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Abstract 
 

Throughout the years more and more charitable organisations have appeared and the competition 

between them has increased. This has forced the charities to use more marketing strategies in their work 

in order to strengthen their competitiveness.  

 

Research in philanthropy in terms of economy and marketing has been neglected in Sweden and the 

research that is done today is mainly focused on why individuals donate to charity. A donation, 

according to the writers of this thesis, has been seen as an economical activity and can therefore be 

explained and understood through economical models and theories. This thesis aims to see how a 

contributor to charity makes the decision to donate money, consequently see how the donation decision 

process actually works from a theoretical model of a buying decision process from marketing literature.    

 

The purpose of this thesis is therefore to from a buying decision process concerning products describe 

the donation decision process for contributors to charity. By achieving this purpose the writers aim to 

compare if a donation decision process go through certain steps similar to a buying decision process. 

This is expected to give a theory-testing contribution to science where the chosen theoretical model for a 

buying decision process is strengthened.  

 

The thesis is based on a qualitative method of research to achieve this purpose where the main 

information comes from semi-structured interviews with three charities and ten individuals who all 

contribute to charity.  

 

From the gathered empirical data and the following analysis, several conclusions are presented in the 

thesis based on earlier research questions. The purpose of the thesis is considered to have been fulfilled, 

the chosen theory of buying decision process is considered to be fully proficient to explain a donation 

decision process. A donation to charity is, according to the thesis, considered as an impulse decision 

with low involvement that has strong emotional factors, such as motivation, which influences the 

decision. The writers believe that this thesis could be useful to other researchers within this field of 

science, or charities searching for insight into individual’s donation decision process.   

 

Keywords 

Donation decision process, buyer decision process, philanthropy, marketing 
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Sammanfattning 
 

Genom åren har allt fler hjälporganisationer etablerats på marknaden och konkurrensen mellan dem 

ökar. Detta har inneburit att hjälporganisationerna har blivit tvingade att använda 

marknadsföringsstrategier i större utsträckning än tidigare för att stärka sin konkurrenskraft.  

 

Forskningen inom filantropi i samband med ekonomi och marknadsföring är eftersatt i Sverige och den 

forskning som sker idag är främst inriktad på varför individer donerar pengar till välgörenhet. Denna 

uppsats vill undersöka hur en bidragsgivare kommer fram till beslutet att donera pengar. 

Syftet med uppsatsen blir därför att utifrån en köpbeslutsprocess gällande produkter beskriva 

donationsbeslutsprocessen för bidragsgivare. Genom detta syfte vill uppsatsförfattarna se hur 

donationsbeslutsprocessen går till och jämföra den utifrån en modell för köpbeslutsprocesser som finns 

inom marknadsföringsteorin. Detta förväntas ge ett teoriprövande bidrag till forskningen och stärka och 

vidga användningsområdet för den valda modellen för köpbeslutsprocessen.      

 

För att uppnå detta syfte har uppsatsen en kvalitativ metod där den primära källan för information är 

semistrukturerade intervjuer med tre stycken hjälporganisationer och tio stycken bidragsgivare. Utifrån 

empirin och den följande analysen presenteras ett antal slutsatser.  

 

Syftet med uppsatsen ansågs vara uppfyllt då den valda teorin om köpbeslutsprocessen väl kunde 

förklara en donationsbeslutsprocess. En donation enligt uppsatsen är ett impulsbeslut med låg 

involvering trots att motiven bakom är av emotionell natur. Det låga engagemanget grundar sig i att 

bidragsbranschen ses som homogen. Tilliten spelar stor roll, men är komplex för bidragsgivarna och 

många är väldigt känsliga för medierapportering.  

 

Det förväntade bidraget till forskning kan därmed sägas ha uppnåtts, marknadsföringteorin om 

köpbeslutprocessen kan användas för att beskriva en donationsbeslutsprocess. Uppsatsförfattarna anser 

att denna uppsats kan komma till användning för andra forskare inom området eller för 

hjälporganisationer som vill få insikt i bidragsgivarnas beslutsprocess.  

 

 

Nyckelord 

Donationsbeslutsprocess, köpbeslutsprocess, filantropi, marknadsföring 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I december 2004 drabbades ett flertal länder i Sydostasien, Indien och Sri Lanka av en tsunami där 

Thailand, svenskarnas semesterparadis, drabbades hårt. Katastrofen var ett faktum och pengar 

strömmade in till biståndsorganisationerna. Aldrig förr hade svenskarna skänkt så mycket. Efter bara en 

månad hade man skänkt en miljard kronor (SVT Rapport, nätupplaga 2010) och i och med tsunamin har 

biståndssektorn vuxit och svenskarna fortsätter att skänka mer pengar än innan tsunamin. Förra året, 

2009, skänkte svenskarna fem miljarder kronor till olika hjälpinsatser och var ett av få länder som nådde 

upp till FN:s målsättning för industriländers bistånd (Regeringens hemsida 2010). Statistiken för Sverige 

visar på en trend att svenskarna skänker mer pengar än tidigare. Erik Zachrison generalsekreterare på 

FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, menar att det har blivit en del av livsstilen. Det har blivit 

viktigt att visa sitt samhällsengagemang på ett eller annat sätt, till exempel genom att ha ett fadderbarn 

eller vara månadsgivare i någon organisation (UNT, nätupplaga 2010).  

 

Tidigare har arbetet med välgörenhet främst skötts av kyrkan genom den religiösa barmhärtighetstanken 

som föreskrev att alla hade ett ansvar gentemot sina fattiga medmänniskor. Detta ansvar har under tidens 

gång växlat fram och tillbaka mellan stat, kyrka och gemene man. Under 1800-talet blev det modernt att 

starta upp olika föreningar och däribland även organisationer som syftade till den enskilda 

välgörenheten. Det var främst kvinnor som engagerade sig i detta arbete (Socialdepartementet 1993). 

Under 1800- och 1900-talet utökades, i kolonialismens spår, missionen. Till en början handlade detta 

arbete mycket om organiserad ekumenik, att söka ena alla under den kristna tron. Men med tiden fick 

vissa missionsorganisationer statligt stöd och verksamheten utökades till mer biståndsrelaterade 

handlingar som till exempel brunnsborrning (Ryman 2005). Dagens väletablerade 

biståndsorganisationer har ofta rötter i den gamla missionsverksamheten och har därmed funnits länge. 

Erik Zachrisson menar att det ökade stödet till olika organisationer kan ha att göra med ett ökat 

förtroende som då har bidragit till trenden att skänka pengar (FRII:s hemsida 2010). 

 

Något som har diskuterats i och med skandaler och bidragsgivning är att media har en viktig roll i 

människors givmildhet och även vilket ändamål pengarna går till. Först och främst skänks det pengar 

vid juletid och naturkatastrofer, särskilt om svenskar påverkats av dem. Krig och andra långdragna 

konflikter är svårare att relatera till, enligt Anna Breman (2008), biträdande professor på avdelningen för 
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nationalekonomi vid University of Arizona och aktuell inom filantropisk och ekonomisk forskning. Vid 

naturkatastrofer och akuta händelser är mediautrymmet oftast större, men med tiden tenderar 

rapporteringen även då att ebba ut och i och med det även bidragsströmmen (Lerner 2010). I Sverige har 

det inträffat två händelser som fått stort medialt utrymme de senaste åren, tsunamin och en jordbävning 

som drabbade Haiti den 12 januari 2010. Denna kraftiga jordbävning engagerade hela västvärlden och 

bara fem dagar efter katastrofen hade svenskarna skänkt runt 50 miljoner kronor. Sverige hade aldrig 

samlat ihop så mycket pengar på så kort tid tidigare (Lerner 2010). Detta innebar också ett genombrott 

för sms-insamling, där den nya tekniken hjälpte till att få in pengar rekordsnabbt (Bondesson 2010). 

Andra tjänster som har ökat de senaste åren är olika Internettjänster, aktiegåvor och lotterier. Branschen 

växer sig allt större och i Sverige har antalet insamlingsorganisationer trefaldigats de senaste 15 åren. 

Från att främst ha varit en statlig angelägenhet till att allt fler privata och internationella organisationer 

har kommit in på marknaden (Breman 2008). I och med den ökade konkurrensen har de olika 

organisationerna stegvis förändrat sitt arbete. Förr stod dessa enbart med en bössa på gatan, medan de 

numera erbjuder en mängd skräddarsydda tjänster för att underlätta för alla att ge ett bidrag. 

Organisationerna använder fler och fler marknadsföringsstrategier för att nå ut till allmänheten och allt 

fler böcker ges ut i hur man når ut till bidragsgivare på ett effektivt sätt. Detta visar på 

hjälporganisationernas förståelse för marknadsföringens påverkan på donationsvolymer och på 

organisationens egen effektivitet. 

 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Forskningen om givandets omfattning och betydelse är enligt Anna Breman (2008) eftersatt i Sverige. I 

USA och Storbritannien har forskning kring detta pågått, om än sporadiskt, sedan slutet av 60-talet. 

Något som skiljer Sverige från många andra länder i västvärlden är att det inte är avdragsgillt att skänka 

pengar i Sverige. Detta gör det ofta vanskligt att göra jämförelser med andra länders forskning om 

bidragsgivning. I USA till exempel skänker en privatperson betydligt mer per år än en svensk, men i 

USA är fler institutioner beroende av insamlade medel, som kyrkor, skolor, universitet och sjukhus 

(Breman 2008). Detta visar på en annan kultur och en annan syn på bidragsgivning inom den 

dominerande forskningen som ger vinklade siffror och uppsatsförfattarna menar på att det finns belägg 

för att undersöka detta ur ett svenskt perspektiv.  
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Det var först i början av 1990-talet då man såg en ökad konkurrens på biståndsmarknaden i USA och 

Storbritannien som organisationer fann sig tvungna att implementera segmentering och marknadsföring 

för att nå ut till bidragsgivarna (Hibbert & Horne 1996). Även i Sverige har man, som nämnt tidigare, 

sett en ökad konkurrens där hjälporganisationer använder sig mer och mer av marknadsföring och andra 

ekonomiska teorier och modeller. Detta för att förstå sina kunder och den marknad de befinner sig på. 

Idag ligger dock fokus på forskningen inom marknadsföring, ekonomi och filantropi mestadels på 

motiven bakom välgörenhet och varför individer donerar tid eller pengar till hjälporganisationer (Pitt et 

al 2002). Även flera andra vetenskapliga artiklar hänvisar i dagsläget till forskning om motiven bakom 

filantropi som det primära området (Chang 1999, Hibbert & Horne 1996). Forskningen inom altruism, 

välgörenhet och donationer sker främst i USA där välgörenhet och bidragsgivning är en mycket större 

marknad och mycket mer integrerat i samhället (Breman 2008).  

 

Enligt Anna Breman (2008) finns det en diskussion inom både nationalekonomi och filantropisk 

forskning om bidragsgivares beteende med utgångspunkten: 
 

”Nationalekonomisk teori utgår traditionellt sett från en nyttomaximerande individ som drivs av 

egenintresse. Att jobba hårt för att tjäna pengar och sedan skänka bort dem ter sig inte rationellt utifrån detta 

synsätt. Är altruistiskt beteende egentligen dold själviskhet?” 

 

Breman (2008) tar i citatet upp en viktig sak som författarna till denna uppsats finner intressant och det 

är diskussionen om huruvida altruistiskt beteende kan appliceras på en nyttomaximerande individ. I 

förlängningen kan man även se detta som en fråga om hur väl altruism och filantropisk forskning går att 

kombinera med ekonomi och marknadsföring. Det har traditionellt sett varit kontroversiellt att se 

filantropi som en kommersiell transaktion, vilket fortfarande hänger kvar idag. Det är ofta känsligt att 

nämna välgörenhet i samma mening som klassisk konsumtion men Andreasen & Kotler (2003) 

tillsammans med andra forskare menar att man ska se på en donation som en transaktion, där 

bidragsgivaren vill få ut något av en donation och betalar detta med pengar. Fler har skrivit om detta 

som till exempel Arnett et al (2003) och Polonsky & Sargeant (2007), som också yrkar på att se på 

donationer som en transaktion eller tjänst.  

 

Detta leder in på ämnet som denna uppsats kommer att beakta, nämligen den beslutsprocess en 

bidragsgivare går igenom när han eller hon är i stånd att skänka pengar till en hjälporganisation. Enligt 

Hibbert & Horne (1996) har väldigt lite fokus lagts på den faktiska givarsituationen och de går så långt 

som att säga: “the knowledge of the donation process is unknown and in order to optimize the efficiency 
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of the marketing effort it is vital to have an understanding of the reality of how people give to charity”. 

Författarna till denna uppsats menar att detta visar på att det finns en problematik och en högt aktuell 

diskussion angående bidragsgivning och den process individer går igenom när de ska skänka pengar till 

välgörenhet.  

 

Det finns fler forskare, bland annat Okten & Weisbrod (2000) som använder sig av traditionella 

ekonomiska termer och teorier för att förklara faktorer som påverkar privata donationer till 

hjälporganisationer. Drollinger (2010) har forskat kring donationsprocessen som en utbytesprocess för 

att på så sätt förklara och förstå den process bidragsgivare går igenom. Viss forskning har utgått ifrån att 

se skillnader i donationsbeteendet gällande demografiska faktorer som ålder, kön och utbildning samt 

låg- och höginvolvering från donatorerna (Riecken & Yavas 2008). Dessa faktorer anser författarna till 

denna uppsats vara delar av en större bild som behöver undersökas och i sig inte kan förklara tillräckligt 

av beteendet och den process bidragsgivare går igenom vid bidragsgivning.  

 

Denna uppsats skall därför undersöka donationsbeslutsprocessen, i vilka steg beslut tas samt de faktorer 

som påverkar genom att se till redan existerande företagsekonomiska köpbeslutsprocesser. Detta för att 

stärka den syn en stor del av forskningen har i dag om att bidragsgivning är en ekonomisk handling som 

det går att applicera marknadsföringsteorier och begrepp på. Uppsatsen ämnar även ge stöd till 

forskning kring hur individer går igenom beslutet att donera pengar till hjälporganisationer och inte bara 

som i dagens forskning där det främst fokuseras på varför individer väljer att donera pengar till 

hjälporganisationer.     

    

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en köpbeslutsprocess gällande produkter beskriva 

donationsbeslutsprocessen för bidragsgivare. 

 

Genom att uppnå detta syfte vill uppsatsförfattarna jämföra om en donationsbeslutsprocess genomgår 

liknande steg som en köpbeslutsprocess, även om motiven ibland är annorlunda. Detta förväntas ge ett 

teoriprövande bidrag till forskningen, där uppsatsen avser ge stöd åt marknadsföringsmässiga modeller 

om köpbeslut som ligger till grund för denna uppsats. Målet är att stärka denna teorins bredd och 

giltighet.   
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1.4 Frågeställningar 

För att svara på syftet med uppsatsen har ett antal frågeställningar tagits fram som ska ligga till grund 

för uppsatsens arbete. Dessa frågeställningar är: 

 

• Vilken beslutsprocess går individer igenom när de donerar pengar till hjälporganisationer? 

• På vilka sätt skiljer sig en donationsbeslutsprocess från en köpbeslutsprocess? 

 

 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Donationsbeslutsprocess 

För denna uppsats definieras en donationsbeslutsprocess som en serie aktiviteter och händelser en 

individ går igenom vid beslut om och när denne ska skänka pengar till välgörenhet.  

 

1.5.2 Hjälporganisationer 

Hjälporganisationer definieras som den del av den ideella sektorn som helt eller delvis är beroende av 

medel insamlat från allmänheten. Organisationer som bedriver verksamhet utan vinstsyfte och inte delar 

ut ekonomiskt överskott till ägare eller medlemmar. Verksamheten ska även ha inslag av idealitet, det 

vill säga att det ska finnas bidrag eller frivilligt arbete från bidragsgivare som stöd för organisationen 

(Breman 2008). I Sverige ska dessa dessutom ha ett så kallat 90-konto administrerat av Stiftelsen för 

Insamlingskontroll (SFI:s hemsida 2010). Denna definition gäller även välgörenhetsorganisationer och 

biståndsorganisationer.  

