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Sammanfattning 
 

 

Titel:  I välgörande syfte – En explorativ studie av välgörenhetsorganisationers 
marknadsföringsstrategier i relation till donatorernas engagemang 

Författare:  Cecilia Linder och Hedvig Westerberg 

Handledare:  Hans Zimmerlund och Peter Lindelöf 
Kurs:  Företagsekonomi C, Kandidatuppsats 15 hp, inriktning Service Management 

Nyckelord: Välgörenhet, förtroende, risk, skandal, involvering, marknadsföringsstrategi, 
mervärde 

Bakgrund: Organisationer inom välgörenhetsbranschen är beroende av bidrag för att 
överleva. Att privatpersoner och företag är villiga att donera pengar blir då en 
förutsättning för organisationernas verksamhet. Traditionella organisationer 
inom välgörenhetsbranschen utmanas nu av nya internationella organisationer, 
något som går att relatera till den pågående globaliseringen. Uppdagade 
skandaler inom välgörenhetsbranschen har också kommit att påverka 
människors syn på välgörenhetsorganisationer. I takt med att givandet ökar har 
även fler oseriösa blufforganisationer dykt upp på marknaden, vilket har 
bidragit till en ökad osäkerhet inom branschen. 

Problem: I vilken utsträckning påverkar välgörenhetsorganisationernas 
marknadsföringsstrategier deras möjligheter till att nå långsiktig överlevnad på 
den svenska marknaden? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera överensstämmelsen 
mellan välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategier och 
donatorernas engagemang. 

Metod: I studien har författarna använt sig av en kvantitativ enkätundersökning och 
kvalitativa intervjuer. 

Teori: Mervärde, involveringsteorin, marknadsföringsstrategier, förtroende, word of 
mouth. 

Resultat: Studien visar att det råder en oöverensstämmelse mellan 
välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategi och donatorernas 
engagemang. Detta då välgörenhetsorganisationernas 
marknadsföringsstrategier främst påminner om utvecklingsstrategin och 
donatorerna främst är låginvolverade. 
 



 

 

 
 
Abstract 
 
 
Title: A philanthropic purpose – An exploratory study of marketing strategies used 

by charity organizations with regards to donor involvement 

Authors: Cecilia Linder and Hedvig Westerberg 
Tutors: Hans Zimmerlund and Peter Lindelöf 

Course: Business Administration C, Bachelor's Thesis 15 credits, Specialization 
Service Management 

Key words: Charity, trust, risk, scandal, involvement, marketing strategies, added value  
Background: Charity organizations depend on voluntary contributions to survive. Individuals 

as well as companies have proven to be willing to donate money. The 
traditional charity organizations are, due to the globalization, challenged by 
new international charity organizations. Newly revealed scandals within the 
organizations have come to affect people’s view of the charity business as a 
whole. At the same time, when the total sum of the donations is increasing, 
unserious organizations have entered the market and this has led to an 
increased insecurity within the field 

Problem: To what extent does the marketing strategies affect the charity organizations 
ability when it comes to surviving the Swedish market on a long term basis?  

Aim: The purpose of this paper is to analyze and evaluate the correlation between the 
marketing strategies of charity organizations and donor involvement. 

Method: In the study, the authors used a quantitative survey and qualitative interviews. 

Theory: Added value, involvement theory, marketing strategies, trust, word of mouth. 
Conclusions: The study shows that there is an inconsistency between the marketing 

strategies of the charity organizations and the commitment of the donors. This 
due to the fact that the marketing strategies of the charity organizations are 
mainly reminiscent of the development strategy while the donors mainly have a 
low level of involvement. 
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1. Inledning 
 

 

 

Följande kapitel består av en bakgrund som leder fram till problemdiskussion och 

problemformulering. Därefter följer frågeställning samt uppsatsens syfte. Författarnas valda 

perspektiv redogörs liksom uppsatsens avgränsning. Slutligen finner läsaren en begreppsdefinition 

där viktiga och i uppsatsen ofta förekommande begrepp definieras.  
 

 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Välgörenhetsbranschen 
 

På senare tid har organisationer inom välgörenhetsbranschen kommit att få en allt viktigare roll i 

samhället. Insamlingsorganisationerna omsätter cirka 10 miljarder kronor per år, varav hälften 

kommer från privata givare. Branschen karaktäriseras av att organisationerna bedrivs utan vinstsyfte 

och att människor frivilligt väljer att skänka pengar i välgörande syfte.1 Organisationer inom 

välgörenhetsbranschen är beroende av bidrag för att överleva.  

 

Att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer blir allt vanligare och begreppet socialt ansvar, 

det vill säga viljan att vara en god samhällsmedborgare, går att koppla till denna utveckling. På 

senare tid har även CSR, corporate social responsibility, utvecklats och företag har kommit att bli 

en allt viktigare donator. Företag liksom privatpersoner donerar pengar främst av egenintresse. För 

företaget handlar det många gånger om att få kunden till att positivt associera företagets värderingar 

med sina egna, medan det i privatpersonens fall kan handla om att bygga sitt eget varumärke och sin 

image. Den som väljer att skänka pengar kan anses ha ett litet respektive stort engagemang. Vad 

som främst skiljer dessa donatorer åt är deras personliga förankring och känsla av tillfredställelse. 2  

Privatpersoner och företag är villiga att donera pengar, men donatorn kan ha antingen ett litet 

eller stort engagemang.   

 

 

                                                
1 A. Breman, Forskning om filantropi: Varför skänker vi bort pengar?, Elanders Gotab, Stockholm, 2008, s. 1ff 
2 Ibid., 1ff 
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1.1.2 Ökad konkurrens och uppdagade skandaler 
 

Antalet välgörenhetsorganisationer ökar lavinartat och under perioden 1993 till år 2008 har de mer 

än trefaldigats. Idag finns totalt 350 organisationer registrerade hos SFI, Svensk insamlingskontroll, 

och den främsta orsaken till denna ökning är att internationella organisationer etablerar sig i 

Sverige. Globaliseringen har inneburit en tilltagande konkurrens och ett ökat informationsbrus. 

Förmågan att särskilja sig gentemot sina konkurrenter blir allt viktigare då donatorerna idag har ett 

större utbud av organisationer att välja mellan.3 Traditionella organisationer inom 

välgörenhetsbranschen utmanas av nya internationella organisationer.   

 

Välgörenhetsbranschen har under den senaste tiden även drabbats av en rad skandaler. Den ena 

löpsedeln har avlöst den andra med rubriker som ”Dina gåvor – hans superlön”4, ”Festade för 157 

000 kr”5, ”De riskerar hela sin trovärdighet”6. I takt med att givandet ökar tycks de högsta chefernas 

arvoden öka, något som upprört och skapat debatt. En skandal är per definition offentlig och media 

är länken mellan företagets verklighet och omgivningens uppfattning. Många människor ställer sig 

frågan om pengarna verkligen når fram till de behövande. Detta trots det faktum att SFI finns till för 

att kontrollera att insamling bland allmänheten sker under betryggande kontroll. Det faktum att 

välgörenhetsorganisationerna själva missköter sig har resulterat i ökade krav på mätbarhet och 

kontroll, vilket handlar om ett försök från donatorernas sida att minimera risken för att pengarna 

försvinner på vägen i form av oönskade administrativa kostnader. Studier har visat att donatorn 

föredrar att ge bort exempelvis ett myggnät än pengar till ett myggnät, då viljan att kunna styra var 

pengarna hamnar har blivit allt viktigare.7 Siffror från SFI vittnar om kraftigt minskade 

insamlingsintäkter i och med en offentliggjord skandal.8  Skandaler har kommit att påverka 

människors syn på välgörenhetsorganisationer.  

 

1.1.3 Oseriösa organisationer och donatorernas upplevda risk  
 

Det finns som tidigare nämnts ett stort antal organisationer inom välgörenhetsbranschen, men långt 

ifrån alla är seriösa. Då givandet ökar ser man också en ökning av oseriösa blufforganisationer inom 

                                                
3  Eva Birath, kanslichef SFI, 2010-02-23, kl. 11:00 
4 Aschberg, Richard, Deras miljonlöner betalas med insamlade pengar, Aftonbladet, 2010-02-08 
 www.aftonbladet.se/nyheter/article6564039.ab (2010-02-26) 
5 Aschberg, Richard, Festade för 157 000 kr, Aftonbladet, 2010-02-16. 
 www.aftonbladet.se/nyheter/article6613476.ab (2010-02-26) 
6 Lindberg, Staffan, ”De riskerar hela sin trovärdighet”, Aftonbladet, 2010-02-10, 
 www.aftonbladet.se/nyheter/article6576805.ab (2010-02-26)  
7 A. Breman, Forskning om filantropi: Varför skänker vi bort pengar?, Elanders Gotab, Stockholm, 2008, s. 1ff 
8 Eva Birath, kanslichef SFI, 2010-02-23, kl.11:00 
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branschen. Vad som skiljer en seriös organisation från en oseriös organisation är främst 90-kontot 

vilket innebär att organisationen är godkänd och granskad av SFI. Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd, FRII, har också svartlistat elva organisationer enbart under år 2009. Detta för att 

varna allmänheten för oseriösa organisationer. SFI har även beslutat att dra in tio organisationers 

rätt till 90-konto.9 Oseriösa blufforganisationer har bidragit till en ökad osäkerhet inom branschen.  

 

Risker av alla dess slag diskuteras publikt i samhället och den enskilda individen söker information 

för att reducera den upplevda risken i samband med ett köpbeslut, något som kan likställas med en 

donation.10 Har donatorn ett stort engagemang innebär det oftast en större upplevd risk än om 

engagemanget är litet. Detta då organisationens värderingar har närmre anknytning till donatorns 

egna värderingar och personlighet ju mer engagerad donatorn är. Donatorns upplevda risk är nära 

kopplad till donatorns engagemang.  

 

Sammanfattningsvis är organisationer inom välgörenhetsbranschen beroende av bidrag från 

privatpersoner och företag för att kunna överleva på marknaden. Engagemanget hos donatorerna 

skiljer sig dock åt och donatorn kan ha antingen ett litet eller stort engagemang. Traditionella 

organisationer inom välgörenhetsbranschen utmanas numer av nya internationella organisationer, 

något som går att relatera till den pågående globaliseringen. Uppdagade skandaler inom 

välgörenhetsbranschen har också kommit att påverka människors syn på välgörenhetsorganisationer 

och i takt med att givandet ökar har även fler oseriösa blufforganisationer dykt upp på marknaden. 

Detta har bidragit till en ökad osäkerhet inom branschen och donatorns upplevda risk kan kopplas 

till donatorns personliga engagemang. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Välgörenhetsbranschen har på sätt och vis under den senaste tiden smutskastat sig själv, inte minst 

genom de uppdagade skandaler som kunnat bevittnas i media. Även den ökande mängden 

blufforganisationer inom branschen missgynnar dess anseende och indragna 90-konton och 

svartlistade organisationer är något som samhället hör talas om i allt större utsträckning. 

Globaliseringen har visserligen bidragit till den ökande konkurrensen, men förtroendekrisen har 

välgörenhetsbranschen själva bidragit till. Den upplevda risken och osäkerheten grundar sig i 

                                                
9  Eva Birath, kanslichef SFI, 2010-02-23, kl.11:00 
10  Wadensjö, Jesper, Risker kan inte reduceras till sociala konstruktioner och hjärnspöken, 2006 
 www.vr.se/huvudmeny/arkiv/2003/tvarsnittnr22003/riskerkanintereducerastillsocialakonstruktionerochhjarnspoken.4.64fbca2110

dabf7901b80002270.html (2010-02-26) 
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donatorns personliga engagemang. En organisation vars donatorer främst har ett stort personligt 

engagemang kräver helt andra resurser och marknadsföringsaktiviteter än den organisation vars 

donatorer främst har ett litet personligt engagemang. Författarna anser att förståelsen för vilken typ 

av donator en organisation har att göra med ligger till grund för organisationens val av 

marknadsföringsstrategi och dess chanser till att nå långsiktig överlevnad på den svenska 

marknaden.  

 

1.3 Problemformulering 
 

I vilken utsträckning påverkar välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategier deras 

möjligheter till att nå långsiktig överlevnad på den svenska marknaden? 
 

1.4 Frågeställning 
 

- Består välgörenhetsbranschen främst av donatorer med ett litet eller stort engagemang? 

- Är välgörenhetsorganisationernas marknadsföring anpassad efter donatorernas engagemang? 
 

1.5 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera överensstämmelsen mellan 

välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategier och donatorernas engagemang. 
 

1.6 Perspektiv 
 

Uppsatsen kommer främst att belysa problemet utifrån ett företagsperspektiv då det är 

organisationerna inom välgörenhetsbranschen som uppsatsen riktar sig till. För att studera 

problemet krävs även ett konsumentperspektiv, då detta bidrar till en förståelse för donatorns 

upplevda risk och osäkerhet.  

