura? 
 
De ringer varje år, gör de. När det gäller Nacka så finns det olika belopp man får välja mellan, small medium och 
large. 
 
Om de skulle fråga ifall ni vill ge mer, skulle ni göra det då? 
 
Nej då är det bättre att alla får lite istället. 
 
Skulle du vilja var mer involverad? Volontär? 
 
Nej då är jag hellre bidragsgivare. 
 
Försöker ni involvera era arbetstagare här i givandet? 
 
Nej de tycker att det är kul att vi gör det i och med att de flesta bor i Nacka - Värmdö. Men vi försöker inte 
påverka dem att ge. 
 
Initiativet till givandet, kom det genom att de ringde upp er? 
 
Ja. 
 
Hur ser företaget allmänt på givande, är det en viktig samhällsfråga? 
 
Både ja och nej. Det kan ringa 20-25 per år, men någonstans måste man dra en gräns. 
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13 Bilaga 4 

13.1 Kompletteringar från Läkarmissionen (per e-mail) 

De flesta på Läkarmissionen är inte journalister. Bara de flesta som jobbar med info/insamling. Även om 
informatören också jobbar med månadsbreven så kan man säga att det är insamlingschefen som skriver själva 
breven. Informatören gör anslagstavlor, baksidor etc. Mer runtomkring saker. 

När man säger att man ger med hjärtat och "inte behöver involvera hjärnan" så mycket så låter det kanske lite 
underligt. Det går ju inte att vara helt galen men hjärtlig. Visserligen är tydlig och korrekt information viktig, 
men det är framför allt med känslan som man ger. Projekt som är otroligt bra, som till exempel mikrokrediter 
kan många hålla med om att de är bra, men det blir ändå inte så att man öppnar plånboken på samma sätt som 
man gör när man får känsla för något. Tänk till exempel på vad sälungar med stora ögon kan dra in pengar! 

Sen stämmer det visserligen att insamlingsarbetet i stort bara lunkar på och att det är kampanjerna som är mer 
noga analyserade. Men det finns också en strävan t.ex. mot fler autogirogivare via telemarketing bearbetning, 
faddrar och autogirogivare får speciella kvartalsbrev, den som ger en stor gåva får ett personligt tackbrev och de 
som inte gett en gåva försvinner ur vårt register efter en viss tid. Så även om det lunkar på så sker det efter vissa 
mallar och idéer.  

Läkarmissionen har ju också vissa aktiviteter för deras givare. Typ mötesverksamhet där en anställd åker runt 
och har evenemang på olika platser. De har även en årlig konsert i Globen, sånger för livet.  

Sista synpunkten är att Aktion julklappen inte är leksaker utan ett bestämt innehåll som bl a tvål, kritor, 
tandborste, ritblock, tablettask. 
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14 Bilaga 5 

Intervjumallar 

14.1 Intervjumall ideell organisation 

1. Vad står organisationen för och vad är ert syfte? 
2. Hur gammal är organisationen? 
3. Vem/ vilka sköter insamlingen, vilken roll har dessa i organisationen? 
4. Vilka färdigheter ser ni att insamlingsledaren har? (fundraiser- den ansvarige), (utbildas 

insamlingsledaren i några särskilda färdigheter, ex. säljutbildningar, kommunikation etc.)? 
5. Är det betald personal som arbetar med insamlingsuppgiften eller volontärer, eller både och? 
6. Har ni någon profil över egenskaper en kompetenta insamlingsledare, någon förebild? 
7. Vilka anser ni vara er målgrupp (som donatorer)? 
8. Har ni någon insamlingsstrategi, finns det en analys till varför ni samlar in och till hur ni ska nå ut till 

målgrupper? 
9. Hur tar ni kontakt/ kommer i kontakt med er målgrupp? 
10. Är ni noga med vad som syns i media om er? 
11. Hur går insamlingsarbetet till, (mail, folk på stan, företag etc.)? 
12. Vilka betalningsmöjligheter har ni, genom vilka kanaler och med vilka medel, mao. på vilka olika sätt 

kan man donera? 
13. Anser ni att det är viktigt för er att ”hänga med” i utvecklingen för betalningsmöjligheter, såsom sms, 