    

Sverige skiljer sig från många andra länder i västvärlden vad gäller reglering av 

insamlingsorganisationer. Endast de organisationer som godkänts av SFI får använda sig utav 90-

konton, som är en kvalitetsstämpel vad gäller trovärdighet och ekonomisk kontroll. Utöver SFI finns 

även FRII som garanterar att deras medlemmar, förutom att vara innehavare av ett 90-konto, även följer 

FRII:s etiska regler. Alla seriösa insamlingsorganisationer är medlemmar hos dessa två kontrollorgan.  
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1.5.3 Altruism 

Uppsatsen använder sig av nationalencyklopedins definition av altruism, som är: ”osjälviskhet, att vilja 

och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget 

intresse” (Nationalencyklopedin, nätupplaga 2010). Altruism ska även vara frivilligt och medvetet 

(Green & Webb 2008).   

 

1.5.4 Donation 

Donation i denna uppsats är en handling där en privatperson ger en viss mängd av sina pengar, en 

enstaka gång eller regelbundet, till en hjälporganisation. Uppsatsens författare väljer att se en donation 

som en tjänstetransaktion där ena parten får pengar för att utföra en tjänst. (Drollinger 2010 och 

Polonsky & Sargeant 2007) . En tjänst är en aktivitet eller nytta som en part kan erbjuda en annan och 

värderas utifrån kundens upplevda värde och kvalitet (Gummesson 2005). Vid en donation erbjuder 

hjälporganisationen att förmedla den aktivitet eller nytta, i denna uppsats pengar, till bidragsgivarens 

upplevda värde och kvalitet. Värde och kvalitet kan likställas med att bidragsgivaren känner någon form 

av tillfredsställelse, nytta eller ren altruism i och med sin handling. 

 

Ibland kan tjänster och produkter vara substitut för varandra men fyra karaktäristika skiljer tjänster ifrån 

produkter och det är ogripbarhet, oskiljaktighet, föränderlighet och förstörbarhet (Gummesson 2005). 

Ogripbarhet innebär att man ofta inte kan uppfatta en tjänst med sina sinnen utan letar efter andra bevis 

på kvalitet (Kotler & Keller 2006). Ett exempel kan vara när en hjälporganisation vill uppfattas som 

”radikal” och försöker visa detta genom att interiören på kontoren och layouten har explosiva färger och 

typsnitt och slagkraftiga uttryck. Personalen bör kanske uppfattas som drivna och dedikerade och allt 

tryckt material ska associeras till verksamhetens mål och vision. Oskiljaktighet innebär att den typiska 

tjänsten produceras och konsumeras samtidigt, till skillnad från fysiska produkter. Föränderlighet 

kopplas till att tjänster är beroende av vem som levererar tjänsterna samt när och var dem levereras, 

vilket kan vara av väldigt varierande art. Förstörbarhet hänvisar till att tjänster inte kan lagras (Kotler & 

Keller 2006). 

 

1.5.5 Bidragsgivare 

En bidragsgivare är en privatperson som bidrar med pengar, tid eller andra resurser till en 

hjälporganisation. I denna uppsats kommer endast bidragsgivare som ger bistånd i form av pengar att 
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behandlas. Uppsatsen följer därmed nationalencyklopedins definition av bidragsgivare ”person som 

tillskjuter materiellt understöd” (Nationalencyklopedin, nätupplaga 2010). 
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2. Metod 

 

2.1 Övergripande forskningsdesign och datainsamling 

Till uppsatsen har en kvalitativ ansats valts i form av intervjuer. Detta för att få djupare och fylligare 

information som underlag för att kunna jämföra och beskriva donationsbeslutsprocessen med en 

köpbeslutsprocess. Ansatsen har även valts på grund av dess flexibilitet, vilket underlättar för tolkning 

och bearbetning av intervjuerna för att tyda eventuella mönster mellan donationsbeslut och köpbeslut. 

Johannessen & Tufte (2003) menar att denna metod är ett lämpligt alternativ vid tillfällen då förkunskap 

eller tidigare forskning är begränsad, vilket är fallet då denna uppsats skrivs. Kvalitativ ansats betyder 

att till skillnad från kvantitativ ansats har data insamlats från kortare eller längre texter som senare 

bearbetas och tolkas (Johannessen & Tufte 2003). I denna uppsats har detta gjorts utifrån litteratur och 

intervjutranskriberingar.  

 

2.1.1 Primär- och sekundärdata 

Vid datainsamlingen har både primära och sekundära data används. Sekundära data som 

marknadsföringslitteratur, vetenskapliga artiklar, tidsskrifter, statistik, hemsidor och avhandlingar har 

verkat som grund till uppsatsens teoretiska ramverk, syfte och frågeställningar. Denna sekundärdata har 

bestått av både kvalitativt och kvantitativt innehåll. Den primära data som införskaffats specifikt för 

uppsatsen utgörs av personliga intervjuer med bidragsgivare i form av privatpersoner och även med 

hjälporganisationer. 

 

 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

 
Uppsatsen har skrivits ur en deduktivt ansats, så tillvida att avsikten med uppsatsen har varit att testa 

ifall donationsbeslutsprocessen kan förstås genom de existerande teorier kring köpbeslutsprocesser som 

behandlas i marknadsföringslitteraturen. Det vill säga att som Johannessen och Tufte (2003) beskriver 

det, att testa generella påståenden med empiriska data. 
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2.3 Urval 

 

Vid val av organisationer och bidragsgivare har strategiska val gjorts utifrån deras lämplighet för 

uppsatsen (Johannessen & Tufte 2003). Organisationerna valdes utefter erfarenhet av biståndsbranschen, 

storlek och hur pass välkända de var. Dessutom försöktes en bredd nås genom ett urval av 

organisationer med olika bakgrund som politiskt, religiöst, obunden eller med internationellt stöd i 

ryggen. Av sju förfrågningar svarade tre som även bokades in för intervju. Bidragsgivarna valdes utifrån 

om de skänker eller har skänkt pengar till välgörenhet och därmed kan anses lämpliga för att få klarhet i 

donationsbeslutsprocessen. Johannessen & Tufte (2003) kallar det intensiva urval som består av 

respondenter som kännetecknas av något specifikt utan att vara extrema. Avgränsningar har gjorts 

utifrån att respondenterna är begränsade till Stockholms kommun, både organisationerna och 

bidragsgivarna.  

 

2.3.1 Organisationerna 

Kontakt med organisationerna togs genom e-post och telefonsamtal där det efterfrågades personliga 

intervjuer med någon inom organisationen som var insatt i den frågeställningen som uppsatsen har. De 

tre organisationerna som intervjuades var UNICEF, Läkarmissionen och Kooperation Utan Gränser. 

Trots att dessa tre var de enda som svarade och ställde upp på intervju utav de sju tillfrågade, 

representerar de den bredd som initialt efterfrågades. Detta genom att UNICEF är en internationell 

aktör, Läkarmissionen har sin historia inom missionen (även om detta inte längre är fallet) och 

Kooperation utan gränser startades inom den svenska kooperationen (Kooperation utan gränsers 

hemsida 2010).  Representanterna har utsetts av organisationerna själva som mest lämpade att svara på 

de frågor som rör uppsatsen. 

 

2.3.2 Bidragsgivarna 

Bidragsgivarnas handlingar har varit grunden för deras lämplighet för intervjuerna. I detta fall alltså 

handlingen att skänka pengar till hjälporganisationer. Bidragsgivarna har på något sätt kopplingar till 

uppsatsförfattarna. Uppsatsen hade möjligtvis sett annorlunda ut med fler deltagare, eller framför allt 

genom ett urval av för uppsatsförfattarna okända deltagare. Orsakerna bakom det aktuella urvalet har 

främst varit tids- och resursbrist.  

 



16 
 

Antalet bidragsgivare som deltog i intervjun uppgick till tio stycken och Ryen (2004) nämner att denna 

siffra är rimlig för studentuppsatser. Hon refererar även till Kvale (1997) som menar att när man har nått 

en punkt där varje ny deltagare inte bidrar med någon ny information har man nått ett tillfredställande 

antal. I denna uppsats uppfattades denna så kallade mättnadspunkt ligga vid tio intervjudeltagare.          

 

Intervjudeltagarna är av olika åldrar och kön då uppsatsen inte ämnar undersöka någon specifik 

åldersgrupp eller skillnader könen emellan. Ryen (2004) säger att ”Vid kvalitativa intervjuer är 

huvudavsikten inte att jämföra enheter (…) utan att få tillgång till handlingar och händelser som ses 

som relevanta för undersökningens problemställning”. Slutligen blev det tre män och sju kvinnor i 

ålderspannet 22 till 56 år som intervjuades. 

 

 

 

2.4 Undersökningsmetod 

Syftet med intervjuerna var att se hur donationsbeslutsprocessen ser ut för bidragsgivare och 

intervjuerna med dessa har därför stått i centrum för uppsatsen. Intervjuerna med organisationerna 

genomfördes innan de med bidragsgivarna. Anledningen till att dessa intervjuer genomfördes i ett tidigt 

skede av uppsatsskrivandet var för att samla in mer allmän information om bidragsbranschen och hur 

organisationerna såg på donationsbeslut. Detta användes i sin tur för att, med hjälp av den teoretiska 

referensramen, strukturera upp intervjuerna med bidragsgivarna.  

 

Vid intervjuerna användes semistrukturerade intervjuguider. Det innebar två olika intervjuguider, en för 

organisationerna respektive en för bidragsgivarna. De båda utgick dock från syftet med uppsatsen och 

det teoretiska ramverket om Konsumentbeslutsprocessen. De två mallarna bestod av olika generella 

teman med underkategorier av mer strukturerade stödfrågor ifall informanterna behövde styras in på 

ämnet eller uppmuntras till att ge fördjupande information. Om det uppstod oklarheter under 

intervjuerna har dessa kunnat redas ut och informanten fick även möjlighet att vidareutveckla sina svar. 

Intervjuledaren kunde ställa följdfrågor för att få mer utförlig information utan att frångå huvudtemat. 

Ryen (2004) säger att ”om poängen är att fånga intervjupersonens perspektiv kommer en utvecklad 

förhandsstruktur att motverka intervjuns syfte”, detta togs i beaktande vid valet av semistrukturerad 

intervju och frågornas uppbyggnad.  
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Intervjuerna spelades in med informanternas tillåtelse och transkriberades därefter. Alla informanter 

informerades om syftet med uppsatsen och syftet med deras medverkan samt erbjöds rätten att vara 

anonyma, vilket avböjdes av organisationernas representanter. De intervjuade bidragsgivarna 

informerades innan intervjun att de skulle behandlas anonymt i uppsatsen. Organisationerna erbjöds 

även en kopia av den färdiga uppsatsen. Eftersom det inte var av vikt för undersökningen att veta vilken 

organisation som sa vad beslutades det att utesluta namnen i empirin och analysen.  

 

 

2.4.1 Organisationerna 

Intervjuerna med organisationerna ägde rum på respektive organisations kontor i Stockholms kommun 

och båda uppsatsförfattarna var närvarande. En av uppsatsförfattarna ledde intervjuerna medan den 

andre agerade stöd genom att ansvara för inspelningsutrustning och tid samt hålla reda på ifall 

intervjuledaren glömt någon fråga. Den person som agerade stöd hade även huvudansvar för de 

kommande transkriberingarna. De temafrågor som användes vid intervjuguiden berörde 

bidragsbranschen, hur organisationen arbetade och vilka verktyg och tjänster de använde sig utav. 

Dessutom fick de på olika sätt beskriva hur de såg på donationsbeslutsprocessen idag och i framtiden. 

Anledningen till dessa teman var inte bara att beskriva donationsbeslutsprocessen ur deras synvinkel 

utan de skulle även bistå med kunskap om branschen och respektive organisation. Eftersom det inte var 

självklart hur donationsbeslutsprocessen såg ut ansågs detta upplägg fördelaktigt, i synnerhet för att 

gynna information som eventuellt inte hade tagits i beaktande tidigare inom teorin eller av 

uppsatsförfattarna.  

 

Representanterna för organisationerna var mycket benägna att tala fritt och utförligt utifrån de 

huvudtemana som satts upp och stödfrågorna ställdes endast ifall det var något som fortfarande var 

oklart. Många av stödfrågorna svarade informanterna på indirekt, antingen under det tema som för 

stunden var aktuellt eller under något annat tema. Det förekom vissa spontana följdfrågor och ibland en 

del förtydliganden av frågorna, men till största del flöt samtalen relativt obehindrat.  

 

Transkriberingarna av intervjuerna skedde antingen direkt efter intervjutillfället eller dagen efter. Dem 

utfördes av den uppsatsförfattaren som inte hade haft huvudansvaret för intervjun och därefter 

kontrollyssnade den andre så att eventuella fel kunde diskuteras och rättas. Utifrån den stora mängd text 

i intervjumaterialet togs ett antal citat ut som kändes väsentliga för uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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Citaten sorterades efter likheter i innehåll med det teoretiska ramverket. Därefter grupperades dessa citat 

efter Konsumentprocessens olika steg. 

 

2.4.2 Bidragsgivarna 

Intervjuerna med bidragsgivarna ägde rum i Stockholms kommun på platser som passade dem bäst för 

stunden. Vid dessa intervjuer, som skedde efter de med organisationerna, var endast en utav 

uppsatsförfattarna närvarande. Uppsatsförfattarna intervjuade fem bidragsgivare var och den som 

intervjuade hade någon form av relation till informanterna och ansvarade för att intervjuguiden fyllde 

sitt syfte att ta reda på donationsbeslutsprocessen. Intervjuguiden var upplagd efter de steg som 

Konsumentbeslutsprocessen består av då uppsatsen avser att jämföra donationsbeslut med köpbeslut. 

Syftet med detta var att fånga bidragsgivares donationsbeteende utifrån det teoretiska ramverket. Under 

dessa huvudteman fanns mer specifika och strukturerade stödfrågor. Till skillnad från organisationerna 

var bidragsgivarna mer benägna att svara konkret och kortfattat på temafrågorna, vilket innebar att 

intervjuerna fick en mer strukturerad form än som var tänkt. Många av stödfrågorna användes, men även 

spontana följdfrågor förekom ifall informanten talade om ämnen kring donation som inte direkt stod 

med i intervjuguiden. Intervjuerna blev därmed betydligt kortare än de med organisationerna. 

 

Transkriberingarna gjordes av den uppsatsförfattare som inte hade närvarat vid intervjuerna. De gjordes 

efter hand och kontrollerades sedan av den som utfört intervjuerna och eventuella missförstånd och fel 

diskuterades och rättades. Utifrån transkriberingarna togs citat ut och eftersom temafrågorna i 

intervjuguiden till bidragsgivarna baserades på stegen i Konsumentbeslutsprocessen var de något lättare 

att gruppera. Det transkriberade intervjumaterialet från bidragsgivarna är den rådata som ligger till 

grund för empirin med stöd från det insamlade materialet från organisationerna. Resultatet har 

utvärderats och diskuterats; kan man urskilja ett samband och är det skillnad mellan 

konsumentbeslutsprocessen och donationsbeslutsprocessen? 
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2.5 Metodkritik 

2.5.1 Reliabilitet 

Undersökningen har försökts göra tillförlitlig genom en bred insamling av sekundärdata. Ämneslitteratur 

och tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar samt olika mediakällor har legat som grund för 

uppsatsen och sedan kompletterats med djupintervjuer. Intervjuerna har dessutom gjorts utifrån två 

perspektiv, ur organisationernas och bidragsgivarnas, för att få en sådan tillförlitlig bild av 

donationsbeslutsprocessen som möjligt. Det kan upplevas som ett problem att bidragsgivarna på ett eller 

annat sätt hade kopplingar till uppsatsförfattarna. Dock grundar sig relationerna intervjupersonerna och 

uppsatsförfattarna emellan på tillit och respekt och därmed kan det ha upplevts lättare för de intervjuade 

att tala fritt, med vetskap om att det som sades inte skulle missbrukas på något sätt. Däremot var 

intervjuguiden möjligtvis något för snäv eller så ansåg sig bidragsgivarna gå uppsatsförfattarna tillmötes 

genom korta och koncisa svar.  