 

1.7 Avgränsning 
 

Författarna har valt att studera välgörenhetsbranschen med avseende på kommunikation och 

marknadsföring.  Därför problematiseras enbart kring marknadsföringsstrategier och dess effekt på 

organisationernas chanser till att nå långsiktig överlevnad.   
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1.8 Begreppsdefinition 
 

Engagemang – Engagemanget, det vill säga donatorernas grad av involvering, kan var antingen 

högt eller lågt. Det som avgör engagemanget är främst huruvida den personliga relevansen för 

donationen är hög eller låg. Donationens personliga relevans är i sin tur kopplad till den risk 

donatorn upplever i och med köpet, samt den tid som läggs ned på att minimera den upplevda 

risken.11  

 

Risk – I och med ett köpbeslut kan en konsument uppleva en form av risk vilket oftast handlar om 

den ovisshet som ett köpbeslut innebär och de konsekvenser som kan uppstå. Olika former av risk 

förekommer och det kan till exempel handla om en finansiell risk eller risken för att produktens 

prestanda inte är som konsumenten tänkt sig. I denna uppsats är det dock främst social risk 

författarna syftar på vid användandet av begreppet.  Med social risk menas den risk konsumenten 

känner inför ett köpbeslut som går att koppla till dennes personliga image. Produktens image och 

det den representerar är då oftast nära kopplat till individens image, vilket ligger till grund för denna 

form av upplevda risk.12 

 

Osäkerhet – Osäkerhet innebär möjligheter för fel och i denna uppsats syftar osäkerhet på 

donatorernas ovisshet om pengarna verkligen når fram till ändamålet. Med andra ord handlar det 

om osäkerheten kring att donerade pengar går till oönskade administrativa kostnader. En uppdagad 

skandal kan till exempel komma att orsaka en ökad osäkerhet inom en viss bransch.13  

 

Förtroende – Begreppet förtroende innebär inte att man litar på någon fullt ut, utan att risken 

upplevs som minimal. Förtroende är i sin tur nära kopplat till begreppet risk. Graden av förtroende 

för en organisation går att utläsa i hur väl en organisation svarar på samhällets normer för hur den 

bör fungera.14  

 

Mervärde – Begreppet mervärde kan sägas innefatta de mjuka värden kunden erhåller utöver den 

konkreta produkten. Företag kan bland annat arbeta med mervärden i konkurrenssyfte då mjuka 

värden, funktionell kvalitet, inte är lika enkla att kopiera som teknisk kvalitet.15 

                                                
11  C. Fill, Marketing Communications: engagements, strategies and practice, 4 uppl, Pearson Education Inc. Essex, 2005, s.103ff 
12  Ibid., s. 98ff 
13  J. Lull & S. Hinerman, Media Scandals: Morality and desire in the popular culture marketplace, Polity Press, Oxford, 1997 
14  IL. Johansson, S. Jönsson & R. Solli, Värdet av förtroende, Studentlitteratur AB, Lund, 2006 
15  D. Hutson, Sell value, Not price!, Acanthus Publishing, Boston, 2008, s. 5 (elektronisk källa) 
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1.9 Presentation av medverkande välgörenhetsorganisationer 
 

Nedan följer en kortare presentation av de organisationer som medverkat i studien. Läsaren ges en 

förförståelse för organisationernas olika ändamål, antal år på marknaden, arbetssätt och storlek i 

form av antal anställda och antal medlemmar.   

1.9.1 Djurens rätt 
 

Djurens rätt grundades år 1882 och är en djurrätts- och djurskyddsorganisation. Organisationen 

arbetar med att försvara djurs rättigheter genom att sprida information om hur djur utnyttjas i  

djurförsök, pälsindustrin och livsmedelsindustrin. Antalet medlemmar är ca 35 000 och det är 

främst aktiva medlemmar som bedriver kampanj- och informationsarbete genom 

lokalorganisationer runt om i Sverige. Organisationen har totalt 28 anställda och kansliet ligger i 

Älvsjö, söder om Stockholm.16  

 

1.9.2 Rädda Barnen 
 

Rädda Barnen grundades år 1919 i Sverige och är en del av Save the Children International som 

består av totalt nitton organisationer. Rädda Barnen arbetar för barns rättigheter genom att 

uppmärksamma när dessa kränks och genom att väcka opinion i barnrättsfrågor. Antalet 

medlemmar är ca 86 000 och organisationen har 244 lokalföreningar runt om i landet. 

Organisationen har cirka 200 anställda och har sitt kansli i Sundbyberg utanför Stockholm. 17 

 

1.9.3 Hjärt– Lungfonden 
 

Hjärt- Lungfonden grundades år 1904 och arbetar för att bekämpa hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.  

Arbetet sker genom informationsspridning om sjukdomarna samt insamling av pengar till 

medicinsk forskning. Organisationen har 13 000 medlemmar. Totalt har Hjärt- Lungfonden 34 

anställda och deras kansli ligger på Biblioteksgatan i Stockholm.18 

 

1.9.4 SOS Barnbyar 
 

SOS Barnbyar grundades år 1949 i Österrike och etablerades i Sverige år 1972. Organisationen 

                                                
16  Djurens Rätt – Om Djurens Rätt, 2010. http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/om_djurens_ratt (2010-05-11) 
17  Rädda Barnen – Organisationen, 2010. http://www.rb.se/omraddabarnen/organisation/Pages/default.aspx (2010-05-11) 
18  Hjärt- Lungfonden – Om Hjärt- Lungfonden, 2010. http://www.hjart-lungfonden.se/sv/HLF/HLF/ (2010-05-11) 
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arbetar med att hjälpa utsatta barn till ett bättre liv. Organisationen arbetar med kommunikation för 

att informera om och öka förståelsen för denna typ av frågor samt organisationens verksamhet. 

Insamling sker till specifika projekt eller i form av att värva faddrar.  Antalet medlemmar, så 

kallade faddrar, är ca 60 000. Organisationen har totalt 23 anställda och huvudkontoret finns på 

Gärdet i Stockholm.19 

                                                
19  SOS Barnbyar – Vår verksamhet – att hjälpa barn, 2010. http://www.sos-barnbyar.se/Om-SOS-

Barnbyar/var_verksamhet/Pages/default.aspx (2010-05-11) 
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2. Metod 
 

 
 
 

Följande kapitel redogör först för den forskningsansats som författarna valt. Därefter följer urval 

och rekrytering som är strukturerat så att läsaren först får ta del av urval och rekrytering för den 

kvantitativa datainsamlingen och sedan för den kvalitativa datainsamlingen. Likaså i stycket 

”genomförande” beskrivs först tillvägagångssättet för den kvantitativa datainsamlingen, det vill 

säga enkätundersökningen, och därefter tillvägagångssättet för den kvalitativa datainsamlingen 

med intervjuerna. Stycket ”bearbetning av data” har samma struktur som ovan nämnda stycken 

och slutligen finner läsaren en metoddiskussion.  

 

2.1 Forskningsansats 

Denna studie härleds ur en deduktiv ansats med syfte att analysera och utvärdera huruvida den 

insamlade empirin styrker teorin eller ej. En deduktiv ansats karaktäriseras av att generella teorier 

testas med konkreta data.20 

 

2.2 Urval och rekrytering 
 

För denna uppsats har två urval gjorts, ett för den kvantitativa datainsamlingen och ett för den 

kvalitativa datainsamlingen. Nedan redogörs för respektive urval och rekrytering. 
 

2.2.1 Urval för kvantitativ datainsamling: enkätundersökning 
 

Syftet med den kvantitativa datainsamlingen, bestående av en enkätundersökning, var att kartlägga 

huruvida välgörenhetsbranschen främst består av donatorer med ett litet eller ett stort engagemang. 

Urvalet för den kvantitativa forskningsmetoden grundade sig i ett slumpmässigt urval och 

respondenterna valdes slumpmässigt ut i Stockholmsregionen. Författarna ansåg att urvalet var 

lämpat för den kvantitativa datainsamlingens syfte, men var medvetna om att studiens 

generaliserbarhet påverkades av beslutet om ett slumpmässigt urval enbart i Stockholmsregionen. 

Att sträva efter ett mer representativt urval ansågs ogenomförbart med tanke på studiens begränsade 

omfattning. Urvalets storlek var också begränsat till studiens omfattning och författarna kom fram 

till att ca 50 respondenter kunde anses vara ett lämpligt antal för denna studie. Respondenternas 

ålder, kön och inkomst har främst berott av slumpen. 
                                                
20  A. Johannessen & PA. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, Malmö, 2003, s. 35. 
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2.2.2 Urval för kvalitativ datainsamling: intervjuer 
 

Syftet med den kvalitativa datainsamlingen, bestående av intervjuer, var att kartlägga huruvida de 

medverkande välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategi främst var en form av 

utbytesstrategi eller en utvecklingsstrategi. Urvalet för den kvalitativa forskningsmetoden grundade 

sig i ett representativt urval då studien ämnade belysa hela välgörenhetsbranschen och dess olika 

ändamålsområden. En avgränsning till Stockholmsregionen blev dock nödvändig och ansågs inte 

heller vara ett problem då de allra flesta organisationers huvudkontor är belägna i Stockholm. Vad 

gäller urvalets storlek ansåg författarna att ca sex organisationer var ett lämpligt antal för studiens 

omfattning. Långt ifrån alla tillfrågade organisationer hade dock möjlighet att medverka och detta 

har självfallet kommit att avgöra det slutgiltiga urvalet och dess storlek.21   

 

2.3. Genomförande  
 

2.3.1 Genomförande av kvantitativ datainsamling: enkätundersökning 
 

Sammanlagt tillfrågades 66 respondenter om att delta i enkätundersökningen. Enkäten bestod av tio 

frågor samt huruvida respondenten var man eller kvinna, dennes ålder och hur personen i fråga 

uppskattade sin inkomst. De distributionskanaler som användes var hemsida, mail samt 

direktkontakt vilket inbegrep rekrytering ute på stan.  

 

En kvantitativ datainsamlingsmetod innebär att data som samlas in främst är hårda data som lämpar 

sig för räkneoperationer. Flexibiliteten i processen kan anses vara relativt låg, men metoden är i 

större utsträckning statistiskt generaliserbar än den kvalitativa datainsamlingsmetoden.22 I denna 

studie har författarna använt sig av en enkätundersökning. Målet med enkätundersökningen var att 

ta reda på huruvida donatorerna inom välgörenhetsbranschen främst hade ett litet eller ett stort 

engagemang. Den kvantitativa metoden ansågs bäst lämpad med tanke på urvalets storlek om ca 50 

respondenter. Enkäten inleddes med en kortare beskrivning om uppsatsens övergipande syfte samt 

instruktioner om hur enkäten bör fyllas i. Sedan följde tio frågor baserade på de karaktärsdrag som 

utgör en donator med stort respektive litet engagemang vilket presenteras i involveringsteorin i 

teorikapitlet. Enkäten var strategiskt utformad och började med allmänna frågor för att sedan övergå 

till frågor som kan anses vara mer känsliga. Frågorna var också mer eller mindre öppna i syfte att 

                                                
21   A. Johannessen & PA. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, Malmö, 2003, s. 20f, 67ff 
22  Ibid., s. 20f, 67ff 
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respondenten skulle kunna utveckla sitt svar och bistå med mer information om hur denne tänkte 

kring frågan som ställts.    

 

Insamlingen genomfördes med hjälp av olika distributionskanaler då författarna ansåg detta vara ett 

effektivt sätt att genomföra den kvantitativa datainsamlingen på, samt en möjlighet att nå ut till fler 

respondenter. Enkäten lades bland annat upp på en hemsida och respondenterna hänvisades till att 

svara på enkäten via hemsidan. Författarna fick även kontakt med villiga medverkande till studien 

genom ett stort mailutskick. Utöver dessa två distributionskanaler har författarna också begett sig ut 

på Stockholms gator för att komma i kontakt med eventuella respondenter ”face-to-face”.  

 

2.3.2 Genomförande av kvalitativ datainsamling: intervjuer 
 

Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer vars omfattning i genomsnitt var ca 30 minuter. Samtliga 

intervjuer bandades efter det att medgivande erhållits. Tre av intervjuerna genomfördes i respektive 

organisations kansli, men på grund av sjukdomsfall genomfördes den fjärde intervjun per telefon.   

 

Då en kvalitativ forskningsmetod används eftersträvar författarna att få en helhetsbild av det som 

undersöks, i detta fall organisationernas marknadsföringsstrategier. Vanligtvis utformas inte något 

frågeformulär i förväg utan istället utformas en disposition med olika teman som är relevanta för 

intervjun.23 I bilaga 2 finner läsaren den disposition av frågor som användes i samband med 

intervjuerna i denna studie. Frågorna baserades på de karaktärsdrag som utgör utbytesstrategin 

respektive utvecklingsstrategin och som går att läsa om i teorikapitlet, detta då målet var att 

analysera och utvärdera huruvida organisationen främst tycktes ha en utbytesstrategi eller en 

utvecklingsstrategi. Den kvalitativa ansatsen har stor flexibilitet då arbetssättet inte är särskilt 

formellt och processen mer öppen. Frågor som ej tänkts på i förväg kan enkelt vävas in i processen 

och detta var vad författarna hade för avsikt att göra.24  Författarna började med att i korta drag 

berätta om uppsatsens övergripande syfte och bad sedan intervjuobjektet att börja berätta lite om 

hur organisationen marknadsför sig. Frågorna ställdes därefter slumpmässigt utefter samtalets 

naturliga gång och en hel del oförberedda frågor vävdes in i intervjun. När författarna kände sig 

tillfreds med de frågor som ställts och den information som givits avrundades intervjun. Författarna 

hörde sig för om det gick bra att återkomma ifall några ytterligare frågor eller kompletteringar 

skulle dyka upp, vilket samtliga organisationer meddelade gick bra. En del organisationer visade 

även intresse för att få ta del av den slutgiltiga uppsatsen och dess resultat.  
                                                
23  A. Johannessen & PA. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, Malmö, 2003, s. 71 
24  NE – Nationalencyklopedin – kvalitativ metod, www.ne.se/kvalitativ-metod, 2010-04-20 
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2.4 Bearbetning av data  

2.4.1 Bearbetning av kvantitativ data: enkätundersökning 

Efter det att enkätundersökningen genomförts sammanställdes all rådata. Detta gjordes i 

programmet Excel och respondenternas svar redovisades var för sig. Frågorna redovisades i den 

följd som de ställdes och de motiveringar som respondenterna gav samlades i en speciell cell för 

vidare analys. När alla svar sammanställts valde författarna att utforma cirkeldiagram, för att ge en 

tydlig procentuell översikt av svaren. I enkätundersökningen efterfrågades respondenternas kön, 

ålder och inkomst, men författarna ansåg inte denna information relevant för analysarbetet och 

därmed uteslöts den. Samtliga diagram presenteras i empirikapitlet, men i analysen har endast ett 

antal diagram belysts då enkätens frågor i efterhand visade sig överlappa varandra. 

 

2.4.2 Bearbetning av kvalitativ data: intervjuer  

Efter det att intervjuerna genomförts transkriberades intervjumaterialet och visst talspråk 

omvandlades till skriftspråk i syfte att underlätta läsningen. Rådata från respektive intervju 

sammanställdes och presenteras i empirikapitlet fördelat utifrån de medverkande organisationerna. 