”runda upp” vid kortbetalningar i butik, ha mobila kortterminaler vid evenemang mm. 
14. Tackar ni givarna för deras donationer och på vilket sätt, hur går det till? 
15. Arbetar ni aktivt med att fråga människor om de vill donera mer till er? 
16. Informerar ni befintliga donatorer om ert arbete, mao. vad deras pengar går till mm. t.ex. genom 

informationsutskick? 
17. Med vilket budskap går ni ut till potentiella donatorer? (vi menar, säger ni ”i det här ändamålet behöver 

vi hjälp…” eller ” det här kan vi göra för dig…”)  
18. Erbjuder ni utbildning till befintliga donatorer/potentiella donatorer inom organisationens område? – 

Erbjuder ni djupare involvering? 
19. Bjuder ni in donatorer till att delta i volontärarbete och i medlemsevenemang? 
20. Utbildas personal och volontärer inom organisationens område och i så fall i vilken omfattning? 
21. Arbetar ni genom kampanjer och hur ser det arbetet ut om ni gör det? 
22. Arbetar ni aktivt med att förbättra och utveckla er kommunikation utåt, till omgivningen? 
23. Finns det någonting, känner ni, i er omgivning som talar emot ert budskap och det ni vill förmedla? – 

hur hanterar ni detta?  

14.2 Intervjumall enskild donator 

1. Ålder, bakgrund, status/yrkesstatus, boendeort?  
2. Hur kom ni i kontakt med organisationen? 

3. Varför har ni valt den aktuella organisationen? 

4. Hur aktivt är ert givande, dvs. hur ofta ger/donerar du? 



 77

5. Hur mycket bidrar ni med per gång 

6. På vilket sätt ger ni? - autogiro, p-giro, enstaka gåvor 

7. Till vad/ vilket syfte ger ni? 

8. Vad får ni ut av det? (själuppfyllelse mm) 

9. Får ni något tack av organisationen, och om, hur? 

10. Får ni någon uppföljning av vad era bidrag går till? 

11. Frågar organisationen som ni ger till om ytterligare bidrag. Ger ni mer då/ skulle ni ge  

mer om de gjorde det 

12. Hur ser ni på er relation med organisationen?(känner du att det finns en relation, hur  

ser den ut) 

13. Skulle ni vilja vara ytterligare involverad i organisationen och dess syfte? (t.ex. volontärarbete, 
utbildning, mer uppföljning och information) 

14. Varför ger ni, får ni ut något av givandet. vad i så fall? 

15. Hur ser ni allmänt på givande, är det viktigt i samhället? 

14.3 Intervjumall företagsdonator 

1. Typ av företag, (namn, bransch, ålder, dvs. basfakta)? 

2. Till vad/ vilket syfte ger ni? 

3. Hur kom ni i kontakt med organisationen? 

4. Varför har ni valt den aktuella organisationen? 

5. Hur aktivt är ert givande, dvs. hur ofta ger/donerar du? 

6. Hur mycket bidrar ni med per gång? 

7. På vilket sätt ger ni? (autogiro, p-giro, enstaka gåvor) 

8. Vad får ni ut av det, anser ni att det stärker er image? 

9. Får ni något tack av organisationen, och om, hur? 

10. Får ni någon uppföljning av vad era bidrag går till? 

11. Frågar organisationen som ni ger till om ytterligare bidrag. Ger ni mer då/ skulle ni ge mer om de 
gjorde det? 

12. Hur ser ni på er relation med organisationen? (känner ni att det finns en relation, hur ser den ut) 

13. Skulle ni vilja vara ytterligare involverad i mottagarorganisationen och dess syfte? (t.ex. volontärarbete, 
utbildning inom den, mer uppföljning och information) 

14. Försöker ni involvera era arbetstagare i givandet? 

15. Varifrån kom initiativet till givandet 

16. Hur ser företaget allmänt på givande, är det viktigt i samhället? 