 

Vid skapandet av intervjuguiderna var syftet att de som intervjuades skulle prata fritt och ledigt och att 

deras spontana bild av donationsbeslutsprocessen skulle komma fram. Underfrågorna skulle mest 

fungera som stöd ifall intervjun stannade av. Utfallet med bidragsgivarna blev dock att nästan alla 

underfrågor var tvungna att ställas och därmed resulterade i vissa knapphändiga svar. Det kan ha berott 

på att bidragsgivarna inte fick läsa frågorna innan, men det är tveksamt om resultatet hade blivit 

annorlunda.  Detta har inneburit att den data som varit till grund för  uppsatsen har blivit begränsad. 

Genom att göra en testintervju innan och därefter omformulerat frågorna vid behov hade detta kunnat 

undvikas.  

 

Försöket att stärka reliabiliteten i intervjuerna med organisationerna var liksom med bidragsgivarna att 

inte låta representanterna läsa frågorna i förväg utan att de skulle tala fritt. Dock kan det även här tänkas 

haft motsatt effekt eftersom om de hade varit mer insatta i syftet för uppsatsen kunnat svara mer 

specifikt och uttömmande.   

 

Det faktum att intervjudeltagarna, både bidragsgivare och organisationer, inte har fått möjlighet att 

kontrollera och verifiera den empiri som samlats in från dem kan ha minskat reliabiliteten. Anledningen 

till att detta inte skedde var tidsbrist samt brist på kommunikation parterna emellan.     
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2.5.2 Validitet 

Undersökningen har försökts göra så giltig som möjligt genom att medvetet försök att inte lägga ord i 

mun på intervjudeltagarna utan de har haft möjligheten att tala fritt. Dock kan det vid tolkningen av 

intervjuerna, särskilt med bidragsgivarna, lagts in en omedveten tolkning av resultatet på grund av 

relationen mellan intervjuledare och deltagare som därmed påverkat utfallet. Dock spelar den mänskliga 

faktorn alltid stor roll vid tolkning av kvalitativ data och dess representation av verkligheten, vilket är 

något som alltid bör tas i beaktande och har så gjorts även i denna uppsats. Med tanke på att en 

mättnadspunkt uppfattades efter tio intervjuer med bidragsgivare och tre stycken hjälporganisationer kan 

dessa ha varit bra representanter för det generella fenomen som uppsatsen syftar till att beskriva. Som 

nämnt tidigare kan intervjuguiden ha påverkat resultatet, det vill säga att frågorna kunde ha varit bättre 

formulerade. Svaren kunde eventuellt ha blivit mer uttömmande med en dold mikrofon då vissa kanske 

kände sig hämmade av dess närvaro. Platserna som intervjuerna genomfördes på kan också ha haft 

inverkan på informationen. Då intervjuerna med bidragsgivarna skedde på olika platser runtom i 

Stockholms kommun kan validiteten ha försämrats eftersom det kan vara svårt att göra om intervjuerna 

med exakt samma förutsättningar, det vill säga testbarheten kan ha försämrats. 

 

2.5.3 Objektivitet och överförbarhet 

Som ofta sker i kvalitativa studier kan den mänskliga faktorn ha stor påverkan på resultatet. Både 

uppsatsförfattarnas egna värderingar och tidigare kunskaper kan ha påverkat tolkningen av empirin. 

Även den relation som fanns mellan intervjudeltagare och uppsatsförfattare kan ha gett upphov till 

avvikelser i informationen som intervjun fått fram. Johannessen & Tufte (2003) menar att intervjuaren 

alltid påverkar informanternas svar och det är även fallet i denna uppsats, om än omedvetet. Dissonans 

kan ha uppstått beroende på vem av uppsatsförfattarna som ställde frågan och till vem, vilket kan 

påverka överförbarheten.  

 

Uppsatsförfattarnas strävan har ändå varit att med hjälp av den insamlade data kunna etablera 

beskrivningar, begrepp och tolkningar som är användbara i andra sammanhang utöver denna uppsats. 

Dessa hoppas uppsatsförfattarna ska öka överförbarheten och kanske överbrygga det gap mellan 

marknadsföringsteori och filantropi som finns idag. Det ska också sägas att teorin har haft stor påverkan 

på uppsatsens upplägg och resultat. Först och främst har teorin och tidigare forskning spelat stor roll vid 

utformandet av de två intervjuguiderna och sedan vid tolkning av materialet. Eftersom frågorna har varit 
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uppbyggda eller inspirerade efter Konsumentbeslutsmodellen kan det ha påverkat överförbarheten 

genom alltför snäv insamlad data, och resulterat i förlorad information som hade varit relevant.  

 

Objektivitet spelar självklart roll, men denna sorts kvalitativa undersökning vill snarare visa på hur 

intervjudeltagarna uppfattar sin verklighet och de erfarenheter de haft med donationsbeslut. 

Förhoppningsvis kan resultatet från dessa överföras på andra, större grupper i samhället. 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Val av teorier 

Utgångspunkten för denna uppsats är att se hur en donationsbeslutsprocess går till genom att använda 

etablerade marknadsföringsteorier. Därmed är det väsentligt att jämföra den insamlade empirin med en 

etablerad modell för processen vid ett köpbeslut. Uppsatsförfattarna vill på detta sätt svara på syftet med 

uppsatsen som är att utifrån en köpbeslutsprocess gällande produkter beskriva 

donationsbeslutsprocessen för bidragsgivare.  

 

Den valda köpbeslutsmodellen för uppsatsen är skapad och utvecklad, i den form som används i denna 

uppsats, av R.D. Blackwell, P.W. Miniard och J.F.Engel till boken Consumer Behavior. Modellen kallas 

Konsumentbeslutsprocessen (Consumer Decision Process) och representerar enligt Blackwell et al 

(2006) en vägkarta över konsumenters sinnen, vilken marknadsförare och managers kan använda sig av 

för att styra produktmixen, kommunikationen och säljstrategierna. Denna modell, om än i enklare form, 

används av flera läroböcker inom marknadsföring, till exempel Marketing Management (Kotler & 

Keller 2006) och Consumer Psychology for marketing (Foxall et al 1998). Valet av modell gjordes med 

tanke på dess höga och spridda användningsfrekvens och erkännande. 

 

För att förstå Konsumentbeslutsprocessen och varför vissa steg inte tas med eller inte blir lika 

genomarbetade diskuteras bakomliggande faktorer som är relaterade till modellen. Dessa påverkar vilka 

steg som konsumenten hoppar över eller ägnar mindre tid åt. Det går även att se till vilken sorts köp 

konsumenten gör, om det är för första gången eller ett upprepat köp. Detta kommer att påverka hur 

Konsumentbeslutsprocessen går till.   

 

För att vidare belysa eventuella skillnader mellan ett donationsbeslut och ett köpbeslut har även de 

speciella motiv som ligger bakom en donation tagits i beaktande. Dessa motiv kan påverka en 

donationsbeslutsprocess och bör därför uppmärksammas vid analys av empiri. Trots att tidigare 

forskning redan har etablerat dessa motiv är det av intresse att undersöka dessa faktorer då forskning 

inom filantropi är outvecklad i Sverige.  
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3.2 Konsumentbeslutsprocessen 

Konsumentbeslutsprocessen, en modell över den process en konsument går genom vid beslutsfattande 

inför ett köp av produkter och tjänster. Den har sju grundsteg som visar de typiska aktiviteter och den 

ordning som dessa aktiviteter sker i. Dessa sju grundläggande steg visas i figur 1 nedan.  Modellen visar 

vilka aktiviteter som uppstår när man ska ta ett beslut och vilka olika externa och interna krafter som 

interagerar för att påverka hur konsumenter tror, utvärderar och agerar.  

 

 
Figur 1 – Konsumentbeslutsprocessen, egen översättning (Blackwell et al 2006, s.85) 
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3.2.1 Behovsigenkänning 

Första steget för ett köpbeslut är ett kundbehov. Denna behovsigenkänning uppstår när en individ 

”senses a difference between what he or she perceives to be the ideal versus the actual state of 

affairs”(Blackwell et al 2006). Det vill säga att det uppstår ett behov när det finns en dissonans mellan 

det stadium man befinner sig i och det stadium man vill befinna sig i. En kund vill att en produkt eller 

tjänst ska lösa ett problem eller ett behov och att denna lösning ska vara mer värd än kostnaden för den. 

 

Säljare kan kommunicera ett behov som gör att konsumenter uppmärksammar tidigare omedvetna behov 

och problem. Denna kommunikation, från företag eller från andra källor, är ett stimuli som kan ge 

upphov till tidigare nämnda skillnad i det en individ är och det denne vill vara (Blackwell et al 2006).   

 

3.2.2 Informationssökning 

När ett behov eller problem har uppfattats börjar konsumenterna söka efter information angående 

lösningar på detta. Informationssökningen kan ske internt genom att använda information från eget 

minne, eller externt genom insamling av information från till exempel vänner, familj eller marknaden. 

Informationen kan även delas upp i ”marknadsföringsdominerade” eller ”Icke-

marknadsföringsdominerade” där den tidigare innebär information som säljaren av produkten eller 

tjänsten tillhandahåller genom reklam, hemsidor, säljpersonal och liknande. Den senare handlar om 

andra källor till information som inte säljaren har kontroll över som media, opinionsbildare, regeringar 

etcetera. Modellen visar att konsumenter kan söka information passivt genom att bli mer receptiva för 

information som finns runtomkring dem. Alternativt kan de vara mer aktiva i sitt sökande genom att 

undersöka behovet eller problemet på Internet, gå till affärer, lyssna till relevant reklam eller söka 

information genom till exempel artiklar.    

 (Blackwell et al 2006).   

 

Det finns även en tidsaspekt inom informationssökning, ibland har konsumenten lång tid på sig att 

undersöka och jämföra källorna till informationen medan det i andra fall kan handla om sekunder. Ett 

exempel kan vara att konsumenten eller bidragsgivaren blir konfronterad med en insamlingsbössa på 

gatan på väg till jobbet och måste besluta om donationen på bara några sekunder. Medan ifall denna 

hade suttit hemma och läst om någon insamling skulle kunna söka information i lugn och ro och tagit tid 

på sig att fatta ”rätt” beslut (Blackwell et al 2006).  
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När en konsument får ett stimuli från en extern källa går denne igenom en process för att bearbeta den 

nya informationen. Först blir konsumenten utsatt för informationen (Exponering) där ett eller flera 

sinnen blir stimulerade. Steget efter är uppmärksamhet och hur hjärnan fördelar kapacitet för att 

bearbeta den nya informationen (Uppmärksamhet). Är informationen relevant kommer konsumenten att 

ägna mer uppmärksamhet åt den. Har han eller hon uppmärksammat informationen blir den mer 

analyserad och förståelse uppnås (Förståelse). Har konsumenten väl förstått informationen kan denne 

antingen acceptera eller förkasta den. I detta steg är målet att konsumenterna ändrar eller modifierar sina 

attityder, beteenden eller känslor för att på så sätt acceptera det fenomen som informationen berättar om 

(Acceptans). Slutligen, om informationen är accepterad av konsumenten är det sista steget att den ska 

sparas i minnet för framtida bruk (Retention) (Blackwell et al 2006). 

 

3.2.3 Utvärdering av alternativ före köp 

Under informationssökning har olika alternativ identifierat som kan erbjuda en lösning på behovet eller 

problemet. I detta steg jämför konsumenter det de vet om produkten, tjänsten och/eller varumärket med 

vad de tycker är viktiga faktorer som påverkar. Detta för att minska antalet alternativ som finns innan de 

slutligen kan besluta om vad de ska köpa och vart. När en individ ska ta ett beslut väljer han eller hon 

inte mellan alla olika alternativ som finns utan endast utifrån en mindre uppsättning alternativ 

(Blackwell et al 2006). 

 

Konsumenter använder sig redan av existerande utvärderingar från minnet när de väljer produkt och 

företag och olika konsumenter har olika kriterier för utvärdering. Dessa olika kriterier påverkas av både 

individuella och omgivande faktorer. Kvalitet, pris och kvantitet är faktorer som starkt påverkar ett 

beslut och många konsumenter övervakar förändringar i dessa noggrant. Konsumenter gör avvägningar 

gällande emotionella och rationella faktorer och beroende på vad för sorts produkt eller tjänst det 

handlar om läggs fokus på olika faktorer (Blackwell et al 2006).  

 

3.2.4 Köp 

I detta steg sker själva köpet. Om konsumenten har gått igenom stegen innan kan denne ha bestämt sig 

för att köpa en viss produkt på ett visst ställe. I detta steg och i de tidigare stegen måste konsumenten 

välja vad som ska köpas (produkt eller tjänst), vart det ska köpas (företag eller varumärke) och hur det 

ska köpas (vilket format, autogirering, testamentering eller gåvor).  
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I köpfasen kan saker dock förändras och de tidigare självklara valen är inte längre så självklara. 

Blackwell et al (2006) ger exemplen att en konsument kan förändra sitt köp som gör att produkten eller 

tjänsten måste köpas på ett annat ställe än det som tidigare var bestämt. Konsumenten kan även ändra 

sitt köp om en säljare ger bra skäl till att välja något annat. Det kan även vara så att pengar saknas för att 

köpa varan eller att produkten är slut i butiken. Dessa faktorer och fler gör att ett köpbeslut kan 

förändras i slutskedet. 

 

Hur ett köp går till och hur ett beslut fattas varierar beroende på situationen konsumenten befinner sig i. 

Ibland tar sig konsumenterna an en mycket komplex beslutsprocess som kräver avsevärt mycket tid och 

energi. Det vanligaste är dock att beslut tas under betydligt enklare former som varken kräver mycket tid 

eller ansträngning. Ett sätt att se på komplexiteten i en beslutsprocess är att se till vilken sorts köp det 

faktiskt är. Blackwell et al (2006) skiljer bland annat på initialt köp, som innebär situationer där 

konsumenter ska fatta ett beslut för första gången. Upprepande köp, som innebär att köpet görs fler 

gånger och impulsköp som föregås av olika stimulis. 

 

Initialt köp 

Vid beslut som tas för första gången och som har inneburit större komplexitet kommer ofta innebära att 

köpmönster och lojalitet byggs upp kring varumärket eller företaget. Betydligt enklare beslutsprocesser 

leder ofta till vanemönster, det är enklare att välja samma produkt, tjänst, varumärke eller företag än att 

byta. Vid initiala köp måste en handling genomgå någon sorts problemlösning då det ofta saknas 

erfarenhet och information kring ämnet.  

 

Upprepande köp 

De flesta köp upprepas över tid och då kan två möjligheter inträffa, antingen upprepas 

problemlösningsprocessen (repeated problem solving) eller så fattas beslut efter vana (habitual decision 

making). Upprepade köp kräver ofta fortsatt problemlösning. Flera faktorer kan leda till detta, att man 

inte är nöjd med det tidigare köpet vilket oftast resulterar i byte av varumärke eller företag. Det 

vanligaste sättet att fatta beslut vid upprepade köp är däremot genom vana eller rutinmässiga processer. 

Dessa beslut görs antingen utifrån lojalitet till varumärket eller företaget eller utifrån ointresse av köpet. 

Ointresse på så sätt att konsumenten anser att det finns många val som ter sig extremt lika. Har ett 

varumärke eller företag väl valts så är benägenheten att byta väldigt liten, förutom om en konkurrent 

skulle komma med ett bättre erbjudande. 
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Impulsköp 

Impulsköp är köp som görs spontant på grund av olika former av ”triggers” och är den minst komplexa 

formen av beslutsprocess och kan yttra sig på flera sätt: 

 

• En plötslig och spontan vilja att agera som skyndas på genom tidsbrist. 

• Ett psykologiskt tillstånd där konsumenten tillfälligt kan känna sig stå utom kontroll. 

• Ett angreppssätt som föregåtts av någon form av konflikt som löses genom direkt handling. 