Vid sammanställningen utgick författarna från faktorerna intention, interaktion, kommunikation, 

kundsyn, då det var dessa faktorer som låg till grund för frågornas utformning. Analysarbetet 

skedde utifrån de sammanställningar som gjorts och organisationerna analyserades och utvärderades 

utifrån ett i förväg komponerat poängsystem. Poängsystemet hade utformats utifrån ovan nämnda 

faktorer, vilka var hämtade från relationsperspektivet. Höga poäng innebar att organisationen hade 

tydliga tendenser av relationsmarknadsföring. Poängsättningen gjordes i syfte att analysera 

organisationernas marknadsföringsstrategi. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Tillförlitlighet hos insamlad data, det vill säga dess reliabilitet, handlar om huruvida en studie kan 

genomföras vid en annan tidpunkt och av andra forskare och ändå uppnå samma resultat.25 

Författarna anser att reliabiliteten i denna studie är relativt god, främst vad gäller den kvantitativa 

datainsamlingen där objektiviteten är betydligt högre. Enkätundersökningen skulle med god 

sannolikhet kunna genomföras med samma resultat, dock kan det faktum att skandaler nyligen 
                                                
25  S. Kvale & S. Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 262f 
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uppdagats och skrivits om i media, ha kommit att påverka respondenternas svar. Vid en annan 

tidpunkt där medias granskning av välgörenhetsorganisationer inte är lika frekvent kan svaren 

komma att bli annorlunda. Sannolikheten att kunna genomföra intervjuerna med samma resultat är 

dock mindre än i den kvantitativa delen. Intervjuobjekten kan med stor sannolikhet avböja, då 

författarna upplever att det är ren tur att organisationerna valt att ställa upp. Detta då 

organisationerna själv påpekat hur många gånger de tvingas tacka nej då det är för många som 

ringer. Författarna är även medvetna om att flera faktorer kan ha påverkat vid intervjutillfällena, 

bland annat personkemi och tid. Även det faktum att en del av organisationerna i förväg ville se 

frågorna kan ha påverkat denna studies resultat då svaren i förväg kan ha förberetts.  

 

Validitet är ett begrepp som handlar om hur giltig data är för det studien ämnar undersöka.26 Denna 

studie ämnade undersöka huruvida välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategier stämde 

överens med donatorernas engagemang. Författarna anser att validiteten i denna studie är hög, då 

det är detta som författarna anser att studien har gett svar på. Den kvantitativa datainsamlingen 

bistod med information om donatorernas engagemang och den kvalitativa datainsamlingen bistod 

med information om organisationernas marknadsföringsstrategier. Informationen som inhämtats har 

kunnat ställas i relation till varandra och därmed kunnat besvara det som studien ämnade undersöka. 

 

                                                
26  S. Kvale & S. Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 264 
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3. Teori 
 

 

Följande kapitel består av teoretiskt perspektiv, teoretisk utgångspunkt, teorigenomgång, teoretisk 

syntes och teoretisk referensram. Det finns två synsätt inom marknadsföringen och dessa redogörs 

för under teoretiskt perspektiv. Därefter klargörs motivet bakom de valda teoriområdena i den 

teoretiska utgångspunkten. I teorigenomgången redovisas först varje teoriområde och därefter 

klargör författarna relevansen av teoriområdet för denna studie. Den teoretiska syntesen beskriver 

den arbetsmodell författarna arbetat utifrån och tydliggör sambandet mellan involveringsgrad och 

marknadsföringsstrategi. Inom den teoretiska referensramen lyfter författarna sedan fram faktorer 

inom de valda teoriområdena som i sin tur omvandlas till variabler.  

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

Transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring är två olika synsätt inom 

marknadsföringen där synen på utbytet skiljer sig åt. Transaktionsperspektivet är synonymt med 

traditionell marknadsföring där fokus ligger på den enskilda transaktionen och 

massmarknadsföring. Relationsmarknadsföringen växte i sin tur fram i slutet av 1900-talet och det 

perspektivet karaktäriseras av relationer, nätverk och interaktion. I detta fall eftersträvas en 

utvecklingsprocess, till skillnad från transaktionsperspektivet där företaget eftersträvar en 

utbytesprocess. Inom transaktionsperspektivet är donatorn passiv och inom relationsperspektivet är 

donatorn aktiv.27 De två perspektiven kommer att vara ett genomgående tema i det teoretiska 

kapitlet.  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur organisationer inom välgörenhetsbranschen 

lämpligast bör planera sin marknadsföringsstrategi utifrån donatorns engagemang för att öka 

organisationens förutsättningar till att nå långsiktig överlevnad. Globaliseringen har bidragit till en 

ökad konkurrens på den svenska marknaden och uppdagade skandaler har bidragit till en ökad 

osäkerhet inom branschen. Uppsatsen kommer att belysa problemet utifrån ett företagsperspektiv 

kontra ett konsumentperspektiv. De teoriområden som författarna valt att föra in i uppsatsen är 

mervärde, involveringsteorin, marknadsföringsstrategier, förtroende och word of mouth. Först 

                                                
27  E. Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 3. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 23ff, 31f 
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förklaras mervärde och involveringsteorin då dessa teoriområden kompletterar varandra. Författarna 

anser att teoriområde ett och två bör utvecklas och förklaras innan teoriområde tre, 

marknadsföringsstrategier, då detta underlättar förståelsen för valet av marknadsföringsstrategi. 

Nedan klargörs motivet bakom de valda teoriområdena.  

 

Det första teoriområdet är av betydelse då författarna anser att mervärdet i en donation kan ta olika 

form, antingen en yttre eller inre form. De två teoretiska perspektiven går att applicera på detta 

fenomen och vi talar då om ett transaktionsmervärde och relationsmervärde. Med detta menas att 

individen donerar pengar antingen för att denne utåt sett vill visa upp sig och det faktum att han 

eller hon donerar pengar till välgörande ändamål (transaktionsmervärde), eller av anledningen att 

individen mår genuint bra av att donera pengar och känner en inre tillfredställelse 

(relationsmervärde). Organisationerna måste ha klart för sig vilken form av mervärde donatorerna 

upplever för att på bästa sätt kunna bemöta dem. Då mervärde är ett subjektivt mått väljer 

författarna att komplettera detta teoriområde med involveringsgraden som går att finna i 

teoriområde två, involveringsteorin. Informationen om mervärdet leder även vidare till förståelsen 

för donatorns riskuppfattning vilket också grundar sig i donatorns involveringsgrad som går att 

finna i involveringsteorin.   

 

Teoriområde ett och två leder i sin tur vidare till valet av teoriområde tre, 

marknadsföringsstrategier, som har sin grund i kunskapen om donatorerna och deras 

bakomliggande syften. Vikten av att arbeta med förtroende, teoriområde fyra, blir därmed mer eller 

mindre betydelsefullt beroende av vilken marknadsföringsstrategi organisationen valt. Teoriområde 

fem, word of mouth och dess effekter klargör också hur olika den hög- och låginvolverade donatorn 

reagerar på information som sprids genom word of mouth och hur organisationen i sin tur bör 

förhålla sig till positiv respektive negativ word of mouth. Med tanke på de skandaler som uppdagats 

anser författarna att word of mouth är ett teoriområde som är intressant att belysa.   

 

3.3.Teorigenomgång 
 

3.3.1 Mervärde  
 

”To be able to sell your value added, you must first know and understand your value added”28 

                                                
28  T. P. Reilly, Value-added selling: how to sell more profitably, confidently, and professionally by competing on value, not price, 

McGraw-Hill, New York, 2003, s. 2, (elektronisk källa) 



15 

 
 

 
 

 
Värde finns i betraktarens ögon och är således ett subjektivt begrepp. Don Hutson skriver om hur 

försäljning handlar om att förstå kundens behov och framförallt att förstå det dominerande 

köpmotivet. Företag måste ha förståelse för vad kunden värdesätter för att nå framgång i sina 

affärer. Konkurrensen på marknaden är många gånger hård och att differentiera sitt företag och sina 

produkter från övriga aktörer på marknaden blir då viktigt. Hutson skriver att många företag tror att 

bästa sättet att nå framgång är att sätta lägre pris än sina konkurrenter, men enligt honom beror 

denna strategi oftast på att företag inte vet hur de skall skapa mervärde. Han skriver att priset som 

konkurrensfaktor är den värsta tänkbara om man vill bygga ett livskraftigt företag. Att bygga 

relationer är däremot ett sätt som istället förespråkas, likaså att tillhandahålla sina kunder med 

kunskap, alternativt arbeta för att hela tiden överträffa sina kunders förväntningar. Företaget bör 

således fokusera på att generera kundvärde, vilket innebär att kunden är i fokus och att kundens 

helhetsupplevelse blir det viktiga.29  
 

Man kan prata om teknisk kvalitet och funktionell kvalitet, där teknisk kvalitet är enkelt att kopiera 

medan funktionell kvalitet i form av mjuka värden träder fram i interaktion med kunden och därför 

inte är lika enkelt att kopiera. Tom Reilly skriver att företag som tagit till sig mervärdesfilosofin har 

sitt eget företag som referenspunkt och jämför sig alltså inte med andra företag på marknaden. 

Dessa företag fokuserar istället på att minska gapet mellan företagets potential och kundernas 

verklighet och målet är att maximera kundvärdet. Framgång för företaget blir då att hjälpa kunden 

till att nå framgång.30
 

 

Jon Miller och David Muir förklarar begreppet varumärke som något som förhöjer värdet av en 

produkt eller tjänst utöver dess funktionella syfte. Varumärket kan anses vara avgörande för ett 

företags förmåga att skapa värde inom företaget. Man kan se det som att allt ett företag gör och inte 

gör, det vill säga hur företaget uppför sig, påverkar företagets varumärke. Ett starkt varumärke kan 

bland annat ha inverkan på priset då kunden kan vara öppen för att betala mer för en produkt med 

ett specifikt varumärke. En kund kan i och med utvecklandet av sin egen personliga image vilja 

associera sig själv med det som ett företags varumärke representerar. Det som kunden i själva 

verket betalar för är många gånger varumärket och de mjuka värden som tillkommer utöver den 

konkreta produkten eller tjänsten.31
 

 

                                                
29  D. Hutson, Sell value, Not price!, Acanthus Publishing, Boston, 2008, s. 6ff, (elektronisk källa) 
30  T. P. Reilly, Value-added selling: how to sell more profitably, confidently, and professionally by competing on value, not price, 

McGraw-Hill, New York, 2003, s. 5, (elektronisk källa) 
31 J. Miller & D. Muir, The business of brands, Wiley, Chichester, 2004,s. Part V, (elektronisk källa) 
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Relevans  
 

Författarna har valt att föra in mervärde som ett teoriområde för att utifrån ett konsumentperspektiv 

få förståelse för hur donatorer kan resonera kring mervärdet i en donation. Detta teoriområde kan 

även ses utifrån ett företagsperspektiv och fokus ligger då på hur organisationer inom 

välgörenhetsbranschen arbetar kring begreppet mervärde. Litteraturen som använts är skriven 

främst ur ett företagsperspektiv och företag instrueras i hur de bör tänka kring mervärde inom sin 

verksamhet. Författarna anser att det finns en form av inre och yttre upplevt mervärde som alltså går 

att koppla till relationsperspektivet (relationsmervärde) och transaktionsperspektivet 

(transaktionsmervärde). Då begreppet mervärde är subjektivt kompletteras detta teoriområde med 

involveringsteorin vilket ger förståelse för mervärdesbegreppet i relation till donatorns 

engagemang, även kallat involveringsgrad. Faktorn som hämtas utifrån detta teoriområde är 

mervärde.  

 

3.3.2 Involveringsteorin 
 

”At the point of decision-making, involvement is either high or low, not some point on a sliding 

scale or a point on a continuum between two extremes. Involvement is a cognitively bound concept, 

the strength and depth of which varies among and between individuals.”32
 

 

Det finns två dimensioner inom involveringsteorin, hög och låg involveringsgrad samt ett rationellt 

och emotionellt perspektiv. Nyckeln till en konsuments köpbeslutsbeteende och varumärkesval går 

enligt involveringsteorin att finna i graden av involvering. Kundens involveringsgrad bestäms 

utifrån tre mekanismer personlig relevans, tid och risk. Graden av involvering handlar främst om 

hur mycket tid, energi och resurser kunden använder i och med en köpprocess. En höginvolverad 

kund är inte särskilt priskänslig och chanserna till återköp är höga. Informationssökningen sker 

aktivt och kunden skaffar sig en uppfattning om företaget och dess produkt redan innan köpbeslutet. 

En låginvolverad kund är mer priskänslig, bekväm och passiv i sitt informationssökande då 

köpbeslutet inte upplevs särskilt riskfyllt och den personliga relevansen inte är lika hög. Denna 

kund har en lägre anpassningsförmåga och är mer benägen att byta organisation.  

 

Den risk som en kund kan uppleva i och med ett köpbeslut kan ta olika form. Kunden kan uppleva 

en form av ”performance risk” vilket innebär oro över att produkten inte skall prestera som 

                                                
32  C. Fill, Marketing Communications: engagements, strategies and practice, 4 uppl, Pearson Education Inc. Essex, 2005, s. 102 
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förväntat. En finansiell upplevd risk handlar om priset på produkten och överväganden om köpet 

verkligen kan finansieras. Fysisk risk kan innebära oro över att produkten på något sätt skulle kunna 

göra fysisk skada. Social risk innebär en upplevd risk för att människor i kundens omkrets inte 

reagerar som väntat eller eventuellt dömer personen utifrån dennes köpbeslut. Även en form av 

”ego risk” kan upplevas och det handlar då om kundens förväntningar på det personliga 

välbefinnandet och de känslor som uppstår i och med köpet. Riskuppfattningen är generellt sett 

betydligt starkare hos den höginvolverade kunden då köpet har större personlig relevans.33 

 

Ett köpbeslut kan även påverkas av emotionella och rationella influenser. Ett höginvolverat 

rationellt köp kan till exempel vara ett bilköp, medan ett höginvolverat emotionellt köp kan handla 

om köpet av en resa. Låginvolverade rationella köp handlar främst om dagligvaror och ett 

låginvolverat emotionellt köp kan exempelvis handla om film och godis, där kunden får en 

kortvarig tillfredsställelse.34  

 

Relevans 
 

Författarna har valt att föra in involveringsteorin i denna studie för att komplettera teoriområde ett 

och för att ge en förståelse för hur donatorerna kan vara antingen hög- eller låginvolverad i sitt 

givande.  

 

Den höginvolverade donatorn känns igen på att den aktivt söker information och är personligt 

engagerad på ett eller annat sätt. Oro över att pengarna inte skall nå fram reduceras genom 

informationssökning och donatorn kan visa intresse för informationskvällar, volontärarbete etcetera. 

Donatorn upplever en hög grad av risk då donatorns personlighet är nära kopplat till organisationens 

värderingar. Den höginvolverade donatorn är lojal mot den/de organisationer som den vanligtvis 

donerar till. Den låginvolverade donatorn har ett litet personligt engagemang men kan ändå vara 

månadsgivare eller liknande. Donatorn är priskänslig och författarna ämnar analysera huruvida 

donationer av mindre summor eventuellt kan tyda på en låginvolverad donator. 