• Där utvärderingen är subjektiv och domineras av emotionella beaktanden. 

• När man inte tillräckligt tar konsekvenserna i beaktande.   

 

Även om beslutprocessen som är av typen impulsköp inte är särskilt komplex och uttömmande så kan 

konsumenten vara väldigt känslomässigt involverad i köpet och det tillsammans med tidsbrist och 

effektsökandet är det som motiverar köpet. 

 

3.2.5 Konsumtion 

När ett köp är utfört och konsumenten har produkten eller tjänsten i sin ägo kan denne konsumera eller 

använda den. Termerna ”användare” och ”icke-användare” kan användas för att skilja på de som 

konsumerar produkten och de som inte gör det. I många fall sker konsumtion i samband med köpet, som 

för tjänster till exempel, medan i andra fall sker konsumtion långt efter köpet som till exempel är fallet 

för vissa matprodukter. När och var konsumtionen sker är också viktigt som till exempel om det är i 

hemmet eller på offentliga platser. Hur konsumenter använder, förvarar och hanterar varan eller tjänsten 

efter köp påverkar hur nöjda de är med köpet och i längden hur nöjda de är med företaget som sålde den 

(Blackwell et al 2006).  

 

3.2.6 Utvärdering efter konsumtion     

Efter köp och konsumtion kommer utvärderingen av beslutet. Antingen blir konsumenten nöjd eller 

missnöjd genom konsumtionen av varan. En konsument blir tillfredställd när dennes förväntningar har 

blivit mötta och bekräftade och missnöjd när förväntningarna har varit högre än vad utfallet blev. 

Baserat på konsumentens uppfattning av köpet kommer denna att modifiera eller stärka sin syn på 

produkten eller tjänsten som konsumerats. Denna utvärdering sparas i konsumentens minne och används 

vid senare köptillfällen. Är man nöjd med sitt tidigare köp blir senare köpbeslut mycket enklare att ta, då 
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samma företag eller produkt snabbt väljs igen. Denna utvärdering påverkar även vad konsumenten 

sprider vidare till andra, potentiella konsumenter (Blackwell et al 2006).   

 

En stor del i detta steg är att konsumenter kan bli osäkra över sitt köp, att de är kritiska till köpet med 

facit i hand. Konsumenter kan bli osäkra och fråga sig ifall de gått igenom alla alternativ och om det 

beslut de tog var det rätta. Detta fenomen kallas för efter-köpsångest eller kognitiv dissonans. Ju högre 

pris på produkten eller tjänsten, desto högre kognitiv dissonans. Dock kan en hög tillfredställelse med 

köpet minska priskänsligheten (Blackwell et al 2006).   

 

Precis som i steget utvärdering av alternativ före köp går konsumenterna igenom alternativen igen vid 

utvärdering efter konsumtion. Skulle till exempel en bidragsgivare få reda på att pengarna som denne 

gett inte har gått till det som avsetts, kommer konsumenten bli missnöjd med sitt köp och skapa negativa 

associationer till organisationen denne gav till (Blackwell et al 2006).  

 

3.2.7 Avyttring 

Det sista steget i modellen är avyttring, där konsumenten har flera olika sätt att göra sig av med 

produkten eller tjänsten, till exempel återvinna den, lägga ut den på marknaden igen eller förstöra den. 

Ett exempel är efter att en konsument har köpt en ljusstake som säljs i förmån för välgörenhet kan denne 

antingen ge bort den, slänga den eller försöka sälja den vidare kanske till en samlare. Detta steg gäller 

endast för produkter då tjänster inte går att lagra utan konsumeras i samband med produktionen 

(Blackwell et al 2006).  

 

3.2.8 Individuella skillnader 

Det finns enligt Blackwell et al (2006) ett antal individuella skillnader människor emellan som påverkar 

beslutsprocesser och köpbeteende. En faktor kallas konsumentresurser och påverkar beslutet genom att 

alla individer har en begränsad mängd av sin tid, pengar och mottaglighet för information att fördela. 

Krävs det för mycket utav något av dessa för att fatta ett köpbeslut kommer det försvåra processen. 

 

Personlighet, värderingar och livsstil är också faktorer som påverkar. Dessa representerar hur en individ 

svarar på stimuli från sin omgivning (Kassarjian 1971), människors tro om livet och accepterat beteende 

samt de mönster i vilka människor lever och spenderar tid och pengar. Dessa mönster i sin tur reflekterar 

en persons aktiviteter, intressen och åsikter. Variabler som dessa är svåra att isolera och undersöka i 
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dagens ekonomi och psykologi, livsstilen till exempel kan snabbt förändras i takt med omgivningen och 

den personliga utvecklingen (Blackwell et al 2006). 

 

Det finns även en mängd olika motiv och behov som påverkar en konsuments köpbeslut. En persons 

personlighet, livsstil men framförallt värderingar ligger till grund för vilka motiv som anses viktiga. 

Blackwell et al (2006) visar på dessa motiv: 

 

• Fysiska behov som mat och vatten samt sömn och sex  

• Behov av säkerhet och hälsa 

• Behov av kärlek och sällskap  

• Behov av finansiella resurser och säkerhet  

• Sociala behov där man vill ses på ett speciellt sätt 

• Behov av njutning genom att äta gott, se filmer och liknande 

• Behov av att äga saker på grund av komfort, betydelse eller för samlandets skull 

• Behov av att ge för att bygga social image eller ge tillbaka till samhället 

• Behov av information 

• Behov av variation   

 

Alla dessa olika behov slåss om uppmärksamheten inom en individ och genom att uppfylla ett behov 

måste konsumenten lägga mindre tid på att uppfylla ett annat. 

 

Det finns en stor mängd forskning kring vilka motiv som finns bakom individers donationer till 

välgörenhet och hjälporganisationer. Dessa kan användas till att förstå ett donationsbeslut utifrån 

Konsumentbeslutsprocessen. Forskare som Andreoni (1990), Andreasen & Kotler (2003) samt flera 

andra ställer sig tveksamma till fullständigt altruistiska beteenden bakom välgörenhet, att en individ vill 

ge pengar till välgörenhet endast för att man vill andra människor väl. Andreoni (1990) tar upp 

begreppet ”impure altruism”, alltså oren altruism, som menar på att man inte donerar pengar till 

välgörenhet för att man är helt altruistiskt lagt utan förväntar sig att få ut något personligen av sin 

donation. Andreasen & Kotler (2003) anser även de att en person får ut något när den donerar pengar, 

till exempel ökat självförtroende eller att de känner sig ”stora nog” att ge pengar även fast de inte får 

något erkännande för det. Det är därför relevant att ta upp de motiv som brukar föregå en donation och 

hur de påverkar donationsbeslutsprocessen. 
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Andreasen & Kotler (2003) tar upp nio motiv till varför individer skänker pengar till välgörenhet: 

 

• Behov av självförtroende – Individer bygger upp sitt självförtroende och sin självbild genom att 

må bra över att donera.  

• Behov av erkännande från andra – Dessa individer försöker bygga upp sin sociala status. 

• Rädsla för att få problemet – Vissa individer är rädda att få ett visst problem, en sjukdom, bli 

fattig, bli åsidosatt vid hög ålder och så vidare. Genom att donera pengar hoppas de kunna ”köpa 

sig skydd” mot problemet.  

• Vanegivaren – En givare som ger av vana utan att egentligen vara engagerad. Individen ger bara 

för att ”alla andra ger” och vill inte skämma ut sig själv genom att inte göra det.  

• Ger på grund av besvär – Vissa givare donerar pengar bara för att bli av med säljaren eller den 

som konfronterar den. Dessa individer bryr sig inte om att bidra men ger hellre pengar än att ta 

diskussionen. 

• Ger på grund av krav – Ibland är givare tvungna att ge, på jobbet eller i andra sammanhang på 

grund av tryck från chefer eller andra överhuvuden.  

• Ger på grund av empati – Dessa personer känner genuin sorg över någon annan som de vet har 

en speciell sjukdom eller problem, och vill på allvar hjälpa offret på något sätt.  

• Person-till-persongivare – Dessa personer känner solidaritet med andra människor och att man 

bör hjälpa andra på grund av gemenskapen människor emellan. 

• Bekymrad över mänskligheten – Denna grupp givare ger på grund av religiösa skäl och känner 

en moralisk förpliktelse att ge till välgörenhet.  

  

Det finns andra, liknande listor kring motiven bakom donationer, till exempel menar Bray (2008) att 

individer får ut en sorts belöning för sitt bidrag, något som tillfredställer dem på ett djupare plan. 

Belöningarna för individerna är enligt Bray: 

 

• Må bra över sig själv 

• Göra en gentjänst, eller om ens familj har blivit hjälpt av en speciell organisation 

• Få skattelättnader. 

• Hjälpa att lösa ett socialt, miljömässigt, politiskt eller medicinskt problem som de finner viktiga 

personligen eller har påverkat ens vänner eller familj 

• Skicka ett buskap till andra om sina åsikter. 

• Få kvalitetsinformation om ett ämne som intresserar en. 
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• Liera sig med vänner, jämlikar eller ett samhälle 

• Få fram rättvisa eller hämnd inom ett område där individens nära och kära har blivit sårade.  

 

3.2.9 Påverkan från omgivningen 

Människor lever i en komplex miljö där det finns flera faktorer som kraftigt påverkar besluten. 

Omgivningen formar konsumenter och de i sin tur formar omgivningen genom sina handlingar och 

beslut. Individuella skillnader kan bara förklara en del av en konsuments beteende och Foxall et al 

(1998) som också utgår från Blackwell et als modell menar att omgivningen och personliga processer 

samtidigt påverkar individen och ingen del kan sägas ha absolut kontroll över beteendet.    

 

Kultur och personliga influenser 

Kulturen formar människors värderingar och idéer och kulturen hjälper individer att kommunicera, tolka 

och utvärdera fenomen i samhället. Det finns olika influenser inom kulturen som påverkar, till exempel 

etnicitet, religion, födelseort och det land man bor i (McCracken 1986). Två viktiga element inom 

kulturen är enligt Blackwell et al (2006) normer och värderingar. Normer och förväntningar från 

andra människor, speciellt de som konsumenten personligen associerar sig till, påverkar vilka faktorer 

som blir viktiga i en köpprocess och när denna konsument utvärderar sina alternativ. 

Kulturen kan påverka köpbeslut inom stegen behovsigenkänning, informationssökning och utvärdering 

av alternativ före köp.  

 

Familj, social klass och situation 

Familjen är i många fall den primära källan till beslut och bör därför undersökas i en köpprocess. Ett 

beslut som tas inom en familj består av komplexa handlingar och individer inom familjen har olika 

beslutsfattande roller vid olika tillfällen (Blackwell et al 2006).   

 

Den sociala klass konsumenterna befinner sig i påverkas av många faktorer, bland annat föräldrarnas 

yrken, utbildning, eget yrke, ägodelar och värderingar. Vissa köpbeslut tas för att stärka sin sociala 

klasstillhörighet och vissa tas för att gå emot den sociala klassen och bli en del av motkulturen. 

Situationen som konsumenten befinner sig i vid tillfället påverkar flera steg i processen, från tiden som 

ägnas åt informationssökning till antalet alternativ som är relevanta (Blackwell et al 2006).  
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3.3 Faktorer som påverkar Konsumentbeslutsprocessen 

Det finns ett flertal faktorer utöver det som tas upp i modellen som påverkar 

Konsumentbeslutsprocessen, vilka steg som tas upp och i vilket utsträckning stegen bearbetas. 

Blackwell et al (2006) tar upp flera varav de nedanstående kan tänka vara relevanta för 

donationsbeslutsprocessen.  

 

3.3.1 EPS och LPS 

”Extended problem solving” (EPS) och ”Limited problem solving” (LPS) representerar hur man löser 

problem som kan finnas bakom ett beslut. Hur komplex situationen kring köpbeslutet är och vilka risker 

det innebär att köpa produkten eller tjänsten. Ifall problemlösningsprocessen är mycket komplex och 

detaljerad kallas det ”extended problem solving”. EPS används oftast vid köp av produkter eller tjänster 

som vid eventuella fel eller misstag innebär höga kostnader och stora risker. Ibland kan tvivel, rädsla 

eller oerfarenhet samt brist på information inför ett kostsamt, signifikant eller hög-involverat köp ligga 

till grund för EPS. EPS innebär även att tid och energi läggs på att utvärdera köpet och eventuellt sprida 

positiva omdömen om produkten eller tjänsten (Blackwell et al 2006).       

 

”Limited problem solving” (LPS) representerar problemlösningsprocesser som inte är särskilt komplexa 

eller där konsumenter varken har tid, resurser eller motivation till djupare problemlösning. Därför är det 

vanligt att konsumenter förenklar processen och starkt reducerar antal alternativ, informationskällor och 

utvärderingskriterier. Processer tagna genom LPS innebär liten informationssökning eller liten 

utvärdering innan köp (Blackwell et al 2006). 

 

3.3.2 Involveringsgrad 

För att förstå hur en konsument kommer att bete sig i olika beslutsprocesser kan graden av personlig 

involvering i köpet eller beslutet tas i beaktande. Beroende på i vilken omfattning konsumenten är 

involverad i beslutet kommer denne att agera utifrån hur köpet eller användandet av produkten eller 

tjänsten kommer att minimera riskerna och maximera nyttan. Dessutom beror involveringen på faktorer 

rörande differentieringsgrad och tidaspekten (Blackwell et al 2006).  

 

Involveringsgraden går från låg till hög och avgörs beroende på hur viktig konsumenten anser att 

produkten eller tjänsten är. Enkelt uttryckt: Ju viktigare produkten eller tjänsten är desto mer motiverad 
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blir konsumenten att söka och involvera sig i beslutsprocessen. Involvering aktiveras när 

konsumenternas inre personliga aspekter som behov, värderingar och självuppfattning stimuleras av 

lämplig marknadsföring. Ifall resultatet av ett beslut direkt och personligen påverkar konsumenten 

tenderar involveringsgraden att vara högre. Faktorer som hälsa, skönhet och självbild ger starkast 

involvering i beslutsfattandet, där denna involvering lär vara stabil och bestående. Produkter, tjänster 

eller varumärken kan bli involverande ifall det innebär någon form av risk att genomföra köpet. Ju högre 

konsumenten uppfattar risken desto högre involveringsgrad. Ifall risken är för hög så kan det resultera i 

att konsumenten inte alls genomför köpet eller blir än mer benägen att minska risken genom att söka 

information och utförligt undersöka produkt- eller tjänstealternativ innan köpet. Involvering kopplas 

även till situationer och kan se olika ut till exempel beroende på ifall köpet är till personligt bruk eller är 

en gåva och ifall den inhandlas själv eller i grupp. Dessutom kan involveringen förändras över tid, till 

exempel att konsumenten är som mest involverad till en början men att det avtar när man ser resultatet 

av köpet eller handlingen. Involvering kan även öka ifall man känner att ett beslut innebär social press 

(Blackwell et al 2006). 

 

Differentieringsgrad 

Blackwell et al (2006) menar att marknadsförare har upptäckt att EPS framförallt används när 

alternativen uppfattas som olika. Ju mer lika alternativen verkar för konsumenterna desto större är risken 

att mindre tid kommer att läggas på beslutet. Ifall produkterna eller tjänsterna uppfattas som likvärdiga 

spelar det ofta ingen roll för konsumenten vilket varumärke eller företag denne väljer. 

 

Tidsaspekten 

Det finns två tidsrelaterade faktorer som påverkar graden av involvering vid beslut. Det ena är hur 

mycket tid konsumenten har att ägna åt beslutet och det andra är hur snabbt beslutet måste göras. Vid 

tidspress blir därför besluten ofta låginvolverade (Blackwell et al 2006). 
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4. Empiri och delanalyser 

 

4.1 Översikt 

För att presentera och analysera det insamlade empiriska materialet har det teoretiska ramverket använts 

för att ge struktur och överblick. Empirin och analys presenteras utefter Konsumentbeslutsprocessens 

olika steg och därefter presenteras de faktorer som påverkar denna process. Under varje steg presenteras 

den empiri väsentlig för avsnittet samt den analys och tolkning som uppsatsförfattarna gör av empirin.   

 

 

 

4.2 Konsumentbeslutsprocessen 

4.2.1 Behovsigenkänning 

Vid frågan om varför bidragsgivarna ville skänka pengar var de rörande överens om att anledningen 

bakom att skänka pengar till välgörenhet var viljan att bidra, att göra någonting bra för att man tycker 

det är viktigt eller för att man blir berörd av det man hör och ser. En av bidragsgivarna sa sig ge pengar 

delvis för att döva ett dåligt samvete medan en annan menade på att huvudsyftet från början inte var att 

skänka pengar utan viljan att engagera sig i något denne ansåg viktigt. Andra orsaker var att ”vi har det 

så pass bra i Sverige” att vi kan dela med oss för att andra ska kunna få det bättre.      

 

Andra anledningar som även nämndes till varför de donerade var att de var intresserade av att jobba 

inom en organisation som arbetade med dessa frågor, att man känner ”att nu måste jag” samt att det var 

viktigt att uppmärksamma just de frågor som organisationen arbetade med, till exempel miljöfrågor för 

Greenpeace och drogmissbruk genom organisationen Drogfritt. Att uppmärksamma en hjälporganisation 

eller ett ändamål eftersträvades när bidragsgivarna hade köpt så kallade ”pins”, som till exempel Rosa 

Bandet. En annan deltagare berättade att denne hade köpt Blåa Bandet som stöd till forskningen om 

prostatacancer. Vid frågan om varför kom det fram att det var för att en familjemedlem hade haft 

prostatacancer och intervjudeltagaren ville uppmärksamma den sjukdomen på grund av detta.   

 

Vad som inleder ett beslut att skänka pengar kan ses som individuellt, men något som kom fram i 

intervjuerna med bidragsgivarna var att många uppfattar behovet att bidra efter någon form av 
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exponering eller konfrontation. De utryckte att de blev berörda av vad de såg eller hörde. Exponeringen 

kunde ske via media som galor, informationsfilmer eller av radikala aktioner som till exempel 

Greenpeace länge använt sig av.  Synen av insamlingsbössor som står vid kassan i matvaruaffären eller 

pantmaskiner med biståndsknapp stimulerade deras vilja att donera. Organisationerna instämmer i detta 

och säger att media är en viktig faktor som gör att individer skänker både oftare och högre belopp än 

innan. 

 

Även exponering som grund för behovet att ge anser organisationerna vara sant. De nämner att 

exponering för media gör individer mer benägna att skänka pengar och att de som redan skänker idag 

skänker mer på grund av denna exponering.  

 

Delanalys 

Informationen från bidragsgivarna och organisationerna kan kopplas till Blackwell et als (2006) modell 

där det nämns att ett behov kan uppmärksammas från yttre stimulans, i detta fall är det ofta media som 

utgör stimuli genom att exponera individen för saker som går emot dennes personliga värderingar och 

åsikter. När bidragsgivare blir uppmärksammade på hjälporganisationernas arbete är en rimlig tolkning 

att de hamnar i dissonans med sin bild av sig själva. De vill känna att de hjälper behövande och att de 

inte tar sitt liv för givet. För att lösa detta nyupptäckta behov, till exempelvis ett behov av att hjälpa 

andra, kan dessa individer komma fram till att de behöver donera pengar till en hjälporganisation. Den 

dissonans som krävs för att ett behov ska uppstå är i detta fall skillnaden i hur personen anser sig 

uppfattas av andra och hur han egentligen vill uppfattas.  

   

4.2.2 Informationssökning 

Alla intervjudeltagare erkände sig ha väldigt liten kunskap om biståndsbranschen i sig och de allra flesta 

var ovilliga att utveckla sina svar mer än så. Dock ansåg flera att det fanns många aktörer på marknaden 

och att de inte visste vilka utav dem de kunde lita på. En deltagare gick så långt som att säga att ”Den är 

säkert lika korrupt som vilken annan bransch som helst”. Just denna misstro kommer ursprungligen, 

enligt bidragsgivarna, från de skandaler som uppdagats inom biståndsbranschen. Flera av de intervjuade 

sade sig vara starkt kritiska till vissa organisationer efter att ha läst och hört om skandaler där dessa varit 

inblandade.  

 

Den informationssökning som skedde var till största del omedveten, vissa bidragsgivare tog till sig mer 

information om hjälporganisationer från källor runtomkring dem, från media och till viss del från vänner 
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och familj. Endast en av de tillfrågade använde sig av information från organisationerna själva innan den 

tog något beslut.   

 

Vetskapen om de olika aktörerna inom biståndsbranschen var relativt låg, de flesta bidragsgivare kunde 

bara nämna ett fåtal namn vid frågan om vilka hjälporganisationer de kände till. Däremot kom det ibland 

upp fler organisationer under intervjuns gång. Det maximala antalet någon kunde nämna var sju stycken, 

detta i kontrast mot de cirka 360 organisationer som har 90-konto i Sverige idag (SFI:s hemsida 2010). 

De organisationer som nämndes i detta sammanhang var främst Rädda Barnen och Röda Korset, 

därefter UNICEF, Amnesty och SOS-barnbyar. Andra hjälporganisationer nämndes även av enskilda 

bidragsgivare men det var de tidigare nämnda som flest tog upp.  

 

Vid frågan om vilka sätt det finns att skänka pengar på var kunskapen även här relativt låg. Den tjänst 

som de flesta bidragsgivare nämnde var månadsgivande via plusgiro eller autogiro. Därefter var sms-

donationer och via bössor de tjänster som flest intervjudeltagare visste om. Under intervjuerna krävdes 

dock en del uppmuntran för att få deltagarna att komma på fler sätt att skänka. Utan denna uppmuntran 

var det svårt för de allra flesta att nämna fler än tre olika sätt att skänka pengar på.  

 

Enligt organisationerna finns det skillnader mellan yngre och äldre människor vid informationssökning, 

de yngre vill veta exakt vart deras pengar går och vad de går till. I intervjuerna med bidragsgivare 

beskrevs behovet av information före ett beslut relativt lågt, det var endast ett fåtal som undersökte 

hjälporganisationer och vad de arbetade med. Överlag var bidragsgivarna och organisationerna överens 

om att individer inte söker mycket information och organisationerna menar att de inte heller bör skriva 

för långa brev med för mycket information då de flesta inte orkar läsa det i sådana fall.   

 

Delanalys 

En parallell till Konsumentbeslutsprocessen kan dras där den nämner att det finns en tidsaspekt inom 

informationssökning som påverkar processen. Det kan tolkas att individers informationssökning innan 

ett donationsbeslut är kort och ofullständig. Detta i sin tur påverkar resterande steg i 

Konsumentbeslutsprocessen då individerna arbetar efter bristfällig information. Information som i 

modellen kallas för ”Icke-marknadsföringsdominerad” används till viss del i form av media, vänner och 

familj.  Den misstro till hela branschen som uppfattades av bidragsgivarna kan ha påverkat deras syn på 

”Marknadsföringsdominerad” information, alltså information som kommer från hjälporganisationerna 

själva. I modellen nämns ett antal steg som går från att bli utsatt för informationen (Exponering) till att 

individen sparar informationen för framtida bruk (Bevarande). I de flesta fall när informationen kommer 
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från hjälporganisationerna själva sker processen från exponering till bevarande utan problem, förutom i 

de fall med skandaler och vissa organisationers framställning i media. Den nya informationen går inte 

ihop med den information som konsumenterna har tidigare om biståndsbranschen eller 

hjälporganisationerna. Vid steget då man accepterar eller förkastar informationen (Acceptans) säger 

både bidragsgivare och de intervjuade organisationerna att individer anser att de inte litar på budskapet i 

informationen och därmed förkastar det. Informationssökning i en donationsbeslutsprocess kan i många 

fall ses som nästintill obefintlig. Det är ett steg som flertalet aktivt inte lägger stor vikt vid och tar endast 

emot grundläggande information från omgivningen. 

 

4.2.3 Utvärdering av alternativ före köp 

De alternativ som bidragsgivarna ansåg sig stå emellan när de skulle göra ett val var baserade på vilka 

organisationer de blivit uppmärksammade för tidigare, genom media, familj eller annan källa. Därefter 

ansåg sig de flesta gå efter det ändamål som organisationen förmedlade pengarna till. De som hade valt 

UNICEF nämnde att de var intresserade av att hjälpa barn och de som pratade om Greenpeace ansåg att 

miljöfrågor var viktiga.    

 

När bidragsgivarna skulle uppge faktorer som var viktiga för dem när de valde organisation att ge till 

gavs varierande svar. De två stora kategorierna svar på denna fråga var trovärdighet och ändamålet. 

Trovärdighet togs upp av de flesta bidragsgivare där det nämndes att stora, välkända och gamla 

organisationer kändes bättre att ge till just på grund av att dessa faktorer representerar trovärdighet för 

dem. De intervjuade organisationerna håller med om att trovärdigheten är otroligt viktigt i frågan om 

vilken hjälporganisation en individ väljer att ge pengar till. Ändamålet togs upp på olika sätt, 

bidragsgivarna uttryckte det som att ”det bör ligga inom min så här intressesfär”, ”alltså man går väl 

mycket på det, vad tycker jag är viktigt?” och så vidare. Intervjuerna visade på att vart pengarna går, om 

det var till barn, miljö, fattiga eller liknande hade stor inverkan på vilken organisation bidragsgivarna 

valde att ge sina pengar till. Organisationens värderingar, ändamål och inställning ska stämma överens 

med det individen själv står för. Det som främst avgör varför man skänker är hjärtat, de väljer ändamål 

och organisationer som de brinner för eller har kopplingar till. 

 

Organisationerna menar att hur en potentiell bidragsgivare blir bemött av hjälporganisationerna påverkar 

vilka han eller hon väljer emellan, kommunikationen mellan organisation och individ är väldigt viktig.  
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Delanalys 

Enligt modellen påverkas utvärderingen av alternativen av faktorer som konsumenten tycker är viktiga 

för beslutet som ska tas. Intervjuerna visade på att det är just ändamålet och graden av förtroende 

individen har för de olika hjälporganisationerna som är viktigast. Modellen nämner att val inte görs 

utifrån alla möjliga alternativ utan endast från en mindre uppsättning alternativ baserade till viss del på 

tidigare informationssökning. Eftersom både bidragsgivarna och organisationerna var överens om att 

individernas informationssökning var bristfällig, kan det antas att alternativen individen står emellan 

inte heller är fullständiga. Det framgår av intervjuerna att individer väljer de organisationer de känner 

till eller har fått goda associationer till genom till exempel media eller familj. En tolkning kan göras 

utifrån intervjuerna med organisationernas att de genom att få individer att bli månadsgivare begränsar 

dennes val och alternativ. Då individen inte engagerar sig i valet av hjälporganisation kan detta leda till 

att han eller hon fortsätter att ge till samma som tidigare eller som någon annan i umgängeskretsen. I en 

donationsbeslutsprocess kan man därmed se att det inte pågår någon djupare utvärdering av alternativ 

utan att individer, i likhet med ett köpbeslut för produkter, väljer bland dem de känner till sedan tidigare 

och har positiv inställning till och sedan fortsätter att köpa och konsumera samma.        

 

4.2.4 Köp 

Alla förutom en bidragsgivare var överens om att beslutet att donera pengar togs väldigt snabbt, det 

nämndes att det var ett spontan- eller impulsbeslut och att de bestämde sig direkt när de fick förfrågan 

om att bidra. Även tillfället då donationen skedde var enligt flera inte en planerad handling utan skedde 

när de uppmärksammade organisationen, som till exempel genom galor på TV eller rekryterare på gatan. 

I samband med detta var även verktyget för att skänka beroende på vad som presenterades för dem vid 

tillfället. Det enda val som togs i samband med donationen var om det skulle vara en regelbunden 

donation eller en engångsföreteelse. Endast en liten del av de tillfrågade ansåg sig ha engagerat sig 

tillräckligt för att få fram information om organisationerna innan beslutet togs. Denna 

informationssökning skedde via Internet, nyhetssändningar och reklam.            

 

Alla bidragsgivare som intervjuades skänkte eller hade skänkt pengar via någon form av månadsgåva. 

Utöver det så var det flera av de intervjuade som sporadiskt gav till olika insamlingar via bössor, ”runda 

upp” eller Coop:s Biståndsknappen. Flera av deltagarna nämnde de två katastroferna, tsunamin 2004 

och jordbävningen på Haiti 2010 som tillfällen då de skänkte pengar spontant. För vissa var det enda 

gången de skänkt engångssummor eller första gången de överhuvudtaget skänkte pengar till bistånd. 

Många av bidragsgivarna ansåg att deras bidrag var litet och de egentligen ville skänka mer pengar. De 
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uttryckte det som ”det räknar man knappt”, ”det handlar ju om så små summor pengar” och ” jag 

känner att det var ett sådant litet belopp så jag kände inte att jag bidrog lika mycket”.  

 

En av organisationerna skiljde på att ha avsikten att ge och att faktiskt ge, denne använde exemplet att 

en individ ser en uppmaning i tidningen och har då till avsikt att ge, men vänder sedan blad och 

glömmer bort sin intention.      

 

Delanalys 

Köpet kan se olika ut beroende på tillfälle och i det här fallet likställs det med tillfället bidragsgivarna 

åtar sig att på ett eller annat sätt skänka pengar. Det som kom fram under intervjuerna med 

bidragsgivarna var att köpet skedde väldigt snabbt, spontant och ibland impulsivt utan direkt eftertanke 

och mycket berodde på vilken organisation som konfronterade dem. Konfrontationen kunde ske via 

media eller genom personliga möten med till exempel rekryterare på gatan eller via telefon. Något som 

framförallt nämndes av organisationerna men som även kunde uppfattas av bidragsgivarna var att köpet 

skulle vara enkelt, ifall något var krångligt kunde individerna välja att avbryta köpet trots deras tidigare 

avsikt. Detta tas upp i modellen där det sägs att köpet kan förändras, att det som tidigare var självklart 

av någon anledning inte längre är det på grund av komplikationer som till exempel pengabrist, tid eller 

helt enkelt glömska. Överlag skedde det inte några komplikationer vid köpet, utan en donation verkar, 

utifrån bidragsgivarnas utsago, vara ett ”köp” som ofta fungerar utan problem. En tolkning kring varför 

detta fungerar så pass väl kan vara att oavsett hur en donation går till går ändå pengarna till ett bra 

ändamål och därmed finns det få saker som skulle kunna bryta avsikten att donera pengar.     

 

Blackwell et al (2006) menade att de flesta köpbeslut tas under enkla former som varken kräver mycket 

tid eller ansträngning. Genom intervjuerna har det konstaterats att de flesta köp eller donationer har varit 

efter infall, det vill säga ett impulsköp som i sin tur har lett till upprepade köp via vanebeslut. En av de 

intervjuade bidragsgivarna antydde en längre och djupare problemlösningsprocess innan valet föll på de 

slutgiltiga organisationerna, vilket behandlades under steget Informationssökning. Denne ansåg sig inte 

besitta tillräcklig kunskap om organisationerna och skaffade sig därmed den kunskap som behövdes om 

dem innan beslutet, vilket skulle kunna kopplas till teorin om initiala köp där teorin nämner att en 

förstagångsköpare vid svåra beslut införskaffar mer information och undersöker sina alternativ. 