Informationssökningen är också låg då bekvämligheten är hög. Acceptansnivån av tillfredställelse 

är också lägre än hos den höginvolverade donatorn vilket innebär att donatorn i sitt 

köpbeslutsresonemang väljer det varumärke som han eller hon antar kommer att generera minst 

antal problem. Oro över att pengarna inte skall nå fram kan leda till att donatorn väljer att låta bli att 

donera pengar. Riskuppfattningen kan eventuellt vara hög med tanke på att donatorn sällan söker 

                                                
33  C. Fill, Marketing Communications: engagements, strategies and practice, 4 uppl, Pearson Education Inc. Essex, 2005, s. 103f 
34  Ibid., s. 105f 
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egen information utan lyssnar mer till sin omgivning och media. Ifall donatorns egna värderingar 

stämmer överens med organisationens eller ej spelar inte särskilt stor roll då engagemanget inte är 

lika djupt rotat i donatorns trosuppfattning och personlighet. Faktorer som hämtas utifrån denna 

teori är pris, tid, bekvämlighet, risk och lojalitet.  

3.3.3 Marknadsföringsstrategier  
 

Inom marknadsföringslitteraturen finns två övergripande riktningar som talar om två generella 

marknadsföringsstrategier; utbytesstrategin och utvecklingsstrategin. Inom utbytesstrategin har man 

som företag ett transaktionssynsätt och företaget söker då en utbytesprocess i form av transaktioner. 

Den enskilda transaktionen står i centrum och utbytet präglas av masskommunikation, 

massdistribution och att kunden är relativt anonym för företaget. Kunden är således ett objekt och 

företaget fokuserar på konkurrenskraftiga produkter till låga priser som marknadsförs genom stora 

reklaminsatser. Kommunikationen är enkelriktad och ett köp säger inget om sannolikheten för 

eventuella framtida köp, därav kan man tala om begreppet engångsförsäljning.35  Litteraturen talar 

för att företaget först bör göra en undersökning av sin marknad för att sedan segmentera den utifrån 

olika behov och därefter positionera sina erbjudanden. Marknadsmixen bestående av de 4P:na; 

produkt, pris, plats och påverkan är taktiska beslut som bör fattas av företaget och begreppet är 

vanligt förekommande inom denna strategi.36   

 

Inom utvecklingsstrategin har man som företag ett relationssynsätt och företaget söker då en 

utvecklingsprocess. Relationer utgör grunden för all marknadsföring och utbytet präglas av strävan 

efter att bygga långvariga relationer vilket anses vara mest lönsamt i längden. Strategin har sin 

grund i service management och begreppen CRM (customer relationship management) och one-to-

one marketing är nära förknippade med strategin. Företaget riktar sig till den enskilde individen då 

kunden ses som ett subjekt och interaktionsgraden mellan företag och kund är hög. 

Kommunikationen präglas av att den är dubbelriktad och kunden är på så vis aktiv. Då kunden är 

involverad anses den inte heller vara lika kritisk till priset. Evert Gummesson är en av förespråkarna 

för utvecklingsstrategin. Han har valt att skapa 30R i kontrast till utbytesstrategins 4P. De 30R:n 

står för trettio olika relationer som ett företag bör förvalta i sin omkrets och han beskriver föremål 

för relationer i form av kunder, konkurrenter, massmedia etcetera tillsammans med egenskaper hos 

relationer som tillexempel närhet och juridik. Gummesson talar om olikheter mellan ett äkta och 

oäkta medlemskap. Ett oäkta medlemskap, så kallat pseudomedlemskap, är en relation som grundar 

sig i kommersiella intressen. Att bygga relationer, även om det rör sig om oäkta medlemskap, bidrar 
                                                
35  E. Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 3. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 36 
36  P. Kotler, Kotlers marknadsföring: Att skapa, vinna och dominera marknader, Liber ekonomi, Malmö, 1999, s. 49, 124ff 
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till att bland annat stärka kundlojaliteten. Stora komplexa nätverk av relationer blir också lättare att 

vårda. Evert Gummesson menar att en väg till att skapa långvariga relationer är genom att bygga 

upp pseudomedlemskap som innebär olika förmåner och belöningar.37 Han anser att de 4P:na bör 

ses som ett stöd till relationer, nätverk och interaktion, det vill säga de 30R:n.38   

 

Relevans 
 

Författarna har valt att föra in detta teoriområde i studien för att belysa att det finns två olika sätt för 

organisationerna att se på utbytet. En välgörenhetsorganisation som tycks ha relationer, nätverk och 

interaktion i centrum kan antas ha en marknadsföringsstrategi som är i linje med 

utvecklingsstrategin. Välgörenhetsorganisationen strävar då efter att bygga upp långvariga 

relationer med sina donatorer vilket de anser genererar lägre kostnader och bättre lönsamhet på lång 

sikt. Relationerna som byggs upp kan eventuellt vara en form av pseudomedlemskap. 

Organisationen ser då relationer som ett måste och fokuserar då främst på detta för att de bör göra 

det utåt sett. Kunden ses som en resurs och marknadsföringsaktiviteterna är endast till för att stödja 

den värdeskapande processen. Organisationen interagerar med donatorerna och bistår med mycket 

information då de vet att det är information som donatorn söker. Organisationen värnar också om 

sitt förtroendekapital och eftersträvar en transparens inom företaget gentemot donatorerna. 

 

En organisation som tycks fokusera på att generera enskilda donationer kan anses ha en 

marknadsföringsstrategi i likhet med utbytesstrategin. Att bygga långvariga relationer är då inte 

något som genomsyrar organisationens strategi. Till skillnad mot utvecklingsstrategin sker här 

främst masskommunikation i form av annonsering, TV-reklam, evenemang etcetera. Organisationen 

interagerar inte i samma utsträckning med donatorerna och kommunikationen kan anses vara 

enkelriktad. De faktorer som hämtas ur detta teoriområde är intention, kommunikation, interaktion 

och syn på kunden. 

 

3.3.4 Förtroende  
 

”To say we trust you means we believe you have the right intentions toward us and that you are 
competent to do what we trust you to do”39 

 
                                                
37  E. Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 3. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 125ff 
38  E. Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 3. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 349f 
39  R. Hardin, Trust, Polity Press, Oxford, 2006, s. 17 
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Förtroende innebär inte att man litar på någon fullt ut, snarare att risken upplevs minimal. 

Förtroende kan bland annat innebära att man låter en person eller organisation disponera resurser 

och utföra handlingar. Förtroende liksom misstro är kognitiva uppfattningar. Att en person misstror 

en annan person eller ett företag kan bero på att personen tror att motpartens intressen går emot 

dennes egna och att den personen inte tar motpartens intressen i beaktande vid handling. 

Information och erfarenhet ligger ofta till grund för förtroende och misstro kan då orsakas av bland 

annat felaktig information men även negativa erfarenheter. Förtroende kan bland annat uppstå då en 

person har anledning att tro att det ligger i den andra partens intresse att uppfattas som trovärdig. 

Förtroendebegreppet är som ovan nämnt nära kopplat till begreppet risk och Russell Hardin menar 

att det i en förtroendesituation måste finnas en upplevd risk i form av att motparten eventuellt bryter 

förtroendet. Finns inte denna risk tappar begreppet sin innebörd.40 

 

Även Niklas Luhmann skriver om förtroende i relation till begreppet risk. Att välja att lita på någon 

kan ses som en riskinvestering, då personen i fråga utsätter sig för risken att förtroendet sviks. 

Luhmann ser förtroendet som en process och drar slutsatsen att det är en ömsesidig relation mellan 

två eller fler parter som kräver interaktion. I processen kan man tala om en bestämd ordningsföljd 

där den som visar förtroende kommer först och därefter den som får förtroende.41  

 

För företag kan det handla om att bygga upp ett förtroendekapital och graden av förtroende går då 

att utläsa i hur väl företaget svarar på samhällets normer för hur det bör fungera.  Hur väl ord är 

kopplade till handling blir grunden för ett företags trovärdighet.42 Alla företag bör ha en 

varumärkesstrategi och konsekvent leva upp till sitt eget varumärke för att uppnå förtroende. Ett 

varumärke kan anses vara en länk mellan ett företag och dess kunder, vilket skapar kontinuitet och 

förtroende för det specifika varumärket.43 Förtroende är också en av byggstenarna i en relation och 

Don Hutson skriver att relationer är ett sätt för företag att nå framgång och vinna 

konkurrensfördelar. Han uppmanar företagen att först vinna förtroende och sen fokusera på att sälja.  

 

”If there is a solid relationship between you and your clients based on high level of trust, you have 

an inside track of tremendous value”44
 

 

Trustbranding har också blivit ett allt vanligare begrepp som innebär att företag aktivt jobbar med 
                                                
40  R. Hardin, Trust, Polity Press, Oxford, 2006, s. 39f 
41  N. Luhmann, Förtroende: en mekanism för reduktion av social komplexitet, Daidalos, Göteborg, 2005 
42  IL. Johansson, S. Jönsson & R. Solli, Värdet av förtroende, Studentlitteratur AB, Lund, 2006 
43  J. Miller & D. Muir, The business of brands, Wiley, Chichester, 2004, s. part V, (elektronisk källa) 
44  D. Hutson, Sell value, Not price!, Acanthus Publishing, Boston, 2008, s. 6, (elektronisk källa) 
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att bygga in trovärdighet i sitt varumärke. Steven M. R. Covey menar att företag med ett stort 

förtroende överträffar företag med ett lågt förtroende. Covey talar om ”high-trust organizations” 

och menar att ett sådant företag känns igen på följande beteende: öppen informationsspridning, 

transparens, hög lojalitet och ansvarstagande samt att misstag ses som en chans till lärande. En 

”low-trust organization” känns igen genom att fakta manipuleras eller förvrängs, information 

undanhålls och misstag mörkläggs. Människor skyller på varandra, energin är låg, man lovar mer än 

vad man håller och presterar mindre än vad man säger. Ett företags förtroendegrad kan även mätas 

utifrån dess kunder, det vill säga om det finns kunder som varit företaget trogna under en lång tid 

eller inte, samt utifrån företagets rykte på marknaden. Covey nämner även begreppet ”trust tax” och 

antyder att företag som innehar ett lågt förtroende får betala ett pris för det i det långa loppet. 45
 

 

Covey tar upp en del myter kring förtroende, bland annat att förtroende är ett mjukt värde som inte 

går att mäta, att ett förlorat förtroende inte går att återställa och att förtroende kan vara allt för 

riskabelt. Som svar på dessa påståenden menar han att förtroende går att mäta, till exempel genom 

att fråga sina kunder om de litar på företagets försäljare eller inte. Ett förlorat förtroende kan 

innebära stora svårigheter, men Covey anser att ett förlorat förtroende för det mesta går att återställa 

och han skriver också att det kan vara mer riskfyllt att inte lita på någon än att faktiskt lita på 

någon.46 

 

Relevans 
 

Författarna har valt att föra in förtroende som ett teoriområde då förtroendebegreppet är nära 

kopplat till begreppet risk. Utifrån relationsperspektivet kan förtroende anses vara av en annan 

betydelse än utifrån transaktionsperspektivet. Detta då förtroende är en av byggstenarna i en 

relation. Faktorn som hämtas ur detta teoriområde är således förtroende.  

 

3.3.5 Word of mouth 
 

”Människor pratar på Internet varje dag om produkter, varumärken och tjänster. Vissa talas det 
illa om, andra gott.” 47

 

 

                                                
45  Sarak, Christian,The speed of trust: trust, branding and competitive advantage, Interview with Stephen M.R. Covey, Emory 

http://www.emorymi.com/covey.shtml (2010-05-20) 
46  Sarak, Christian,The speed of trust: trust, branding and competitive advantage, Interview with Stephen M.R. Covey, Emory 

http://www.emorymi.com/covey.shtml (2010-05-20) 
47  Pronto Communication, 2010, www.prontocommunication.se (2010-05-17) 
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Word of mouth är ett begrepp som innebär att information sprids från mun till mun mellan 

människor. Word of mouth kan anses vara ett av de effektivaste marknadsföringsverktygen och en 

av de mer trovärdiga då konsumenten har en förmåga att lita mer på information som kommer ifrån 

någon i dennes närhet.48 I den centrala kommunikationscirkeln belyses bland annat fenomenets 

påverkan på ett företags kommunikation. Kunder interagerar med företag och dess produkter. 

Interaktionen i sin tur resulterar i referenseffekter som kan vara både positiva och negativa och 

gynna alternativt skada en organisations varumärke. Om kunden får bra erfarenheter från företaget 

och dess produkter leder det till positiv word of mouth vilket ökar företagets sannolikhet att få en 

positiv kund som gör återköp. Om företaget ser kunden som en kommunikationskanal och använder 

sig av word of mouth som ett kommunikationsverktyg är chanserna också stora att kunden på egen 

hand genererar nya kunder åt företaget.49  

 

Negativ word of mouth kan dock få större effekt och allvarligt skada ett företags varumärke. Studier 

har visat att en nöjd kund har förmågan att berätta om sin upplevelse för tre personer i sin 

omgivning, medan en missnöjd kund har förmågan att berätta om sin upplevelse för elva personer i 

sin omgivning.50 En negativ kund kan på så sätt mycket enkelt generera fler kunder vars inställning 

till företaget och dess produkter blir negativ. Det är kunderna själva som står för 

informationsspridning av detta slag och negativ publicitet i media kan bland annat generera 

misstänksamhet mot ett företag och således även negativ word of mouth.51   

 
Relevans 
 

Författarna har valt att föra in word of mouth då de anser att teoriområdet blir intressant och 

väsentligt för studien då välgörenhetsbranschen drabbats av flertalet skandaler. Till skillnad från 

transaktionsperspektivet ser organisationen utifrån relationsperspektivet den massmediala relation 

som existerar mellan organisationen och massmedia. Organisationen förstår då också innebörden av 

relationen som uppstår mellan massmedia och dess publik, samt relationen mellan organisationen 

och dem som exponeras för massmedierna, det vill säga donatorerna.52 Faktorn som hämtas utifrån 

detta teoriområde är referenseffekt.  

 
                                                
48  G. Silverman, The secrets of word-of-mouth marketing: how to trigger exponential sales through runaway word of mouth, 

Amacom, New York, 2001, s. 21ff 
49  C. Fill, Marketing Communications: engagements, strategies and practice, 4 uppl, Pearson Education Inc. Essex, 2005, 
50  D. Hutson, Sell value, Not price!, Acanthus Publishing, Boston, 2008, s. 7 (elektronisk källa) 
51  C. Grönroos & D. Rubinstein, Totalkommunikation: analys och planering av företags marknadskommunikation, Liber Förlag,    

Malmö, 1986 
52  E. Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 3. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 212ff 
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3.4 Teoretisk syntes 

I bakgrunden problematiseras kring ökad konkurrens, uppdagade skandaler och allt fler oseriösa 

organisationer som kommit att äntra marknaden. För att nå långsiktig överlevnad krävs att 

organisationerna inom välgörenhetsbranschen har en marknadsföringsstrategi som överensstämmer 

med donatorernas engagemang. Författarna har valt att med hjälp av två modeller illustrera 

sambandet mellan involveringsgrad och marknadsföringsstrategi.  

 

3.4.1 Samband mellan involveringsgrad och marknadsföringsstrategi 
 

Nedan presenteras först den arbetsmodell som författarna utvecklat och använt sig av för att 

tydliggöra hur hög involveringsgrad (HI) leder till valet av utvecklingsstrategin, även kallad 

relationsmarknadsföring (RM), samt hur låg involveringsgrad (LI) leder till valet av 

utbytesstrategin, även kallad transaktionsmarknadsföring (TM). 

 

Figur 1. Samband mellan involveringsgrad och marknadsföringsstrategi 

 

Nedan finner läsaren en matris som klargör den överensstämmelse respektive oöverensstämmelse 

som eventuellt kan råda. Författarna har själva utvecklat matrisen. I ruta ett och fyra råder en 

överensstämmelse mellan organisationens marknadsföringsstrategi och donatorernas 
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engagemang/involveringsgrad. I ruta två och tre råder en oöverensstämmelse mellan 

organisationens marknadsföringsstrategi och donatorernas engagemang/involveringsgrad. 

Enkätundersökningen kommer att identifiera var donatorerna främst befinner sig på den vertikala 

axeln, det vill säga deras engagemang och grad av involvering. Intervjuerna med de olika 

välgörenhetsorganisationerna kommer att utröna var organisationerna främst befinner sig på den 

horisontella axeln, det vill säga deras nuvarande marknadsföringsstrategi. 

 

 
 

Figur 2. Matris över marknadsföringsstrategi och involveringsgrad 

 

3.5 Teoretisk referensram 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera överensstämmelsen mellan 

välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategier och donatorernas engagemang. Inom de 

valda teoriområdena finns faktorer som är avgörande för huruvida organisationerna har 

förutsättningar att nå långsiktig överlevnad eller ej. Nedan går författarna igenom faktorerna var för 

sig och belyser dess variabler. Variablerna kan således ses ur ett relationsperspektiv och 

transaktionsperspektiv då den förstnämnda variabeln framför snedstrecket kan anses höra hemma 

hos relationsperspektivet och den sistnämnda hos transaktionsperspektivet. 
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Inom teoriområde ett, mervärde, är mervärde den faktor som anses viktiga att belysa i denna studie. 

Dess variabler blir i form av inre och yttre mervärde.  Mervärde → Inre/yttre. 

 

Inom teoriområde två, involveringsteorin, är pris, tid, bekvämlighet, risk och lojalitet de faktorer 

som anses viktiga i denna studie. Dess variabler blir i form av högt och lågt pris, mycket respektive 

lite nedlagd tid i och med köpbeslutet, stor respektive liten bekvämlighet, hög och låg 

riskuppfattning samt hög och låg lojalitet.  Pris → högt/lågt, Tid → mycket/lite, 

Bekvämlighet → liten/stor, Risk → hög/låg, Lojalitet → hög/låg. 

 

Inom teoriområde tre, marknadsföringsstrategi, är intention, kommunikation, interaktion och 

kunduppfattning de faktorer som anses viktiga att belysa i denna studie. Dess variabler blir i form 

av utvecklingsprocess respektive utbytesprocess, tvåvägskommunikation respektive 

envägskommunikation, hög och låg interaktionsgrad samt kunden som subjekt respektive objekt. 

Intention → utvecklings-/utbytesprocess, Kommunikation → tvåvägs-/ envägskommunikation, 

Interaktion → hög/låg, Kunduppfattning → subjekt/objekt. 

 

Inom teoriområde fyra, förtroende, är förtroende den faktor som anses viktig och belyses i denna 

studie. Dess variabler blir i form av högt respektive lågt förtroende. Förtroende → högt/lågt. 

 

Inom teoriområde fem, word of mouth, är referenseffekt den faktor som anses viktig och belyses i 

denna studie. Dess variabler blir i form av positiva respektive negativa referenseffekter. 

Referenseffekt → positiva/negativa. 
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4. Empiri 
 
 
 

Följande kapitel består av en sammanställning av insamlad empiri. Först redogörs för den 

enkätundersökning som genomfördes i syfte att ta reda på huruvida donatorerna främst tycks vara 

hög- eller låginvolverade. De ställda frågorna redovisas med hjälp av ett diagram och en 

kompletterande text. Därefter redogörs för de intervjuer som genomfördes i syfte att ta reda på 

huruvida organisationernas marknadsföringsstrategi främst påminner om utvecklingsstrategin eller 

utbytesstrategin. De medverkande organisationerna redovisas var för sig i form av en 

sammanställd text.  

 

4.1 Donatorer 

Antalet respondenter som medverkat i den kvantitativa datainsamlingen uppgick till 66 stycken. 

Totalt ställdes 10 frågor, därutöver frågades också om respondentens kön, ålder och inkomst. 

Enkäten och dess frågor kan ses i Bilaga.1.  

 

Fråga 1. 

 
 
Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna, 51 %, donerar ”mer sällan” och 

att 14 % ”aldrig” hade donerat pengar till välgörenhet. Så mycket som ”4 ggr/månad” var det ingen 

av respondenterna som donerade. Av de tillfrågade uppgav 9 % att de donerar ”2ggr/månad” och 

hela 26 % uppgav att de donerar ”1ggr/månad”. 
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Fråga 2. 

 

 

Diagrammet visar att 70% av de tillfrågade respondenterna inte är personligt engagerade i någon 

specifik välgörenhetsorganisation, medan 30% uppger att dem är det. 

 

Fråga 3. 

 

 
Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna uppger att valet av organisation 

varierar, medan 33% uppger att de alltid donerar till en och samma organisation. 
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Fråga 4. 

 
 
Diagrammet visar att majoriteten, 65 %, av de tillfrågade respondenterna inte är intresserade av att 

varken ”Besöka fadderbarn”, ”Gå på seminarier” eller ”Arbeta som volontär”. Att ”Arbeta som 

volontär” är dock något som 14 % av de tillfrågade är intresserade av, följt av 12 % som visar 

intresse för att ”Besöka fadderbarn”. Endast 9 % av de tillfrågade är intresserade av att ”Gå på 

seminarier”. 

 

Fråga 5. 
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Diagrammet visar att Röda Korset är den organisation som flest av de tillfrågade, 19 %, av någon 

anledning inte skulle donera pengar till. En utav de tillfrågade ansåg att organisationen ”har gjort 

bort sig” och en annan nämnde ” oegentligheter inom ekonomin och höga arvoden” som motivering 

till sitt svar.  Även Af Donner-skandalen nämns som orsak, ” gubben väckte ont blod i mig, jag gav 

till dem innan Af Donner-affären”.  Därefter är Actionaid den organisation som fått flest kryss med 

18 % av de tillfrågade. Här motiverades svaren med att många inte visste vad det var för 

organisation. En utav de tillfrågade svarade "Actionaid överensstämmer inte helt med mina 

värderingar.” och en annan tillfrågad ansåg att Actionaid har fel medieframtoning. Plan Sverige fick 

14 % och även där motiverades svaret med att organisationen inte kändes bekant. Även 

Cancerfonden och Greenpeace var det många som av någon anledning inte skulle donera pengar till, 

båda fick 12 %. Många av de som motiverade sitt svar ansåg bland annat att Greenpeace använder 

mindre bra metoder, ”Greenpeace är för aggressiva för min smak”. Motivationen bakom valet av 

Cancerfonden var bland annat att frågor som dessa i Sverige bör vara stadsfinansierade.  

 

Fråga 6. 

 
 
Diagrammet visar de faktorer som kom på första plats och som ansågs vara mest avgörande i valet 

av välgörenhetsorganisation. Främst var ”trovärdighet” den avgörande faktorn då drygt hälften av 

de tillfrågade, 52%, angav detta som viktigaste faktor vid rangorningen. Den andra faktorn som näst 

flest respondenter ansåg som viktigast var ”ändamål” vilket 30% tyckte. Av de tillfrågade svarade 
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8% att främst ”slumpen avgör” i deras val av välgörenhetsorganisation. 

 
 

Diagrammet visar de faktorer som kom på andra plats och som ansågs vara näst mest avgörande i 

valet av välgörenhetsorganisation. Av de tillfrågade valde 42% ”ändamål” som den näst mest 

avgörande faktorn. ”Trovärdighet” var enligt 27% av de tillfrågade den näst mest avgörande faktorn 

i valet av välgörenhetsorganisation. 

 

 
 
Diagrammet visar att den tredje viktigaste faktorn hos respondenterna i deras val av 
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välgörenhetsorganisation är ”välkänt varumärke” då 44 % uppgav det som tredje val vid 

rangorningen.  

 

Fråga 7. 

 
 

Diagrammet visar att 71% av de tillfrågade respondenterna anser att deras syn på 

välgörenhetsbranschen har förändrats över tiden. Därutöver anser 29 % att deras syn fortfarande är 

densamma. En av dem som svarade att synen på välgörenhetsbranschen har förändrats över tiden 

ansåg att ”Det finns för mycket mellanhänder, folk jobbar inte ideelt utan har höga arvoden och 

många skandaler har avslöjats”. En av dem som svarade att synen på välgörenhetsbranschen inte 

har påverkats över tiden motiverade sitt svar med att ”Jag har alltid förstått att det finns skurkar i 

branschen, det är inget nytt.” 

 

Fråga 8. 
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Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna, 82%, anser att 

välgörenhetsbranschens bild i media påverkar deras egen uppfattning av branschen. Medan 18% 

uppger att medias bild av branschen inte påverkar deras egen uppfattning. En av respondenterna 

ansåg att branschen är utsatt för ”Se & Hör-journalistik”. Många av de tillfrågade menar att de var 

skeptiska redan från början men att de nu blivit mer restriktiva med vilken organisation de donerar 

till. ”Organisationernas trovärdighet har minskat på grund av all publicitet om förskingrade pengar, 

alla rubriker om girighet, men jag ger ändå annars drabbar det dem som är i behov av hjälp.” En 

annan respondent motiverade sitt svar enligt följande, ”Många har varit i blåsväder på senaste, har 

dock inte koll på exakt vilka och är därför allmänt skeptisk mot alla.” 

 

Fråga 9. 

 
 

Diagrammet visar att 45% av de tillfrågade respondenterna upplever en ”Ganska svag risk” med att 

donera pengar till välgörenhetsorganisationer. ”Ganska stor risk” ansåg 33% att det var och 11% 

respektive 11% svararde ”Mycket svag risk” respektive ”Mycket stor risk”. En av de respondenter 

som upplevde ganska svag risk ansåg att det alltid finns en risk men att man då enklast väljer en 

organisation man litar på. En annan upplevde ingen risk för egen del utan ansåg snarare att risken 

låg hos de behövande, som riskerar att bli utan hjälp.  
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Fråga 10.  

 
 

Diagrammet visar att majoriteten av de tillfrågade respondenterna, 67%, har ”Ganska stort” 

förtroende för välgörenhetsbranschen. Av de tillfrågade ansåg sig 27% ha ett ”Ganska svagt” 

förtroende och 6% ansåg sig ha ”Mycket svagt” förtroende. Ingen av de tillfrågade ansåg sig ha 

mycket stort förtroende för välgörenhetsbranschen. 

 

 4.2 Välgörenhetsorganisationer 
 
Totalt deltog fyra välgörenhetsorganisationer i den kvalitativa datainsamlingen. Författarna hade 

inför intervjun förberett en intervjudisposition av frågor som går att finna i Bilaga 2. I 

sammanställningen av denna empiri utgår författarna ifrån de faktorer (intention, interaktion, 

kommunikation och kundsyn) som hämtats från teoriområde tre, marknadsföringsstrategier. 

 

Djurens rätt, Claes Kampe, 2010-05-03, kl.13:00 

I intervjun med Claes Kampe gavs en övergripande bild av organisationens ideologi och arbetssätt.  

Kampe menar att Djurens rätt aktivt jobbar med medlemsvård och att det är medlemmarna själva 

som utbildas till skickliga varumärkesambassadörer. Djurens rätt ser sina medlemmar som en 

tillgång för organisationen och använder sig av dessa i medlemsrekrytering. Att outsourca 

rekryteringsarbetet, vilket enligt Kampe är vanligt i branschen, är för Djurens rätt inte ett alternativ 

med tanke på organisationens trovärdighet. ”... för vi tror i längden när vi värvar att det blir bättre, 

att de medlemmarna blir mer engagerade och stannar kvar.” Kampe berättar att medlemsantalet 

dock har sjunkit en del, något som organisationen ser som ett blodflöde som måste stoppas. För att 
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råda bot på detta har Djurens rätt börjat med ”djurfaddrar” vilket innebär en månadsgåva om 25 

kronor som dras per autogiro. Djurfaddrarna har kommit att bli den mest trogna kundkategorin. 

Kampe anser att ”... det finns en stabil, hardcore, kärna av aktivister.” 

 

Organisationen eftersträvar en dialog med donatorerna och interaktion är en viktig del i arbetet. ”Vi 

försöker att vara så interaktiva som möjligt så det inte bara är Djurens rätt som trummar ut något 

...”.  Utan en god interaktion anser Kampe att det inte skulle fungera. Det krävs en interaktion 

mellan organisation och donator, men också donatorerna emellan. ”... man kan komma i kontakt 

med varandra via inloggning på hemsidan, chatter och så.” Genom lokalorganisationerna ute i 

landet kommer Djurens rätt i kontakt med medlemmarna genom aktiva medlemmar som valt att 

utöka sitt engagemang utöver själva givandet. Organisationen är mån om att det inte bara ska finnas 

en envägskommunikation utan att medlemmarna också ska delta. Djurens rätt är noga med att skapa 

kontaktytor för diskussioner och Claes Kampe förklarar att det är viktigt att hitta en bra ingång till 

interaktion för den enskilde individen. ”Man får försöka möta människor där de är och det är väldigt 

viktigt.” Som organisation är det enligt Kampe viktigt att vara flexibel och inte förbli statisk.  