Organisationerna ville inte generalisera givarna utan menade att det fanns flera uppdelningar, varav 

vissa tillhörde den som sökte information innan, likt initiala köp och överlag var mer involverade i 

problemlösningsprocessen. Organisationerna antydde dock att de flesta nöjer sig med att vara 

månadsgivare och vill inte ha för mycket information, vilket stöddes vid intervjuerna med 
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bidragsgivarna, där beslutet tagits likt ett impulsköp efter någon form av ”trigger”. Viljan att fortsätta 

ge skulle kunna läggas under kategorin upprepande köp, men inte som en upprepad problemlösning utan 

som ett vanebeslut. Beslut som görs utifrån lojalitet till företaget, som så länge förtroendet finns, innebär 

att det inte finns anledning för bidragsgivarna att byta. I ett av fallen där bidragsgivaren skulle avsluta 

sitt åtagande för Röda Korset så hade valet att ersätta organisationen landat på Rädda Barnen, då denne 

ansåg att organisationen var ett fullgott och likvärdigt alternativ till Röda Korset. Beslutet hade inte 

föregåtts av någon djupgående problemlösning utan denne valde den organisation som vid tillfället 

tillhandahöll ett bättre erbjudande, i det här fallet större trovärdighet. Så även vid bytet av organisation 

skedde genom ett impulsköp. Det bör dock poängteras att konsumenterna, trots begränsad komplexitet i 

problemlösningsprocessen, ändå är väldigt känslomässigt involverade i köpet och kanske än mer efteråt. 

Det som har kommit fram under intervjuerna är att de vill göra skillnad, de känner sig stolta och anser 

det vara något av en skyldighet då människor i Sverige har det bra i förhållande till andra länder. Dessa 

åsikter och värderingar visar på en känslomässig involvering som, tidigare nämnt, även som tas upp i 

teorin främst under impulsköp. 

 

4.2.5 Konsumtion 

Enligt organisationerna vill inte individer få för mycket information av hjälporganisationerna, de får 

nästan dåligt samvete när de överröses av information. Organisationerna menade att de flesta 

bidragsgivare vill ta del av informationen och hantera den när de själva har valt att göra det och inte på 

grund av externa påtryckningar.   

 

De få bidragsgivare som köpt en produkt i samband med sin donation, som bröst- och 

prostatacancerpins, har antingen satt dessa på deras jackor för att på så sätt ge uppmärksamhet till dessa 

ändamål. Annars har de legat kvar i en låda då de av deltagarna som svarat detta ansåg att de köpte 

produkten för att stödja med pengar, inte för att använda pin:en. Enligt organisationerna vill många 

individer gärna visa upp sitt stöd för omgivningen genom till exempel pins, armband och liknande.  

 

Delanalys  

I och med att en donation betraktas som en tjänst konsumeras den i samband med köpet. Alltså faller 

detta steg bort naturligt för alla donationer som inte inbegriper de produktköp med 

välgörenhetsanknytning som finns och som därmed konsumeras. I denna uppsats är det dock 

tjänsteaspekten som är väsentlig och därmed ligger produktrelaterade donationer till viss del utanför 

uppsatsen ramar.  Ett fåtal intervjupersoner hade köpt pins, som då är en sorts produkt, från olika 
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organisationer som de sedan konsumerade eller använde på olika sätt. Motivet var snarast att stödja med 

pengar, inte att få en fysisk produkt utav det. Här kan man enligt modellen skilja på ”användare” och 

”icke-användare” och i och med att en sådan pin är en sorts produkt finns det alltså olika sätt att 

konsumera den på. Utifrån empiri går det att göra en tolkning att användningen av produkten inte 

påverkade hur nöjda de var med köpet då det kom fram att det i första hand inte spelade roll vad denna 

pin användes till, bara den köptes. En ”användare” i fallet för en donation skulle i stället kunna tolkas 

som personer som aktivt tar del av information eller söker nyheter från de organisationer dem stödjer. 

”Icke-användare” blir i en sådan tolkning alltså de som efter donationen inte tar del av någon 

information alls, utan anser sig ”ha gjort sitt”. Bland de intervjuade bidragsgivarna ansåg sig de flesta 

vara ”användare”, men i olika stor utsträckning.     

 

4.2.6 Utvärdering efter konsumtion 

Alla tillfrågade bidragsgivare var nöjda med sina beslut att skänka pengar, en av de intervjuade uttryckte 

särskild stolthet över sitt engagemang och bidrag. Två deltagare var dock väldigt missnöjda med Röda 

Korset efter skandalerna och hade eller skulle avsluta sina åtagande där. I samband med skandaler och 

risker ansåg de allra flesta bidragsgivare att det fanns vissa risker med en donation, men att detta 

egentligen inte påverkade själva beslutet. Två av deltagarna menade på att det inte gick att döma en hel 

organisation utifrån en persons olämpliga handlingar. Ingen av de tillfrågade ansåg att det fanns några 

monetära risker med donationen, utan de risker som fanns var mer emotionella. En av bidragsgivarna 

nämner i samband med eventuellt missnöje efter en donation att ”Det skulle väl vara av etiska skäl då 

att jag inte skulle känna mig särskilt stolt över att pengarna har gått till något annat”. Bidragsgivarna 

nämnde även att de inte berättar för andra om sina donationer oavsett om de är missnöjda eller nöjda 

med sin donation. Detta kunde till och med anses som skryt av en av de tillfrågade.   

 

En av organisationerna menade att vissa inte ville ha mer information, utan ”man får nästan dåligt 

samvete när man överröses av information”. Man vill ta del av informationen men när man själv har 

valt att göra det.  

 

Delanalys  

Enligt modellen kan man antingen vara nöjd eller missnöjd med sina val och en individ blir nöjd eller 

tillfredställd när hans eller hennes förväntningar har blivit mötta och bekräftade. I intervjuerna med 

bidragsgivarna kom det fram att i princip alla hade varit nöjda med sina val, förutom ett fåtal som inte 

hade blivit tillfredställda med valet av Röda Korset. På grund av att de var missnöjda avslutade de sin 
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donation och började leta efter andra organisationer att ge pengar till nästa gång. Detta stärker modellen 

som säger att en individ sparar sin utvärdering av köpet i minnet och använder detta nästa gång ett 

liknande beslut ska fattas. Från både intervjuerna med organisationerna och med bidragsgivarna kan 

man se att det inte krävs mycket för att en individ ska känna sig nöjd med sitt beslut. De flesta har sin 

autogirering där det dras pengar från deras konto utan någon medveten handling från deras sida.  

Modellen nämner den så kallade ”efterköpsångesten”, där konsumenter blir osäkra om de beslut de tog 

var rätt. Modellen säger att denna kognitiva dissonans som skapas blir högre desto högre priset på 

produkten eller tjänsten är. Detta gäller inte i fallet för donationer där bidragsgivarna visserligen nämner 

att de tänker på om de gjort rätt val och om det möjligtvis fanns bättre alternativ, men det är inte 

pengarna som verkar ha påverkat denna dissonans. Snarare finns det en viss efterköpsångest att man 

skänker för lite. Det som främst verkar påverka denna efterköpsångest är mer emotionella aspekter, så 

som förlorad stolthet, bristande förtroende eller liknande på grund av missnöjdhet. Detta visar att det 

inte handlar om de pengar som donationen kostar, utan om vad donationen ger tillbaka till 

bidragsgivarna.  

 

Ännu en sak som skiljer modellen från Blackwell et al (2006) och informationen från bidragsgivarna är 

att modellen visar att den utvärdering som sker efter konsumtion påverkar vad individer väljer att sprida 

vidare till andra. Från intervjuerna med bidragsgivare uppfattades det som att oavsett hur donationen 

gick berättar de inte för andra om ”köpet” eller om organisationen de gav pengar till. Som en av 

bidragsgivarna även nämner kan det uppfattas som skryt. En donation är en relativt privat handling som 

är laddad med mycket emotionella värden. Som nämnt tidigare pratar inte många ens inom familjen om 

deras donationer till välgörenhet.    

 

4.2.7 Avyttring 

Det var endast en liten del av bidragsgivarna som hade avslutat ett åtagande med någon 

hjälporganisation och av dessa var det endast en som hade stött på problem vid avslutandet. Givaren i 

fråga ansåg sig ha blivit otrevligt bemött när en organisation hade ringt upp henne och hon i samband 

med detta ville avsluta sitt bidrag till dem. Resterande deltagare som avslutat ett åtagande sa att det hade 

gått utan komplikationer. Flera bidragsgivare kände att de borde ta reda på mer om de 

hjälporganisationer de hade gett eller ger till. Andra ansåg att de tidningar och informationsbrev de får 

av organisationerna ger den information som behövs för att fortsätta vara nöjda med sina beslut.  
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De få som hade köpt en produkt i samband med sin donation, som bröst- och prostatacancerpins, hade 

antingen använt dessa genom att sätta dessa på sina jackor för att på så sätt ge uppmärksamhet till dessa 

ändamål. De som inte gjorde det hade helt enkelt lagt ifrån sig dessa någonstans hemma.  

 

Organisationerna talade om vad som sker efter en donation. En organisation uttryckte att vissa givare 

ville ha ett tack medan andra ville vara helt anonyma, ”man måste respektera båda”. Något alla sa var 

att det var viktigt för bidragsgivarna att se resultatet av biståndet. Vissa söker mer information på egen 

hand för att se vart deras pengar hamnar för att försäkra sig om att allt har gått rätt till och hur pengarna 

har använts, medan andra väntar på organisationernas utskick. En av organisationerna trodde att det 

kanske främst var äldre som ville försäkra sig om att pengarna verkligen hade kommit fram. Enligt 

organisationerna är ett eventuellt avslut av ett åtagande väldigt individuellt. En av organisationerna tar 

upp tre typer, de som bara slutar betala, de som nedstämda ringer och ber om ursäkt för avslutandet och 

de som helt odramatiskt ringer och avslutar sitt stöd.  

 

Delanalys  

För en donation, som ses som en tjänst, är avyttring inte ett steg som bearbetas genomgående i 

processen eftersom en tjänst inte kan lagras. Den möjlighet som finns för bidragsgivare att avyttra sin 

donation innebär i princip att säga upp någon sorts regelbunden donationsplan. Modellen tar inte upp 

mer än vilken sorts avyttring som sker, återvinning, försäljning eller förstörelse. För ett donationsbeslut 

kan det ses mer som på vilket sätt en avyttring eller avslut av åtagande sker och i intervjuerna med 

bidragsgivarna kom det fram att det bara var att ringa upp eller helt enkelt sluta betala. Det hade varit 

smidigt och enkelt. I jämförelse med produkter finns det alltså bara ett sätt att göra sig av med sin 

donation, det vill säga att avsluta åtagandet.        

 

4.2.8 Påverkan från omgivning 

Organisationerna såg katastrofer som en egen kategori av donationer där många skänker pengar och i 

branschen talar man ibland om CNN-effekten enligt en av organisationerna. Det vill säga att ifall CNN 

har stor och uthållig mediebevakning följer världens media efter och det brukar inbringa stora pengar. 

Tsunamin var ett exempel och även ett specialfall, i branschen talar man om ”before and after the 

tsunami”, vilket en av organisationerna nämner. Människor skänkte mer än någonsin, många som aldrig 

tidigare hade skänkt pengar och många fortsatte att skänka och dessutom mer än innan tsunamin. 
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Både utifrån organisationernas och bidragsgivarnas svar under intervjuerna gick det att urskilja en tanke 

om att vissa ville lära sina barn tacksamhet i och med donationer, att de skulle vara medvetna om att 

andra i världen har det sämre. Angående påverkan från familj och vänner överlag är bidragsgivarna 

splittrade. Vissa ansåg sig bli påverkade av familj och vänner som gav pengar. Andra tyckte inte att de 

påverkades alls av sin umgängeskrets. Flera nämnde att deras mammor gav eller hade gett till 

välgörenhet, men det var endast en liten del som ansåg sig ha påverkats av detta. En del av de som 

tillfrågades sa att de aldrig pratade om dessa frågor med sin familj eller vänner och att de heller aldrig 

pratar om sina egna erfarenheter av donationer med andra. Detta ansågs kunna uppfattas som olämpligt 

beteende oavsett om de berättade om bra eller dåliga upplevelser med hjälporganisationen.  

 

Även politisk åsikt kunde spela viss roll, enligt framför allt en av organisationerna, men att det kunde 

finnas olika åsikter inom de lägren också. Andra faktorer som påverkade donationen enligt 

organisationerna, som endast togs upp av ett fåtal bidragsgivare, var hur flexibel donationen var, om de 

var tvungna att binda upp sig eller om de kunde skänka spontant och oregelbundet. Även donationen i 

sig var beroende av situationen, den var ofta oplanerad och genom vilket tjänst donationen skedde 

berodde ofta på den möjlighet som fanns för tillfället.   

 

Delanalys 

Utifrån intervjuerna framkom det ytterst lite information om de omgivande faktorerna då 

intervjufrågorna saknade tillräckligt djup för att komma åt många av dessa. Familj och vänner visade sig 

dock vara en bidragande faktor i vissa av bidragsgivarnas val och beslut, framför allt indirekt. Om och 

hur familjemedlemmar och vänner gav ska alltså enligt Blackwell et als (2006) modell ha en inverkan på 

beslutsprocessen men detta fann relativt lite gensvar i intervjuerna. Organisationerna stödjer detta 

påstående på olika sätt, en av dem genom att säga att vissa individer ger pengar bland annat för att lära 

sina barn tacksamhet.  

 

Situationen bidragsgivarna befinner sig i visar sig ha stor inverkan på donationsbeslutsprocessen, det 

påverkar vilken sorts donation individen gör samt till vilket organisation. Detta kan kopplas till 

köpsteget och vilket sorts köp eller donation som genomförs. Analysen visade tidigare att det ofta är ett 

snabbt impulsköp som sker, vilket även kan ses som en situationsfaktor.  
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4.2.9 Individuella skillnader 

Varken bidragsgivarna eller organisationerna uttalade sig direkt om personlighet eller livsstil i och med 

donationer. De nämner alla att det handlar om personliga värderingar och åsikter och att det är detta som 

påverkar individers villighet att skänka pengar överhuvudtaget. En av organisationerna tog upp att 

tidsaspekten spelar roll, många vill engagera sig men har inte tid och kompenserar då med monetärt stöd 

till någon hjälporganisation.  

 

 Det som kommer upp i intervjuerna med både med organisationerna och bidragsgivarna är motiven 

bakom en donation. Dessa motiv, som även är skälet till att de ville donera i första hand, nämns tidigare 

i empirin inom behovsigenkänningen och har både emotionella och rationella aspekter. Det kan handla 

om att man vill hjälpa människor som har det sämre än en själv men det kan också vara för att de själva 

skulle må bättre. De rationella motiven bakom en donation som nämns är billigare priser i butik eller att 

donationen skedde på grund av intresse av att arbeta för hjälporganisationen i fråga.  

 

De allra flesta av de intervjuade bidragsgivarna hade väldigt liten förkunskap om bidragsbranschen och 

de olika hjälporganisationerna. De flesta var heller inte engagerade i att söka upp mer information eller 

göra jämförelser mellan de olika hjälporganisationerna. Det fanns många antaganden om hur branschen 

fungerade, de problem som finns inom branschen och en stor osäkerhet kring seriositeten hos vissa 

organisationer. Till exempel svarade en av informanterna om sin kunskap om bidragsbranschen och hur 

stor del av bidragen som går till administration att det var ”allmänt känt, det är regeln liksom”. Trots 

det ansåg de flesta att största delen av deras pengar ändå går till någon form av bra ändamål och att det i 

slutändan är det som räknas.  

 

Enligt organisationernas egna undersökningar kring vem den genomsnittliga bidragsgivaren är hade alla 

tre kommit fram till mer eller mindre samma resultat. Det var att det idag fortfarande är kvinnor som är 

mest givarbenägna och kan delas in i två huvudkategorier av givare, de som är i 35-50 års ålder och de 

som är över 70 år. Det är främst människor som bor i storstadsregioner och ofta är högutbildade som 

skänker. Yngre ger någon gång ibland och använder gärna tjänsterna via Internet och annan ny 

teknologi. De yngre är mer benägna om att veta exakt vart pengarna går och köper därför tjänster som 

tydligt förklarar detta, som Läkarmissionens tjänst ”köp en get” eller till exempel UNICEF:s ”sms:a en 

gåva till jordbävningsoffren på Haiti”. Detta till skillnad från de äldre som mer stödde organisationen 

ifråga än någon specifik handling. Organisationerna är verkade dock överens att det är genom 

direktreklam eller riktade utskick som bidragsgivare donerar mest pengar. 
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Delanalys  

Personlighet är en variabel som enligt Blackwell et al (2006) påverkar beslutsprocessen, men som är 

svår att isolera och undersöka i dagens ekonomi och psykologi och det har varit svårt att tolka in just 

personlighet i intervjuerna. Personligheten spelar säkerligen roll i beslutsprocessen även om det 

empiriska underlaget till denna uppsats varken kan bekräfta eller dementera detta. Blackwell et al (2006) 

tar även upp livsstil som en beroende faktor och organisationerna har utformat bilder av den klassiska 

givaren och vad den har för bakgrund, utbildad eller inte, att hon bor i storstadsområden och så vidare. 