 

Djurens rätt anser att det är viktigt att medlemmarna känner sig sedda och förstår att de är viktiga. 

Claes Kampe menar att det mervärde Djurens rätt erbjuder främst är ett community för 

medlemmarna, men också i form av rabatter i deras shop och att medlemmarna känner sig som en 

del i något större. Att läsa av signaler på om något fungerar eller ej är något som kan användas i 

utvecklingssyfte. Kampe betonar vikten av att det inte får uppstå några flaskhalsar i den individuella 

kommunikationen mellan organisation och donator. Han talar också om vikten av trovärdighet och 

att människor skall kunna känna sig trygga i sitt val att donera. Ett förlorat förtroende vore 

förödande anser Kampe, ”… jag brukar säga det att goodwill är något väldigt svårt, badwill är 

väldigt enkelt.” 

 

 

Rädda Barnen, Louise Gauffin, 2010-05-03, kl.15:00 

Louise Gauffin berättar om hur välgörenhetsbranschen växer, hur konkurrensen kring donatorernas 

pengar hårdnat, men också om hur givandet i sin helhet ökar. Konkurrensen är hård, men ute på 

fältet menar Gauffin att organisationerna samarbetar och att alla vet sin plats. Rädda Barnen är 

enligt Louise Gauffin ett kunskapsföretag som bygger på kunskap om barn och hon menar att det då 

blir lika viktigt att marknadsföringen bygger på kunskap om donatorerna. Gauffin berättar om hur 

engagemanget skiljer sig åt, donatorerna emellan, ”Det finns allt ifrån att man vill visa att man ger 
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och är en fin människa till att man faktiskt genuint bara är, det sitter i varenda cell man har, att det 

är klart att man ska dela med sig.” Hon anser att inget är bättre än det andra och att det viktigaste är 

att man engagerar sig på något sätt, men en del donatorer är verkligen extremt trogna. Gauffin 

poängterar dock att det i och med ett lågt engagemang blir svårare att bygga relationer, men att 

donatorerna ändå är organisationens ryggrad. ”Men man säger det att ni unga ni hoppar och är 

väldigt illojala, men det vi ser är snarare att ni är väldigt engagerade.” 

 

Vad gäller interaktionen menar Gauffin att organisationens hemsida, trots sin medlemsportal, inte 

erbjuder samma interaktionsmöjligheter som till exempel de sociala medier Rädda barnen jobbar 

med. Interaktionen med donatorerna sker främst genom organisationens lokalföreningar som finns 

runt om i landet och där ”måndagskvällar” som uppmuntrar till interaktion, anordnas för 

medlemmarna. Gauffin ser mötet med donatorerna som en förmån. Rädda Barnen anordnar även 

föreläsningar.  

 

Kommunikationen med medlemmarna sker löpande bland annat genom en tidning som kommer ut 

fyra gånger per år. Twitter är ett av de sociala medier som Gauffin ser som en ”dialogkanal”. Hon 

anser att det annars stundtals är väldigt mycket envägskommunikation, men att en dialog behövs då 

det är någon som vill prata med dig. Louise Gauffin beskriver hur kommunikationen sker mer i 

form av nätverkande. Donatorerna lyssnar mer på människor i sitt nätverk, kompisar och föräldrar 

men även reklam. Hon är av den uppfattningen att donatorerna söker väldigt lite information, både 

före och efter en donation, och att det märks då något blossar upp i media. Om det finns en misstro 

så är det oftast anledningen till varför man inte donerar menar Louise Gauffin. ”Vi är 

trovärdighetsbranschen, det bygger på att vi är trovärdiga och att vi hanterar din tillit med respekt.” 

Gauffin anser att donatorn söker information som stödjer det den själv vill och tror och att dessa är 

snabba att hänga på medias rubriker.  

 

 

Hjärt- Lungfonden, Kristina Sparreljung, 2010-05-05, kl.11:30 

Kristina Sparreljung berättar att det finns en generell givarcykel och att Hjärt- Lungfondens 

målgrupp är en äldre målgrupp då det främst är i den senare delen av livet som man börjar intressera 

sig för hälsoorganisationer och forskning. Som organisation inom välgörenhetsbranschen handlar 

det om att kunna förpacka känslor, menar hon. ”Vi kommer ju inte få några pengar om inte vi kan 

förmedla den känsla som givarna kommer att få för pengarna” säger Kristina Sparreljung. Köp-sälj 
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situation är en helt annan än inom näringslivet och produktens abstrakthet gör säljuppdraget 

betydligt svårare. Hon anser att hela branschen går ut på att bygga relationer och att det är 

utgångsläget för alla organisationer inom branschen. Man måste känna sin donator och förstå hur 

man ska få donatorn att stanna kvar och gå vidare i sitt engagemang. ”Man gör inte en insats utan 

att man har ett program för fortsättning” berättar Sparreljung. ”Att tappa en givare eller ett 

givartillfälle är mycket dyrare än att kunna behålla en givare och knyta an”. Kristina Sparreljung 

anser att om det är något de är duktiga på så är det att förpacka sin produkt och göra 

relationsmarknadsföringen verklig. ”Det är klart att det är betydligt mer värdefullt att skapa 

kontinuitet i intäkterna än att inte veta och chansa” och därför anser Sparreljung att det är bättre att 

människor ger även en liten summa pengar varje månad för då vet organisationen i varje fall att de 

kan räkna med en intäkt.  

 

Vad gäller kommunikation så menar Sparreljung att det är otroligt viktigt att veta vem det är man 

vill möta, det vill säga om det är donatorerna eller de som är intresserade av information om 

sjukdomarna. På till exempel Twitter är det främst de som söker information om sjukdomarna som 

Hjärt- Lungfonden kommer i kontakt med. Kristina Sparreljung berättar också att besöken på 

organisationens hemsida har ökat otroligt mycket de senaste åren och hon tror att det finns ett 

jättestort behov av adekvat och bra information. Det vanligaste är informationssökning om 

sjukdomarna, men negativ publicitet i media kan leda till ett och annat samtal från oroliga 

donatorer. Det rör sig dock om inte mer än kanske ett tiotal sådana samtal och mail. Sparreljung 

menar att det gäller att vara extremt tydlig. ”Vi försöker ju ha en ännu hårdare kontroll just för att vi 

är i en sådan här bransch, att vara öppna med vad vi gör. Vi gör det så långt det bara är möjligt.” 

När det gäller forskning blir det då viktigt att konkretisera att med de här resurserna vill man nå ett 

specifikt mål. 

 

Författarna frågade hur det stod till med trogna givare till Hjärt- Lungfonden och Kristina 

Sparreljung funderade då kring vad som egentligen definierar en trogen givare. ”För mig är en 

trogen givare en återkommande givare, sen i vilken form han eller hon vill uttrycka sig och donera 

det kan ju växla.” Hon berättade att det finns mätningar som visar att en givare i genomsnitt ger till 

1,7 organisationer. Sparreljung berättar också att ett CRM-system blir jätteintressant för företaget då 

man bland annat kan få förståelse för mer exakt vad människor är intresserade av och hur de vill 

kommunicera. Hjärt- Lungfonden jobbar med allt ifrån en och en, det vill säga individer som de för 

en dialog med, till större grupper av medlemmar.   
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SOS Barnbyar, Elisabeth Stahlenius, 2010-05-11, kl.09:00  

Elisabeth Stahlenius berättar att SOS Barnbyar håller på att anpassa sig till alla de förändringar som 

sker inom branschen. Det finns en överetablering på marknaden av organisationer som söker bidrag 

och Stahlenius tror att det även har skett en förändring av det svenska givandet. ”Jag tror att i 

Sverige har det förändrats jättemycket eftersom vi hela tiden har haft ett, om jag törs säga, 

socialdemokratiskt tänk. Det vill säga att staten tar hand om bistånd.” Elisabeth Stahlenius menar att 

det plötsligt blev mycket mer legitimt att privatfinansiera bistånd och även att det skett en 

förändring inom mediemarknaden. 
 

Stahlenius pratar om ett konverteringstänk som finns inom branschen. ”En lojal givare är värd så 

otroligt mycket mer än en engångsgivare” och hon beskriver hur SOS Barnbyar strävar efter att 

bygga relationer och att CRM är otroligt drivande inom organisationen. Elisabeth Stahlenius anser 

att det vore tjänstefel att inte sträva efter en relation till donatorn och att det är där det bör läggas 

mest resurser och där de bör vara mest kompetenta. Det gäller att finna drivkraften hos donatorn. 

”Vad är det för drivkrafter som ligger bakom givandet? Är det egot eller är det en ”rädda-världen- 

känsla”?” Alla i organisationen är på ett eller annat sätt involverade i mötet med donatorerna menar 

Stahlenius. Hon anser att SOS Barnbyar har en livfull kontakt med sina donatorer, främst genom 

mail och telefon, och att organisationen är väldigt noga med hur de bemöter donatorerna. Elisabeth 

Stahlenius använder sig av uttrycket ”live the brand” och menar att det är viktigt att ha respekt för 

varumärket och donatorerna ”Har man en gång gett till oss så har man på något vis köpt vad vi står 

för.” 
 

Elisabeth Stahlenius anser att det finns två typer av donatorer hos SOS Barnbyar, dels faddrarna och 

dels de som ger lite då och då. Hon anser att ett fadderskap innebär att man är väldigt ”commited” 

redan i och med att man tar det beslutet, medan det att ge lite då och då är väldigt ”easy go”. Det är 

inte särskilt många som är intresserade av att besöka sitt fadderbarn, men det sker ändå ett tiotal 

sådana resor per år och det är då faddrarna som har tagit initiativet. Det finns ”fadderkvällar” som 

anordnas av aktiva privatpersoner, men intresset finns inte riktigt på det sättet enligt Stahlenius. I 

och med en donation sker en uppföljning, dels i form av ett tackbrev, men också i form av en 

statusrapport i syfte att tala om vad pengarna gått till. ”Det är ju så att folk ifrågasätter om det 

verkligen är så att pengarna kommer fram och det bästa jag kan göra då marknadsföringsmässigt är 

att visa att pengarna har kommit fram.” Vad gäller negativ publicitet i media anser Stahlenius att det 

inte gynnar någon utan enbart försvårar konverteringsarbetet. ”De som i förväg är misstänksamma 

de får ju bara ännu mer vatten på sin kvarn.” Hon menar att det är mänskligt att göra fel och att de 

flesta kan förstå och förlåta en sådan sak, men att ingen vill känna sig lurad.



 

38 
 

5. Analys 
 
 

I följande kapitel analyseras den insamlade empirin i förhållande till de valda teoriområdena. 

Kvantitativ och kvalitativ data analyseras utifrån de variabler som hämtats från de valda 

teoriområdena. För varje variabel antas först ett kundperspektiv och sedan ett företagsperspektiv. 

De variabler som hämtas utifrån teoriområde två och tre, involveringsteorin och 

marknadsföringsstrategier analyseras dock ej utifrån de båda perspektiven. De medverkande 

organisationerna analyseras och kommer även att utvärderas och poängsättas i samband med 

analysen av marknadsföringsstrategier. Kapitlet är uppdelat i underrubriker som härleds från de 

fem teoriområdena. 

 

5.1 Mervärde 
 

Mervärde är något som finns i betraktarens ögon och Jon Miller och David Muir menar att en 

person i utvecklandet av sin egen image/varumärke kan vilja associera sig med de värden som ett 

företags varumärke representerar. Den kvantitativa datan visar att 67 % av de tillfrågade inte 

donerar till en specifik organisation. Intresset för att vilja knyta samman den personliga imagen till 

ett företags varumärke inom välgörenhetsbranschen tycks inte vara särskilt intressant för donatorn. 

Det faktum att branschen består av mjuka värden snarare än materiella produkter kan vara en 

bakomliggande orsak för det svaga intresset. Det personliga varumärkesbyggandet kanske främst 

sker i form av fysiska produkter som är enklare att visa upp för sin omgivning. Av de tillfrågade har 

51 % uppgett att de donerar pengar till välgörenhet ”mer sällan”. När empirin ställs i relation till 

teoriområdet kan det mervärde som dessa personer upplever anses vara i form av yttre mervärde, ett 

så kallat transaktionsmervärde. Hade det handlat om ett inre mervärde, det vill säga ett 

relationsmervärde, hade förmodligen givandet skett mer frekvent. 

 

Organisationerna som intervjuats för studien tycks alla arbeta på ett eller annat sätt med mervärden. 

Djurens rätt ansåg att det är viktigt att medlemmarna känner sig sedda och viktiga. De anser att 

mervärdet ligger i den samhörighet donatorn känner, det faktum att medlemmarna känner sig som 

en del i något större, men också i form av rabatter i deras shop. Rädda barnen talade om två typer av 

donatorer, de som ger för att visa att de är fina människor och de som ger för att de är genuint 

engagerade. Don Hudson menar att många företag inte vet hur de ska skapa mervärde och att de 

därför konkurrerar med hjälp av priset. Han förespråkar istället relationer, men Louise Gauffin på 

Rädda barnen beskriver svårigheterna med att bygga relationer när det för donatorerna främst 
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handlar om ett yttre upplevt mervärde. Hjärt- Lungfonden betonar vikten av att kunna förmedla den 

känsla som donatorerna kommer att känna och SOS Barnbyar talar om att finna drivkraften bakom 

givandet. Som organisation måste man ha förståelse för om det handlar om egot eller en ”rädda- 

världen-känsla”. Don Hudson skriver också att företag måste förstå det dominerande köpmotivet, 

det vill säga vad kunden värdesätter och det anser författarna att organisationerna tycks göra.  

 

5.2 Involveringsteorin 
 

Involveringsteorin hjälper till att förstå mervärdet som en donator kan uppleva i och med en 

donation. En konsuments köpbeteende går att finna i involveringsgraden, engagemanget och man 

kan prata om hög- och låginvolverade donatorer. Av de tillfrågade donatorerna uppgav 51 % att de 

donerar ”mer sällan” och 70 % angav att de inte är personligt engagerade i någon specifik 

välgörenhetsorganisation. Empirin talar för en större del låginvolverade donatorer. Detta då det 

personliga engagemanget i annat fall bör vara högre. Empirin visar även att 67 % av donatorerna 

inte donerar till en och samma organisation utan att det varierar. Detta kan tyda på mer eller mindre 

illojala donatorer, något som också kan kopplas till det faktum att 70 % angav att det inte är 

personligt engagerade i någon specifik organisation. I enkäten ställdes en fråga kring donatorernas 

intresse för att besöka sitt fadderbarn, arbeta som volontär och gå på seminarier. Författarna har 

reflekterat över det faktum att enbart 9 % av donatorerna visade intresse för att gå på seminarier, 

och att det därmed var det minst intressanta alternativet. Involveringsteorin talar om tid, och att en 

höginvolverad donator oftast lägger ner mer tid i och med ett köpbeslut, därav kan anledningen till 

utfallet eventuellt bero på att ”tid är pengar” och att det är vanligare att man visar sitt engagemang 

genom att donera pengar snarare än att ge en del av sin tid. Detta bekräftas till viss del av att 65 % 

av de tillfrågade angav ”ingetdera” som svar på frågan. 