Men livsstil är inget som direkt kommer fram i empirin från bidragsgivarna och kan därför inte 

kommenteras utförligare.  

 

Vad som däremot kommer fram i intervjuerna är vad som motiverar ett köp. Av dem motiv som nämns 

av Blackwell et al (2006) är det bara två som kan kopplas till vad både de intervjuade organisationerna 

och bidragsgivarna nämner och dem är: 

 

• Sociala behov där man vill ses på ett speciellt sätt 

• Behov av att ge för att bygga social image eller ge tillbaka till samhället 

 

Det som främst nämns i intervjuerna med bidragsgivarna är viljan att bidra, ge tillbaks och att 

människor har det bra i Sverige och därför kan dela med sig och i det kan även uttalanden som att döva 

ett dåligt samvete läggas in. Skälet till att det är så få motiv från Konsumentbeslutsprocessen som 

stämmer kan vara att dessa behandlar mer grundläggande behov och motiv än vad en donation 

förutsätter. En donation har inget med grundläggande fysiska behov att göra, det har inte heller med 

njutning, variation eller komfort att göra. En tolkning som kan göras är att en donation är grundad i mer 

emotionella motiv och behov än de som presenteras i modellen. Därför har de kompletterande teorierna 

kring motiven bakom en donation som redovisats i teorin använts och några av de som Andreasen & 

Kotler (2003) tar upp får stöd i intervjuerna med både bidragsgivare och med organisationerna.  

 

Av de nio motiv som togs upp i teorin var det fyra som återkom frekvent under intervjuerna. Dessa var:  

 

• Behov av erkännande från andra 

• Rädsla för att få problemet 

• Vanegivaren 

• Person-till-persongivare 
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Bray (2008) hade åtta alternativ till varför man ger pengar och i intervjuerna uppfattades följande fyra 

motiv: 

 

• Må bra över sig själv 

• Hjälpa att lösa en social, miljömässig, politisk eller medicinskt problem som de finner viktigt 

personligen eller har påverkat deras vänner eller familj 

• Skicka ett buskap till andra om sina åsikter. 

• Få kvalitetsinformation om ett ämne som intresserar dem. 

 

Den största anledningen till att ge till välgörenhet var enligt både bidragsgivare och organisationer att 

individer känner att de vill göra något för andra, att de vill bidra. Flera nämner även att när de ger 

pengar mår de bra själva och detta stödjer organisationerna när de säger att det ger individer en 

immateriell tillfredställelse när de skänker pengar.    

 

I och med användandet av pins och liknande anser organisationerna att individer vill skicka ut signaler 

och budskap till dem runtomkring, pinsen representerar personernas åsikter och värderingar. Detta 

speglades i intervjuerna med bidragsgivare där de åsikter som kom fram gällande pins just handlade om 

att uppmärksamma andra på den organisation eller budskap en sådan pin står för.  

 

Vanegivande återkom i intervjuerna med bidragsgivarna där de flesta ansåg att de fortsätter ge pengar 

för att de har gjort det tidigare under en längre tid. Dessutom kom det fram att bidragsgivare lägger 

pengar i till exempel bössor och liknande med jämna mellanrum. Andra nämner att de inte tänker på sin 

donation längre utan låter det ske varje månad och att det på så sätt har blivit en vana. En av 

organisationerna nämner att det finns bidragsgivare som vill arbeta med välgörenhet, men som inte har 

möjlighet att donera sin tid och ger då istället pengar för att på något sätt väga upp för detta.  

  

Andreasen & Kotler (2003) nämner ”person-till-persongivare”, det vill säga att individerna känner 

solidaritet med sina medmänniskor och att man som människa borde hjälpa andra som har det sämre. 

Vissa av bidragsgivarna ger till organisationer som Greenpeace och Drogfritt, detta kan tolkas som att 

de vill både få information själva om det som organisationerna arbetar med samt att denna information 

sprids till andra. Detta kan kopplas till Brays (2008) motiv om att få kvalitetsinformation som berör 

individen.      
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Blackwell et al (2006) menar att alla dessa olika behov slåss om uppmärksamheten inom en individ och 

genom att uppfylla ett behov så måste man lägga ner mindre tid på att uppfylla ett annat. Har individen 

inte tid att spendera kan denna då istället ge av sina pengar för att på så sätt uppfylla samma behov.  

 

Kunskap påverkar ens val och framförallt utvärderingen utav alternativen inför ett köp enligt Blackwell 

et al (2006) och organisationerna som intervjuades var måna om att delge information om verksamheten 

för att underlätta till kunskap. Teorin menar att ju mer kunskap man besitter innan ett köp desto 

grundligare utvärdering gör man, men av de bidragsgivare som intervjuades var det endast en som 

uttryckligen sökte information innan beslutet. Resterande gick mer på vad de hade hört eller uppfattat 

om organisationerna dem stödde.  

 

Attityd är enligt Blackwell et al (2006) en generell utvärdering av ett alternativ som påverkar 

beslutsprocessen och som kan vara positivt eller negativt och av olika grad av intensitet. Attityder kan 

vara svåra att förändra och har stor påverkan på ett köpbeslut. Det som framkommit under intervjuerna 

med bidragsgivare var framförallt attityden om biståndsbranschen. De var negativa till den så till vida att 

individerna aldrig verkade vara säkra på ifall deras pengar kom fram. Det fanns en allmän attityd om 

riskerna med korruption och mygel och minsta tecken på detta registrerades och togs i beaktande i 

samband med fortsatt stöd till organisationen i fråga. Men paradoxalt nog verkade bidragsgivarna lita på 

de stora, välkända och etablerade organisationerna eftersom de flesta inte ansåg att förkunskap eller 

information behövdes innan donationen.     

 

 

 

4.3 Faktorer som påverkar Konsumentbeslutsprocessen 

 

Bidragsgivarna hade som nämnt väldigt liten kunskap om bidragsbranschen, de tyckte att det fanns 

många aktörer på marknaden och de valde efter hur väletablerade hjälporganisationerna var på 

marknaden och ifall de hade förtroende för dem. Detta var organisationerna medvetna om och tog även 

upp spridningen över världen och lojalitet som viktiga faktorer som kunde påverka. Vid frågan om vilka 

sätt som finns att skänka pengar på var kunskapen också relativt låg. Den tjänst som de flesta 

bidragsgivare nämnde var månadsgivande via plusgiro eller autogiro. 
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Efter intervjuerna med organisationerna kunde det konstateras att alla tre arbetade med liknande verktyg 

för att få in donationer; direktreklam, månadsgivande via autogiro eller plusgiroblankett, gåvokort och 

hyllningskort samt testamentering.  

 

Hur involverad bidragsgivarna var i donationen var ganska enstämmigt, tillfället då donationen skedde 

var enligt flera inte en planerad handling utan skedde när de konfronterades av hjälporganisationen, som 

till exempel genom galor på TV eller säljare som rekryterar på gatan. Donationsbeslutet togs snabbt och 

utan eftertanke enligt de intervjuade bidragsgivarna. Få av dem undersökte vilka alternativ som fanns 

och det var endast två av de tillfrågade som aktivt hade sökt information innan beslutet togs. I samband 

med detta var även verktyget för att skänka beroende av vad som presenterades för dem. De som 

skänkte eller hade skänkt pengar gjorde det i form av månadsgåva. Utöver det var det flera av de 

intervjuade som gav sporadiskt till olika insamlingar som sker via sms, bössor, runda upp eller 

Biståndsknappen. Flera av deltagarna nämner de två katastroferna, tsunamin år 2004 och jordbävningen 

i Haiti år 2010 som tillfällen då de skänkte pengar spontant. Många av bidragsgivarna nöjde sig med att 

ge varje månad utan förändring eller vidare undersökning av deras donationer. Detta anser 

organisationerna stämma då de tar upp att många bidragsgivare kan ha för avsikt att donera pengar, men 

sedan glömmer bort det lika snabbt. Organisationerna var också eniga om att vid stora katastrofer får de 

in mer pengar och att media har en stor och viktig roll i hur mycket utrymme dessa ska få. Andra 

orsaker som tidigare nämnts är ifall man har någon personlig koppling till ändamålet. De flesta 

bidragsgivare menade eller kommenterade att media har stor påverkan på vad som anses viktigast för 

stunden vad gäller välgörenhet och att det hade påverkat dem att skänka pengar. 

 

Det som främst påverkade bidragsgivarnas donationsbeslut var som nämnts tidigare deras värderingar, 

viljan att bidra, att göra någonting bra. Men det kom även fram att en av deltagarna delvis gav pengar 

för att döva ett dåligt samvete medan en annan menade att huvudsyftet från början inte var att skänka 

pengar utan viljan att engagera sig i något denne ansåg viktigt. Andra faktorer som påverkade valet och 

som också har nämnts tidigare var ändamålet, till exempel hjälpa barn och fattiga samt miljöfrågor och 

drogmissbruk. Två av de intervjuade var intresserade av att jobba inom den organisation som de gav 

pengar till och en tredje gav till prostatacancerforskning eftersom en släkting hade drabbats. Detta 

stöddes av organisationerna som alla tre menade på att människor anser sig ha det bra i Sverige och 

känner att de kan dela med sig, om än lite. De vill göra skillnad men har inte alltid tid att engagera sig. 

Även användandet av pins, armband och liknande menade två av organisationerna kunde fungera som 

ett sätt att visa sin omgivning vad man själv har gjort i filantropiska sammanhang och att visa sitt stöd 

skulle kunna vara en trend. En av organisationerna tog upp att hos äldre kan stödjandet vara ett sätt att 
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känna sig behövd och att få vara med och göra någonting. Annars tog organisationerna upp att just 

värderingar är direkt avgörande för att skänka pengar, andra exempel kunde vara pliktkänsla, moral eller 

politisk övertygelse. 

 

De risker som kom upp i samband med bidragsgivning var skandaler och att för mycket av pengarna 

gick till administration och löner eller att pengarna inte gick till bra eller värdefulla ändamål. Men trots 

allt ansåg bidragsgivarna lita på att största delen av deras pengar ändå gick till någon form av bra 

ändamål och att det i slutändan är det som räknas. Dessutom var det inga stora summor bidragsgivarna 

gav. Deltagarna nämner saker som ”det räknar man knappt”, ”det handlar ju om så små summor 

pengar” och ” jag känner att det var ett sådant litet belopp så jag kände inte att jag bidrog lika 

mycket”. Organisationerna menade att kommunikationen och öppenheten därför är viktig. Hur man blir 

bemött av organisationen och hur man möter de olika givarsegmenten, det bör skapas en bra kontakt. De 

berättade också att många inte vill ha mer information, påminnelser eller önskemål om att höja avgiften 

än den månatliga avin. 

 

När framtiden i bidragsbranschen diskuterades var organisationerna överens om att det är olika nya 

verktyg som har och kommer att dyka upp. De måste vara snabba på att plocka upp ny teknik för att 

behålla sin position på marknaden. Ett exempel på ett nytt verktyg som kom från en av organisationerna 

var ”Apps”, applikationer till mobilen som skulle kunna vara nästa nya trend. Överhuvudtaget 

användandet av sociala nätverk blir allt viktigare enligt organisationerna.  

 

Delanalys  

Från intervjuerna med bidragsgivarna uppfattades beslutprocessen som individer går igenom när de ska 

donera pengar som en process med begränsad problemlösning, alltså LPS. Detta innebär en 

beslutsprocess som enligt teorin är en process som inte är särskilt komplex, det ägnas liten tid, resurser 

och motivation till beslutet. Ur intervjuerna sågs detta tydligt då engagemanget och involveringen i 

beslutet kunde uppfattas, från de flesta bidragsgivare, som näst intill obefintligt. Om 

Konsumentbeslutsprocessen är genomsyrad av begränsad problemlösning får det stora konsekvenser för 

processens olika steg. I fallet för donationer har det uppmärksammats att stegen informationssökning, 

utvärdering av alternativ före köp och utvärdering efter konsumtion minskas kraftigt.  

 

Involveringen aktiveras när konsumenternas inre personliga aspekter som behov, värderingar och 

självuppfattning stimuleras av lämplig marknadsföring för ändamålet enligt Blackwell et al (2006). Det 

som särskilt utmärker sig under intervjuerna med både bidragsgivare och organisationer är det som 
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involverar individerna i början är just värderingar men att själva donationen sker först vid stimuli av 

organisationernas marknadsföring. Det som verkar återkommande är att viljan att donera pengar i sig 

kräver en relativt hög involvering men när beslutet väl har fattats så är involveringsgraden relativt låg. 

Det kan tänkas att ju mer man tänker med hjärtat desto mer involverad är man i beslutet till skillnad från 

ifall man tänker med hjärnan. Blackwell et al (2006) menar att det även kan bero på att personerna 

ifråga inte direkt påverkas av beslutet personligen och eftersom de flesta bidragsgivarna inte ansåg 

riskerna med att skänka pengar som särskilt höga så sjunker involveringsgraden. Något som uttrycks i 

teorin och som kan tolkas hos bidragsgivarna var att de var mest involverade vid själva köpet av tjänsten 

men att involveringen med tiden avtog förutom bland de två som såg mer av en karriär eller annat 

engagemang i och med donationen. En av organisationerna tog upp att äldre, de runt 70 år, engagerade 

sig mer då det känner sig behövda och detta kan ju höja involveringsgraden men är inte något som kan 

bekräftas i denna undersökning då ingen var äldre än 56 år. 

 

Organisationerna nämnde att social press kan vara en orsak till att skänka pengar och Blackwell et al 

(2006) menar att sådan press höjer involveringsgraden. Ingen av bidragsgivare nämner detta, men det 

kan antas att eftersom organisationerna nämner detta att det är något som människor gör men som de 

inte vill erkänna påverkar beslutet att skänka pengar. Organisationerna tog också upp tidsbristen som en 

faktor och då kan köp av symboler som pins och dylikt höja statusen med enkla medel. 

 

Ifall produkterna eller tjänsterna uppfattas som likvärdiga spelar det ofta ingen roll vilket företag eller 

varumärke som konsumenten väljer enligt Blackwell et al (2006). Vid intervjuerna framkom detta vid 

ett flertal tillfällen. Bidragsgivarna sätter sådan tro till att hjälporganisationerna sköter sina förehavande 

på ett riktigt sätt att det i slutändan inte spelar sådan stor roll vilken av organisationerna man väljer. Det 

som är viktigt är snarare ändamålet; miljö, barn, orättvisor etcetera men inom dessa ämnen ses 

hjälporganisationerna som väldigt lika.   