 

Involveringsteorin beskriver den risk som en kund kan uppleva i och med ett köpbeslut och nämner 

även att riskuppfattningen generellt är starkare hos den höginvolverade kunden. Den personliga 

relevansen spelar in och därav överrensstämmer teorin med den insamlade empirin.  Donatorerna 

har främst svarat att de upplever en ganska svag risk vilket står väl i relation till det faktum att 

empirin gett indikationer på att det främst rör sig om låginvolverade donatorer. Vad gäller 

bekvämlighet visar empirin på en relativt hög bekvämlighet hos donatorerna. Detta styrks bland 

annat av frågan om intresse för utökat engagemang, där intresset visade sig vara väldigt lågt. Teorin 

menar att den låginvolverade kunden är för bekväm för att söka egen information och där av enbart 

samlar upp information var efter det exponeras. Ett lågt engagemang kan därför eventuellt innebära 

en större mottaglighet för medias informationsspridning och detta kan påverka donatorns 
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riskuppfattning. I enkäten frågades huruvida donatorn upplever någon risk/osäkerhet med att donera 

pengar och här angav sammanlagt 44 % av de tillfrågade att de upplevde en ”ganska stor” eller 

”mycket stor” risk/osäkerhet. Den sociala risk som teorin talar om är troligtvis inte något som 

donatorerna haft i åtanke när de angivit sitt svar. Det är snarare den osäkerhet i form av att pengar 

inte ska nå fram som ligger till grund för donatorernas svar. Detta bekräftas också av 

motiveringarna till de angivna svaren. Då välgörenhetsbranschen inte jobbar med ”prissättning” på 

samma sätt som inom näringslivet måste prisvariabeln anpassas till den specifika branschen. Claes 

Kampe från Djurens Rätt berättade att de börjat med en ny typ av månadsgivare i form av så kallade 

djurfaddrar, vilket innebär att man ger en mindre summa om 25 kronor per månad. Konceptet har 

enligt Kampe varit framgångsrikt och detta kan bero på att majoriteten av donatorerna främst är 

låginvolverade och relativt priskänsliga. 

 

5.3 Marknadsföringsstrategier 
 

Teorin talar för två övergripande marknadsföringsstrategier, utvecklingsstrategin och 

utbytesstrategin. Inom utvecklingsstrategin söker företaget en utvecklingsprocess och detta är precis 

vad Djurens rätt eftersträvar. Djurens rätt ser sina medlemmar som en tillgång för organisationen, 

något som är i likhet med utvecklingsstrategins syn på kunden. Organisationen ser möjligheten i att 

utbilda donatorerna till varumärkesambassadörer och tror på att engagera sina medlemmar för att 

skapa en långsiktig relation. Claes Kampe menar att det är viktigt att den enskilda medlemmen 

känner sig sedd och viktig, vilket enligt teorin talar för att donatorn ses som ett subjekt. Inom 

utvecklingsstrategin ser man den enskilda individen och masskommunikationen är enbart ett 

komplement till den individuella kommunikationen. Kampe berättade att organisationen vill 

undvika en envägskommunikation och därför eftersträvar en dialog med donatorerna. De jobbar 

aktivt med att skapa kontaktytor för diskussioner, vilket visar på en förståelse för vikten av 

interaktion.  

 

Rädda Barnen anser att donatorerna är organisationens ryggrad och säger att en del donatorer är 

extremt trogna men att engagemanget skiljer sig åt. Louise Gauffin ser de nya sociala medierna, 

bland annat Twitter som ”dialogkanaler”. Utvecklingsstrategin talar för en tvåvägskommunikation 

och detta uttalande visar att organisationen medvetet försöker nå en dialog och skapa interaktion. 

Dock menar Gauffin att det stundtals är väldigt mycket envägskommunikation, vilket lutar mer åt 

utbytesstrategin. Rädda Barnen har en hemsida men enligt Louise Gauffin erbjuder denna inte 

samma interaktionsmöjligheter som de sociala medier organisationen jobbar med. Hon nämner 

också att interaktionen främst sker genom lokalföreningarna runt om i landet. Rädda Barnen tycks 
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vara en relativt stor organisation som jobbar med masskommunikation, men som även visar 

förståelse för vikten av en dialog. Empirin tyder på att donatorn är tämligen anonym för 

organisationen. Detta kan eventuellt bero på att organisationen har sin operativa verksamhet i 

Sverige och att organisationen inte enbart är i kontakt med donatorerna utan kanske till största del 

har kontakt med de som är i behov av hjälpen.  

 

Kristina Sparreljung på Hjärt- Lungfonden menar att hela branschen går ut på att bygga relationer. 

Det är enligt henne utgångsläget för alla organisationer i branschen. Hon menar att man måste 

känna sina donatorer och få dem att stanna kvar och utöka sitt engagemang. Utifrån dessa ord kan 

Hjärt- Lungfonden anses söka en utvecklingsprocess och ha ett ”relationstänk”. Sparreljung menar 

att det finns ett värde i att skapa kontinuitet i intäkterna och att organisationen aldrig gör en insats 

utan att ha ett program för fortsättning. Vad gäller kommunikation finns det enligt Kristina 

Sparreljung en dialog med allt ifrån den enskilda donatorn till större grupper av donatorer. Empirin 

talar för att Hjärt- Lungfonden aktivt eftersträvar en tvåvägskommunikation, något som kan 

förknippas med organisationens utvecklingsstrategi. Hon pratar om ett CRM-system och menar att 

det är jätteviktigt för organisationen då den kan lära känna enskilda donatorer. Enligt 

utvecklingsstrategin ser man sin kund som ett subjekt och en tillgång. Hjärt- Lungfonden tycks se 

den enskilda individen, men utifrån empirin verkar inte organisationen se sina donatorer som en 

tillgång för organisationen.  

 

Elisabeth Stahlenius på SOS Barnbyar talar om ett ”konverteringstänk” som finns inom branschen. 

Hon berättar att organisationen strävar efter att bygga relationer då de anser att en lojal givare är 

mycket mer värd än en engångsgivare. Utifrån empirin är det tydligt att SOS Barnbyar arbetar 

utifrån en utvecklingsstrategi. Stahlenius berättar också att CRM är otroligt drivande inom 

organisationen. Hon beskriver interaktionen med donatorerna som livfull och är tydlig med att i 

princip alla inom organisationen på ett eller annat sätt är involverade i mötet med donatorn. Inom 

utvecklingsstrategin är interaktion ett av de främsta ledorden och faktumet att hela organisationen är 

involverade i mötet med donatorn visar på en god förståelse för interaktionens betydelse. Elisabeth 

Stahlenius nämner själv att SOS Barnbyar har varit i en utvecklingsfas och därför är sena med 

utvecklandet av nya forum för interaktion så som sociala medier. Dock är organisationen väldigt 

mån om hur de bemöter sina donatorer. En donation följs upp med diverse tackbrev och 

statusrapporter och Stahlenius menar att det bästa hon kan göra marknadsföringsmässigt är att visa 

att pengarna kommit fram.  
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5.4 Förtroende 
 

Förtroende är ett begrepp som står i nära relation till begreppet risk. Russell Hardin menar att det 

måste finnas en typ av upplevd risk i form av att motparten ska bryta förtroendet, annars tappar 

begreppet förtroende sin innebörd.  Majoriteten, 67 %, av de tillfrågade donatorerna har uppgett att 

de har ett ”Ganska stort” förtroende för välgörenhetsbranschen. Detta kan sättas i relation till frågan 

rörande donatorernas upplevda risk/osäkerhet där de flesta upplevde en form av risk. Dock 

varierade riskuppfattningen och enbart 11 % svarade att de upplever en ”Mycket stor risk”. Enligt 

involveringsteorin är riskuppfattningen generellt högre hos den höginvolverade kunden. Empirin 

visar på att förtroendet för branschen är relativt högt. Dock kan det ur empirin utläsas att 

riskuppfattningen skiljer sig betydligt mer åt donatorerna emellan, något som kan relateras till det 

skiftande engagemanget. Trovärdighet visade sig vara den främsta faktorn som styr donatorernas 

val av organisation då hela 52 % angav detta. Förtroendefaktorns betydelse kom även till uttryck då 

donatorerna angav och motiverade vilka organisationer det av någon anledning inte skulle donera 

pengar till. Hela 19 % av dem tillfråga uppgav att de inte skulle donera till Röda Korset och flera 

motiverade sitt svar med af Donner-affären. Författarna tycker att dessa siffror visar på vikten av 

förtroende inom branschen och organisationerna själva menar att de tillhör en ”förtroendebransch”.  

 

Organisationerna som intervjuats för studien har alla talat om vikten av förtroende och tillit. Claes 

Kampe på Djurens rätt menar att människor måste kunna känna sig trygga i sitt val att donera och 

att ett förlorat förtroende vore förödande. Louise Gauffin på Rädda Barnen menar att den vanligaste 

anledningen till varför man inte donerar är att det finns en misstro och att man som organisation 

måste hantera tillit med respekt. Kristina Sparreljung på Hjärt- Lungfonden berättar att 

organisationen arbetar med öppenhet så långt det bara är möjligt och att de arbetar med hårda 

kontroller just för att de verkar inom denna typ av bransch. Elisabeth Stahlenius talar också om 

vikten av transparens och om den mänskliga faktorn. Det faktum att alla kan göra fel men att ingen 

någonsin vill känna sig lurad. Utifrån denna information kan organisationerna anses ha kommit 

långt i sitt förtroendearbete och vara väl insatta i hur viktigt förtroende är för organisationernas 

överlevnad. 

 

5.5 Word of mouth 
 

Word of mouth är ett fenomen som har vuxit sig starkt och kommit att bli ett av de effektivaste 

marknadsföringsverktygen. Av de tillfrågade donatorerna svarade hela 82 % att de anser att deras 

bild av välgörenhetsbranschen påverkas av media. Teorin talar för att människor har en förmåga att 



 

43 

främst lita på information som kommer från människor i dess omgivning. Media kan vara en av 

källorna till att människor börjar samtala och sprida information till varandra. Medias vilja att skapa 

rubriker och fånga läsare ger sig uttryck i form av främst negativ publicitet och detta tror författarna 

kan leda till negativa referenseffekter. Donatorerna har bland annat själva uppgett att 

organisationernas trovärdighet har minskat på grund av alla skriverier om förskingrade pengar. De 

flesta donatorer känner av medias påverkan men medger att de har dålig koll på vilka organisationer 

det faktiskt rör sig om och därför blir misstänksamma mot alla. Empirin talar för att det är media 

snarare än den direkta interaktionen med organisationerna själva som främst bidrar till donatorernas 

negativa referenseffekter. 

 

Claes Kampe på Djurens rätt menar att goodwill är något som är väldigt svårt, medan badwill är 

väldigt enkelt.  Louise Gauffin på Rädda Barnen anser att kommunikationen blir mer och mer i 

form av nätverkande. Donatorerna lyssnar på människor i sin närhet men tar också till sig vad 

media skriver. Kristina Sparreljung berättar att negativ publicitet i media kan leda till ett och annat 

samtal från oroliga donatorer men att denna typ av samtal är relativt ovanligt. Denna information 

styrker resonemanget att branschen främst består av låginvolverade donatorer. Bekvämlighet tycks 

överta donatorns vilja att själv söka information och bekräfta fakta, något som påverkar 

organisationerna negativt och ger media en allt större makt. Elisabeth Stahlenius på SOS Barnbyar 

bekräftar författarnas tes genom sitt uttalade om att de som i förväg är misstänksamma får ännu mer 

vatten på sin kvarn i och med medias framställning av branschen. Organisationerna tycks ha 

förståelse för hur word of mouth kan komma att påverka organisationen men empirin ger dock inte 

någon uppfattning om huruvida organisationerna upplever att de faktiskt har en relation till media  

eller ej som bör vårdas och beaktas. 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

6. Resultat 
 
 

I följande kapitel presenteras studiens resultat. Studiens syfte repeteras och därefter redogörs för 

resultatet av den kvantitativa empirin och kvalitativa empirin samt resultatet från poängsättningen 

av organisationerna. Slutligen sammanställs resultaten i en modell för att visualisera och öka 

förståelsen för studiens utfall. 

 
 

Syftet med denna studie var att analysera och utvärdera överensstämmelsen mellan 

välgörenhetsorganisationernas marknadsföringsstrategier och donatorernas engagemang. 

Kvantitativ data har analyserats och utvärderats och författarna kan nu bekräfta att donatorerna 

främst är låginvolverade. Kvalitativ data har även den analyserats och utvärderats och författarna 

har poängsatt organisationerna. Den insamlade empirin rörande Djurens rätt har resulterat i att 

organisationen fått totalt tolv poäng. Utifrån detta kan Djurens rätt utan tvekan anses ha en 

marknadsföringsstrategi som främst är i likhet med utvecklingsstrategin. Den insamlade empirin 

rörande Rädda Barnen har utvärderats och analyserats och organisationen har fått totalt sju poäng. 

Utifrån detta kan Rädda Barnen anses ha en marknadsföringsstrategi som i grunden påminner om 

utbytesstrategin men med vissa inslag av utvecklingsstrategin. Empirin rörande Hjärt- Lungfonden 

har lett till att organisationen fått totalt tio poäng. Hjärt- Lungfonden kan utifrån den totala 

poängsumman anses ha en marknadsföringsstrategi som påminner om utvecklingsstrategin. SOS 

Barnbyar har också de fått en totalsumma om tio poäng. Utifrån detta kan SOS Barnbyar anses ha 

en marknadsföringsstrategi som påminner om utvecklingsstrategin. 

 

Empirin för denna studie visar att det råder en oöverensstämmelse, detta då donatorerna främst är 

låginvolverade och organisationernas marknadsföringsstrategier främst påminner om 

relationsmarknadsföring. Dock är det viktigt att poängtera det faktum att organisationerna även 

arbetar med masskommunikation och rena utbyten vid sidan om deras arbete med relationer. 