 

Eftersom valet att donera pengar oftast görs i samband med konfrontation av hjälporganisationen kan 

det kopplas till teorin om impulsköp där agerande sker på grund av olika ”triggers”. Sådana triggers 

som tas upp i teorin och som även kommer fram i intervjuerna med bidragsgivarna är till exempel att de 

får ett plötsligt infall att trycka på knappen för bistånd när dem pantar burkar eller rundar upp när de står 

i kassan. Nutida och framtida triggers kan dessutom vara när organisationerna använder sig utav sociala 

nätverk och anammar ny teknologi som applikationer till mobiler för att få människor att agera.  
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Valen görs ofta väldigt spontant och när tiden är knapp men det kan även handla om subjektiva, 

emotionella beaktanden som får stöd av de uttalanden som bidragsgivarna gjorde under intervjuerna, till 

exempel att de tycker det känns bra att bidra. Andra situationer då tiden ofta är knapp och som löses av 

direkt handling är när man konfronteras på gatan att skriva upp sig för månadsdonation. Blackwell et als 

teori om impulsköp kan kopplas även hit och fler bidragsgivare i intervjuerna hade inlett sin donation på 

det sättet. Både tidspress och impulsköp kopplas till att besluten ofta har en låg involveringsgrad. 
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5. Slutanalys 
 
Med hjälp av delanalyserna har det utkristalliserats vissa mönster kring frågeställningarna för denna 

uppsats. Det ena är att det finns många likheter mellan donationsbeslut och vanliga konsumentbeslut, 

stegen tycks behandlas på liknande sätt som vid impulsköp. Något överraskande behandlas stegen oftast 

fort och utan direkt eftertanke, det förutfattade antagandet inför uppsatsen var tvärtom att 

donationsbeslut var ett mer höginvolverat beslut som diskuterades i umgängeskretsen. Det som 

uppdagades var att beslutet och donationsprocessen hålls för en själv och det är en privat handling. Detta 

kan bero på att bidragsgivare egentligen aldrig kan känna sig nöjda över sitt beslut att donera då det 

alltid finns behövande människor eller problem med djur och natur som behöver åtgärdas. Det kan även 

vara att de personer i bidragsgivarnas närhet inte skänker och därmed vill han eller hon inte sätta vänner 

och familj i en situation där de måste rättfärdiga att de inte ger. Det kan också bero på att man ser det 

som en självklarhet genom socialiseringen i samhället att man ska hjälpa till eller bidra till ”en bättre 

värld” så gott man kan och självklarheter behöver oftast inte diskuteras. Hur som helst tyder detta på en 

stor skillnad mot vanliga produktköp där varumärken favoriseras och köp och produkt diskuteras oavsett 

om det är vardagsvaror eller köp som sker mer sällan. Det går att diskutera om detta till stor del beror på 

de emotionella aspekterna som finns vid ett donationsbeslut. Bidragsgivarens egen självbild och 

värderingar står på spel i och med en donation vilket skiljer sig markant från köpbeslut kring produkter 

och tjänster som en individ vanligtvis tar.  

 

En av de större skillnaderna från Konsumentbeslutsprocessen och det insamlade empiriska materialet 

var motiven bakom beslutet. Intervjuerna avslöjade djupare, mer emotionella motiv bakom en donation 

som inte speglades i de alternativ som modellen presenterade. Därigenom kom Andreasen & Kotlers 

(2003) samt Brays (2008) olika motiv för filantropiskt beteende till användning. Flera av dessa motiv 

stämde bättre överens med den information som fanns i intervjumaterialet och kompletterade modellen. 

Konsumentbeslutsprocessen presenterar motiv mer lämpade för rationella, enklare köp som uppfyller 

mer grundläggande behov. Denna undersökning visar alltså att de filantropiska motiv, tagna från 

forskning utomlands, även stämmer in på svenska bidragsgivare.    

 

Intervjuerna gav inte särskilt mycket information om de djupare, mer personliga aspekterna som 

påverkade beslutsfattande, som livsstil, attityd och personlighet. Det kan ha funnits större skillnader i 

detta än de som kom fram i intervjuerna. Problemet har varit att det saknades utförlig empiri om 
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individuella influenser och omgivningens påverkan, vilket har inneburit att denna uppsats inte kan 

behandla dessa aspekter tillfredsställande utan endast tolka utifrån det begränsade materialet.  

 

Själva processen en bidragsgivare går igenom är relativt lik Konsumentbeslutsprocessen. En 

bidragsgivare har i sitt medvetande en handfull hjälporganisationer som den känner till. De är ofta stora 

och väletablerade och därmed trovärdiga, så länge inga skandaler tillkännages. Kunskapen de har om 

dessa organisationer har de ofta fått via media eller personliga relationer med familj, vänner, studie- 

eller arbetskamrater. Mycket av kunskapen om biståndsbranschen grundar sig i generella antaganden 

och ”sanningar” bidragsgivare hört eller omedvetet uppmärksammat genom nyhetsflödet. 

Biståndsbranschen i Sverige ses som väldigt homogen och när bidragsgivarna väljer organisation att 

skänka pengar till väljer de utifrån den handfull alternativ de själva har i sitt medvetande och som 

konfronterar dem först. Konfrontationen kan i stort sett se ut hur som helst och eftersom förtroendet 

redan finns så sker beslutet snabbt.  

 

Efter köpet av tjänsten sker ingen direkt reflektion utan bidragsgivarna är nöjda med sina val så länge 

som organisationen eller organisationerna i fråga ”sköter sig”. Däremot är bidragsgivarna extremt 

känsliga för alla typer av misskreditering av hjälporganisationer eller ifall deras budskap inte går ihop 

med deras ”leverne”. Det kan vara allt ifrån att de anser att chefer får för mycket betalt till att vissa inom 

organisationen har en dyr bil som tjänstebil, detta anses inte passa organisationer som arbetar med 

välgörenhet. Minsta tecken på detta och valet att fortsätta stödja organisationen eller om man ska avsluta 

sitt åtagande ifrågasätts. I denna undersökning var det två som direkt hade eller skulle avsluta sina 

åtagande hos en hjälporganisation på grund av skandaler och två som ansåg att en persons handlingar 

inte ska spegla hela organisationen. Resterande var medvetna om skandalerna och tyckte att de 

påverkade dem, men visste antingen inte hur de skulle agera utifrån det eller så hade de inga åtaganden 

hos hjälporganisationen ifråga. Detta kan vara en del av den ”efterköpsångest” som 

Konsumentbeslutsprocessen nämnde, men det som främst skiljde sig från modellens definition av 

efterköpsångest var pengafrågan. Där nämndes att efterköpsångest ofta framkallas då konsumenten har 

lagt ut mycket pengar vid ett köp, i donationsbeslutsprocessen är det snarare tvärtom. Näst intill alla 

tillfrågade uttryckte dåligt samvete för att donationen inte var tillräckligt stor, men samtidigt kom 

försvaret att de var nöjda att de överhuvudtaget skänkte till någon hjälporganisation. De menade på 

”många bäckar små” är ett givande sätt att visa solidaritet och därigenom mådde många bra i sig själva.  
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6. Slutsats 

Denna uppsats hade som avsikt att se om marknadsföringsbegrepp gick att applicera på bidragsgivning 

och donationsbeslutsprocessen så som andra teorier och modeller inom marknadsföring har använts för 

att förklara och förstå aktiviteter med filantropisk bakgrund.  

 

Utifrån det teoretiska ramverket har en process för donationsbeslut kunnat urskiljas och denna process är 

lik den process som sker vid köpbeslut för produkter.  I och med denna syn på 

donationsbeslutsprocessen kan man se att motiven bakom en donation, som är grunden inom forskning 

av denna sort idag, endast är en del av en större helhet. Donationsbeslutsprocessen visar på att motiven 

bakom endast är en av flera påverkande faktorer till beslutsprocessen och att det finns en praktisk 

verklighet som individer tar beslut utifrån som är minst lika viktig. Efter behovet att ge pengar, som är 

nära relaterat till motiven bakom att donera, har uppstått finns det flera andra faktorer och aktiviteter 

som leder fram till ett slutgiltligt beslut att donera pengar.  

 

Det som har kunnat klargöras i denna uppsats är att modellen för Konsumentbeslutsprocessen klart kan 

användas för att förklara och förstå en donationsbeslutsprocess. De skillnader som uppmärksammats har 

varit relativt små och obetydliga medan likheterna varit mer väsentliga. Genom syftet ”att utifrån en 

köpbeslutsprocess gällande produkter beskriva donationsbeslutsprocessen för bidragsgivare” anser 

uppsatsförfattarna att modellen för Konsumentbeslutsprocessen har prövats och dess validitets stärkts. 

Detta kan vara av användning inom marknadsföringen av hjälporganisationer genom att förstå 

bidragsgivarnas donationsbeteende som en konsumtionsprocess. Då analysen visar att modellen inte 

bara kan beskriva vanliga tjänster och produkter utan även kan beskriva den beslutsprocess som sker vid 

donationer är detta ett teoriprövande bidrag till forskningen. 
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7. Diskussion och fortsatt forskning 

Denna uppsats visar att marknadsföringsbegrepp kan appliceras på filantropiska handlingar. Modellen 

för Konsumentbeslutsprocessen var tillräckligt omfångsrik för att kunna användas till att förklara en 

donationsbeslutsprocess. Uppsatsförfattarna anser att målet med uppsatsen, att ge stöd till forskning 

kring hur individer går igenom beslutet att donera pengar till hjälporganisationer och inte bara som i 

dagens forskning främst fokusera på varför individer väljer att donera pengar, har uppnåtts under de 

förutsättningar som uppsatsarbetet har haft.  

 

En komplex situation uppdagades under intervjuerna bland annat att det stundom verkade känsligt att 

jämföra filantropi med företagsekonomiska termer och stundom helt naturligt. Bidragsgivarna svängde 

även mellan att stundom ursäkta att de skänkte relativt små summor till att försvara sitt val att 

överhuvudtaget skänka pengar. Denna komplexitet hade kunnat tas bättre i beaktande ifall en 

testintervju hade gjorts, framförallt inför intervjuerna med bidragsgivarna, vilket i sin tur kunde ha 

resulterat i bättre utformade och relevanta frågor. Detta till trots kom mycket intressant information fram 

under intervjuerna som inte använts för denna uppsats men som kan ligga till grund för vidare forskning 

med ett större djup. Eftersom det är en komplex situation kunde uppsatsen ha förbättrats genom en mer 

uttömmande diskussion med bidragsgivarna. Med ett antal fokusgrupper hade undersökningen kunnat nå 

djupare kunskap och fått en bättre bild av bidragsgivarnas åsikter och tankar.     

 

Som tidigare nämnt är forskningen inom donationsbeslut eftersatt i Sverige och den forskning som sker 

utomlands handlar främst om motiven bakom en donation. Forskning längre fram i tiden kan utgå från 

liknande idéer som i denna uppsats, att använda sig av marknadsföringsmodeller för att förutspå eller 

förstå filantropiska fenomen. Utifrån denna uppsats kan andra forskare välja att gå in djupare i den valda 

modellen, med mer utvecklade intervjuer eller fokusgrupper som metod där även mindre uppenbara 

aspekter kan undersökas. Forskare kan även välja att använda andra teorier eller modeller för att försöka 

förstå donationsbeslutsprocessen och få insikt genom att jämföra med den insamlade data och 

resulterande slutsatser som presenteras i denna uppsats.     

 

Trots begränsad information anser uppsatsförfattarna att denna uppsats kan vara av nytta för 

hjälporganisationer i deras fortsatta arbete. I kontakt med de intervjuade hjälporganisationerna kom det 

fram att information av den typ som presenteras i uppsatsen vore uppskattad och själva processen att ta 

ett donationsbeslut, från tanke till handling, inte var särskilt utforskat. Att förstå 
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donationsbeslutsprocessen tror författarna till denna uppsats kan vara en bättre grund för 

hjälporganisationernas framtida marknadsföring än att enbart fokusera på eller utgå från motiven bakom 

donationer. Motiven kan fungera mer som stöd och i marknadsföringen kan detta användas för att få 

bidragsgivare att känna sig mer uppskattade. I framtida marknadsföring kan fokus läggas på 

donationsbeslutsprocessen, ta reda på vad som får bidragsgivare att berätta om sina donationer och få 

dem att bli ambassadörer för hjälporganisationerna snarare än att känna skuld för att de eventuellt inte 

ger pengar eller att de ger för lite. Uppsatsförfattarna ser även att andra organisationer som arbetar med 

produkter eller tjänster som påverkas mer av emotionella beslut än rationella kan ha hjälp av denna 

uppsats. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Intervjuguide för organisationerna 

 

Inledning: 

Informera om syftet med intervjun, vart vi kommer ifrån och vad som förväntas av respondenten. 

Fråga om bandupptagning och berätta om rätten att vara anonym.   

 

 

Frågor: 

Hur ser branschen för hjälporganisationer ut idag? 

• Kan ni berätta lite allmänt om organisationen? 

• Vilka marknader befinner sig företaget på i dagsläget? (bara Sverige, Europa etc.) 

 

Hur ser donationer ut till er idag?  

• Hur stor del av donationerna kommer ifrån bidragsgivare? 

• Från vilka människor? Ålder, utbildning, arbete, kön  

• Vart går pengarna ni samlat in?  

 

Vilka ”verktyg” har ni för att få folk att skänka? 

• Vilka olika sorters tjänster har ni? (sms, plusgiro) 

• Vilka personer använder vilka tjänster? 

• Varför valde ni att använda just dessa tjänster? 

• Vilken sorts kommunikation använder ni mot existerande och potentiella donatorer? 

• Vad är målet med er kommunikation utåt? 

• Hur hjälper ni donatorer att slutföra sin bidragsgivning? 

 

Hur ser ni på donationsprocessen?  

• Ser ni att folk beter sig på ett speciellt sätt när de donerar?  

• Varför tror du/ni att folk ger pengar till välgörenhet? Varför ger de specifikt till er? 

• Vilka faktorer tror ni är viktiga när de väljer hjälporganisation att bidra till? 
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• Skiljer sig processen att bidra med pengar till hjälporganisationer från hur processen man går 

igenom när man köper en produkt eller tjänst? Hur?  

• Hur tror ni att givare beter sig efter att de har genomfört en donation? (ex. undersöker dem 

vidare, släpper dem det o.s.v.) 

 

Utgår ni från någon forskning eller tidigare information? 

• Vart får ni tag i information om era givare? 

 

Har det skett någon förändring i donationsbeteendet? 

• Om det skulle bli, som i USA, skattefritt/skatteminskning på gåvor och donationer till 

välgörenhet, hur skulle er organisation reagera på detta? 

• Hur har ni utnyttjat förändringen i teknologin?  

• Vilka trender eller mönster ser ni inför framtiden inom bidragsgivning? 

 

 

Fråga igen om eventuell anonymitet. 

Tacka för deras medverkan och erbjuda ett exemplar av uppsatsen. 
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9.2 Intervjuguide för bidragsgivare 

 

Behovsigenkänning 

Skänker du pengar till någon välgörenhetsorganisation idag? 

Varför skänker du pengar? 

När skänker du pengar? I samband med galor, i vilken miljö (mataffär), när under året? 

Vad är viktigt? 

 

Informationssökning 

Vad vet du om bidragsbranschen? 

Vilken, vilka organisationer skänker du till? 

Vad fick dig att uppmärksamma just denna/dessa organisation/organisationer? 

Tog det lång tid att ta beslutet, från tanke till handling? 

Ger någon i din närhet till välgörenhet? (familj, vänner osv)  

- Till vad, vilka? 

- Tyckte du att deras beslut påverkade dig? 

 

Utvärderingar av alternativ före köp 

Stod det mellan fler organisationer? 

- Vilka organisationer känner du till? 

- Varför valde du bara mellan vissa (om de gjorde det) 

Vad tänkte du kring beslutet att skänka pengar? (motiv/risker) 

Varför hamnade valet på denna? 

Har din åsikt förändrats kring en eller vissa hjälporganisationer? 

 

Köp 

På vilket sätt skänker du pengar eller har skänkt? (90-konton, galor, sms, internet etc) 

Vet du om några andra sätt man kan skänka pengar? 

Uppstod det några komplikationer vid beslutet? (köpet) 
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Konsumtion 

Hur ofta skänker du pengar? (autogiro, sporadiskt) 

Hur använder du eventuell produkt, står den framme, blev det en present etc.? 

 

Utvärdering efter konsumtion 

Nu med facit i hand; Är du nöjd med ditt val? 

- Hur hanterar du situationen om du är nöjd? 

- Hur hanterar du situationen om du är missnöjd? 

Vad gjorde du efter att du skänkte pengar? 

 

Avyttring 

Har du någon gång avslutat ett åtagande? 

Varför? 

- Hur gjorde du? 

Skulle du kunna tänka dig att återuppta åtagande hos den organisationen? 

Varför/varf 
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