Modellen nedan illustrerar resultatet där de orange punkterna representerar donatorerna och de blå 

kryssen representerar välgörenhetsorganisationerna. Kryssen som markerar organisationernas 

marknadsföringsstrategi visar i vilken utsträckning organisationerna arbetar med 

relationsmarknadsföring, något som inte utesluter det faktum att de även aktivt arbetar med 

transaktionsmarknadsföring. 
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Figur 3. Resultatsammanställning 
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7. Slutsats och avslutande diskussion 
 
 

 

I detta kapitel drar författarna slutsatser utifrån studiens resultat. Författarna diskuterar först kring 

skandaler och vikten av förtroende inom branschen. Därefter diskuterar författarna kring mervärde 

och slutligen diskuteras förutsättningarna för att nå långsiktig överlevnad. Inom detta kapitel finner 

läsarna även en "kritisk granskning" där bland annat författarnas tillvägagångssätt reflekteras 

över. Även "förslag till vidare forskning" presenteras. 
 

 

 
Välgörenhetsbranschen har som tidigare nämnts kantats av diverse skandaler, en ökad mängd 

blufforganisationer och ökad konkurrens. Detta är något som kan påverka donatorerna i deras 

givande då den upplevda risken varierar med donatorernas engagemang. Författarna 

problematiserade i bakgrunden kring i vilken utsträckning organisationernas 

marknadsföringsstrategier påverkar deras möjligheter till att nå långsiktig överlevnad på den 

svenska marknaden. 

 

Uppdagade skandaler och negativ publicitet i media gynnar ingen organisation inom branschen. Det 

faktum att det ändå sker har resulterat i hårdare kontroller och en ökad förståelse för vikten av 

förtroende inom denna bransch. I denna studie påvisades att branschen främst består av donatorer 

med ett lågt engagemang men att organisationerna arbetar med förtroendefrågan ur ett 

relationsperspektiv. Förtroende visade sig vara den viktigaste faktorn i donatorernas val av 

välgörenhetsorganisation trots donatorernas överlag låga engagemang.  Transparens är ledordet och 

författarna drar slutsatsen att ett stort förtroende är av största vikt vare sig branschen främst består 

av låg- eller höginvolverade donatorer. Välgörenhetsbranschen är en ”förtroendebransch”. 

 

Branschens produkter är abstrakta och organisationernas förmåga att paketera de känslomässiga 

värden som donatorn eftersträvar är av stor betydelse för hur väl de kommer att lyckas. Socialt 

ansvar är ett relativt nytt fenomen och studien visar på att de flesta donatorer i dagsläget upplever 

och eftersträvar en yttre form av mervärde och kanske främst donerar pengar för att de ”bör”. 

Studien visade också på att organisationerna främst arbetar med mervärde utifrån en 

utvecklingsstrategi och ett relationsperspektiv. Författarna kan inte avgöra huruvida 

organisationerna genuint vill bygga relationer eller ej, men i dagsläget tycks det främst handla om 

relationsmarknadsföring i kombination med transaktionsmarknadsföring. Eftersom majoriteten av 

de svenska donatorerna tycks vara låginvolverade vore det omöjligt för organisationerna att helt 
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utesluta masskommunikation. Det faktum att välgörenhetsorganisationerna uppger att de arbetar 

med relationsmarknadsföring kan således innebära att de arbetar i motvind med tanke på 

donatorernas låga engagemang. Enligt teorin råder en oöverensstämmelse och författarna tror att det 

krävs en djupare förståelse hos organisationen för hur ett yttre och inre upplevt mervärde skiljer sig 

åt för att med större framgång nå de låginvolverade donatorerna. Dock tror inte författarna att denna 

oöverensstämmelse, kombinationen av relations- och transaktionsmarknadsföring, är förödande för 

den långsiktiga överlevnaden.  

 

För att en organisations chanser till att nå långsiktig överlevnad skall anses stora visar denna studie 

främst på vikten av förtroende och förståelse. Förtroende i form av att ”leva som man lär” och 

förståelse i form av att möta donatorerna där de befinner sig i sitt engagemang. Organisationerna 

kan anses ligga före i tiden då de eftersträvar ett engagemang som ännu inte är särskilt utvecklat hos 

de svenska donatorerna. De strävar efter att bygga relationer och författarna menar att de gör rätt i 

detta även då det innebär en oöverensstämmelse mellan organisationernas marknadsföringsstrategi 

och donatorernas engagemang. Att organisationerna eftersträvar långvariga relationer utöver 

masskommunikation är logiskt då utvecklingsstrategin talar om relationer som nyckeln till 

lönsamhet. Detta oavsett om relationerna som byggs kan anses vara sanna eller falska. 

Organisationerna måste arbeta kostnadseffektivt och menade själva att de vore ”tjänstefel” att inte 

ha ett program för uppföljning och sträva efter att bygga en relation. Hade oöverensstämmelsen 

istället tagit formen av höginvolverade donatorer och transaktionsorienterade organisationer vore 

dock läget kritiskt. Välgörenhetsorganisationernas roll i samhället växer sig allt starkare. Givandet 

ökar och marknaden mognar, den kunskap som finns i beredskap anser författarna i sinom tid 

kommer att komma väl till pass.  

 

7.1 Kritisk granskning 
 

I studien har författarna använt sig av metodtriangulering, något som förhoppningsvis bidragit till 

en mer nyanserad studie, dock kan genomförandet av datainsamlingen reflekteras över. Den 

kvantitativa datainsamlingen, enkätundersökningen, hade kunnat utformas bättre. En del av 

frågorna har i efterhand visat sig överlappa varandra och ett antal frågor hade kunnat läggas till. I en 

av frågorna frågades det efter donatorns upplevda risk/osäkerhet. Författarna diskuterade huruvida 

begreppen risk och osäkerhet behövde definieras eller ej, men kom fram till att en definition hade 

kunnat resultera i att frågan blivit ledande. I efterhand, i samband med analysarbetet, insåg 

författarna att en definition ändå kanske hade varit bra. Det går också att reflektera över de 

distributionskanaler (hemsida, mail och direktkontakt) som användes för den kvantitativa 
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datainsamlingen. Författarna borde eventuellt ha varit konsekventa i sin rekrytering av respondenter 

då de inte besitter någon djupare kunskap om hur detta kan ha påverkat studiens resultat. 

 

Den kvalitativa datainsamlingen, intervjuerna, kan med stor sannolikhet ha påverkats av de 

förhållanden som rådde vid intervjutillfällena. Intervjuerna försvårades av bland annat sjukdom och 

tidsbrist, då ett av intervjuobjekten i sista stund blev sjuk och intervjun fick genomföras per telefon. 

Ett annat av intervjuobjekten hade försökt omboka intervjutillfället, men då informationen inte gick 

fram fick intervjun genomföras under en strikt begränsad tid. Författarna är även medvetna om att 

en kvalitativ metod innebär lägre objektivitet. En av fördelarna med kvalitativ datainsamling är dess 

flexibilitet, men författarna upplevde samtidigt att en del frågor glömdes bort eller inte framträdde 

lika tydligt som författarna önskat. Något som också kan reflekteras över är det faktum att 

författarna gick med på att skicka frågorna i förväg till de organisationer som efterfrågade detta, 

något som kan ha påverkat informationen som trädde fram i och med intervjuerna. Vad gäller 

studiens urvalsstorlek anser författarna att storleken var rimlig för studiens omfattning, men ett 

större urval hade varit önskvärt då det bidragit till en högre generaliserbarhet. 

 

Författarna har även reflekterat över det faktum att den kvantitativa enkätundersökningen har 

resulterat i en generell bild av donatorers engagemang, medan de kvalitativa intervjuerna har 

resulterat i en analys av specifika organisationers marknadsföringsstrategier. Studien borde 

eventuellt ha utformats som så att författarna tagit kontakt med donatorer som specifikt donerat till 

någon av de medverkande organisationerna. Samstämmigheten hade då kunnat analyseras mer 

individuellt, det vill säga varje organisations marknadsföringsstrategi hade kunnat ställas i relation 

till den specifika organisationens donatorer. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 

Studien som genomförts ger en bild av hur välgörenhetsbranschen, dess organisationer och 

donatorer, står i relation till varandra. Med tiden kommer eventuellt donatorernas engagemang att se 

annorlunda ut, lika så organisationernas sätt att arbeta med marknadsföring och kommunikation. 

Därav vore en liknande studie intressant att genomföra i framtiden. Då företag börjat arbeta mer 

med CSR och de har kommit att bli en allt viktigare donator anser författarna att det även vore 

intressant att göra en liknande studie men med fokus på företaget som donator. Riskuppfattningen 

skulle då eventuellt få en annan innebörd då det rör sig om ett företags varumärke och image. Hur 

valet att donera pengar och att arbeta med CSR påverkar varumärket skulle också eventuellt kunna 
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tänkas framträda tydligare. I enkätundersökningen framgick att en del privata donatorer engagerar 

sig tack vare sin arbetsgivare, bland annat i form av att en summa från lönen doneras eller att 

arbetstid avsätts för volontärarbete. Detta är också något som författarna funnit intressant och som 

skulle kunna studeras vidare.
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Bilaga 1.  Enkät 
 
Denna enkät är framtagen i syfte att besvara en del frågor kring välgörenhetsbranschen. Resultatet 
kommer att användas i den kandidatuppsats vi för närvarande håller på och skriver på Södertörns 
Högskola, Institutionen för företagsekonomi. Vi är tacksamma för att du väljer att medverka. Sätt 
ett kryss framför ditt valda alternativ. 
 
 
1. Hur ofta donerar du pengar till välgörenhetsorganisationer? 

 
" 1 gång/veckan 
" 2 gånger/månaden  
" 1 gång/månaden  
" Mer sällan   
" Aldrig    

 
 
 
2. Är du personligt engagerad i någon specifik välgörenhetsorganisation? (volontär, månadsgivare, 
fadderbarn, anställd etc.) 
 

" Ja  
" Nej   

 
Om ja, vilken/vilka?  ……………………… . …...................................................... 

 
 
 
3.Donerar du till en och samma organisation eller kan valet av organisation variera? 

 
" Ja 
" Nej, det varierar 
 
Om ja, i så fall vilken? …………………….......................................................... 
 
 
 
 

4. Är du intresserad av att: 
 
" Besöka ditt fadderbarn 
" Gå på seminarier (informationskvällar) 
" Arbeta som volontär 
 
" Ingetdera 
 
 
 
 

5. Finns det någon välgörenhetsorganisation du av någon anledning inte skulle donera pengar till? (flera 
kryss tillåts, vänligen motivera varför du inte skulle donera pengar till den/de valda organisationerna) 
 

" Cancerfonden ………………………………………………………………………. 
" Plan Sverige ………………………………………………………………………... 
" Stadsmissionen ……………………………………………………………………... 
" Röda korset …………………………………………………………………………. 



 

 

" UNICEF …………………………………………………………………………….. 
" Hjärt & Lungfonden ………………………………………………………………… 
" Världsnaturfonden …………………………………………………………………... 
" Läkare utan gränser …………………………………………………………………. 
" Actionaid ……………………………………………………………………………. 
" Greenpeace ………………………………………………………………………….. 
" Radiohjälpen ………………………………………………………………………… 
" SOS Barnbyar ……………………………………………………………………….. 
" Rädda barnen ………………………………………………………………………… 
 
Övriga organisationer: ………………………………………………………………….. 

 
 
 
6. Vilka faktorer är avgörande i ditt val av välgörenhetsorganisation? Rangordna följande faktorer från 1-6, 
där 1 är mest avgörande. 
 

" Organisationens nationalitet (svensk respektive utländsk)    

" Välkänt varumärke             

" Trovärdighet              

" Ändamål              

" Marknadsföringen  

" Slumpen avgör 
 

Övrigt …………………………………………………………………................... 
 
 
 
 
7. Har din syn på välgörenhetsbranschen förändrats över tiden? (Vänligen kryssa i ett alternativ och utveckla 
sedan ditt svar) 

 
" Ja 

 " Nej 
 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Anser du att välgörenhetsbranschens bild i media påverkar din uppfattning av branschen? (Vänligen 
kryssa i ett alternativ och motivera sedan ditt svar) 

 
" Ja 
" Nej 
 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Upplever du någon risk/osäkerhet med att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer? (Vänligen kryssa 
i ett alternativ och motivera sedan ditt svar) 



 

 

 
" Mycket stor risk 
" Ganska stor risk 
" Ganska svag risk 
" Mycket svag risk 
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
10. Hur är ditt förtroende för välgörenhetsbranschen? 
 

" Mycket stort 
" Ganska stort 
" Ganska svagt 
" Mycket svagt 

 
 
Är Du  " Man  Hur gammal är Du? 
Eller " Kvinna 15-24 år " 
 25-34 år " 
 35-44 år " 
Inkomst          " Låg 45-54 år " 
                       " Medel 55-64 år " 
                       " Hög 65-         " 
   
  
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
Tack för din hjälp! /Hedvig och Cecilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Intervjudisposition 
 
 
 

1. Berätta kort om hur ni marknadsför er? (Reklamomfång/i vilken utsträckning. Traditionella 
marknadsföringskanaler samt nya sociala medier. ”Kundevenemang”.) 

 
 

2. Hur sker den främsta interaktionen med donatorerna? (Via hemsida, ute på stan, 
”kundkvällar”/informationskvällar, personliga möten.) 

 
 

3. Vad finns det för utbud av information att tillgå? (Hemsidan, telefon, utskick av 
information, riktad information dvs. olika mycket till olika donatorer) 

 
 

4. Har donatorerna möjlighet att skaffa sig information om organisationen och dess ändamål 
genom workshops, utbildningar, seminarier etc.? (Utbildning) 

 
 

5. Vad har ni för relation till era donatorer? (I vilka sammanhang kommer ni i kontakt med era 
donatorer? Jobbar ni med att bygga upp relationer? Har ni ”kundregister”? Har ni störst 
andel engångsgivare eller månadsgivare?)  

 
 

6. Gör ni marknadsundersökningar? Hur i så fall? (Kundundersökningar. Träffar ni era 
donatorer? Ser ni möjligheter i att samla information från era donatorer? 

 
 

7. Har ni många donatorer som varit er trogna under en väldigt lång tid? (Hur stor andel 
ungefär? ) 

 
 



 

 

Bilaga 3. Poängsättning välgörenhetsorganisationer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


