
 

 

 

 

 

 

Företagsekonomiska Institutionen 

FEKH29 

Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp 

HT2016 

 

 
In the Business of Trust  

En kvalitativ studie om svenska välgörenhetsorganisationers varumärkesbyggande 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  

Beatrice Nilsson 

Fredrik Petersson 

Ludvig Sterner 

 

Handledare: 

Clara Gustafsson 

  



2 

Förord 

 

Vi skulle vilja tacka de representanter från Världsnaturfonden, Cancerfonden och SOS Barnbyar 

som tog sin tid och engagemang och ställde upp på intervjuer med oss. De kom med viktiga 

insikter och kunskap till i vår empiriinsamling. Utan dem skulle den här uppsatsen aldrig ha varit 

möjlig att genomföra.  

 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Clara Gustafsson vid Lunds Universitet som kommit 

med goda råd och guidning längs vägen i vårt arbete. 

 

Lund, den 9 januari 2017 

 

Beatrice Nilsson, Fredrik Petersson och Ludvig Sterner 
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Sammanfattning 

 

Titel:  In the Business of Trust – en kvalitativ studie om svenska 
välgörenhetsorganisationers varumärkesbyggande 

 
Författare:  Beatrice Nilsson, Fredrik Petersson och Ludvig Sterner 
 
Handledare:   Clara Gustafsson 
 
Nivå:  Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning marknadsföring      

(15HP), HT-16 
 
Nyckelord:   Varumärke, välgörenhetsorganisation, förtroende, relationsmarknadsföring 
 
Syfte:  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vilka som är de 

viktigaste aspekterna för välgörenhetsorganisationer i sitt 
varumärkesbyggande. 

 
Metod: Denna uppsats har gjorts med hjälp av en kvalitativ metod där 

telefonintervjuer har gjorts med kvalificerade personer från tre stora 
välgörenhetsorganisationer: WWF, Cancerfonden och SOS Barnbyar 
Sverige. 

 
Teori:  Kapitlet inleds med information om välgörenhetsorganisationer och blir 

därefter följt av teoridelar om varumärke, reklam, relationsmarknadsföring 
och förtroende. 

 
Empiri:  I denna del beskrivs först de tre utvalda organisationerna allmänt, därefter 

presenterar vi de intervjuer som genomförts med WWF, Cancerfonden och 
SOS Barnbyar Sverige. 

 
Slutsats: I denna uppsats har vi kommit fram till att den allra viktigaste aspekten för 

välgörenhetsorganisationers varumärkesbyggande är att skapa förtroende. 
  



4 

 

Abstract 
 
Titel:                                  In the Business of Trust – A qualitative study of Swedish charities 

branding 
 
Authors:         Beatrice Nilsson, Fredrik Petersson and Ludvig Sterner  
 
Supervisor:         Clara Gustafsson 
 
Level:               Bachelor Thesis in Business Administration, focusing on                     

Marketing (15ECTS), Fall -16 
 
Keywords: Brand, charity organisations, trust, Customer Relationship 

Management 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine which aspects are important 

to concider for charity organisations when building their brands. 
 
Method: The thesis is done in a qualitative way, where interviews by phone 

have been made with qualified people from three charity 
organizations: WWF, the Swedish Cancer Society and SOS Children's 
Villages Sweden. 

 
Theory: The chapter starts with information about charities and is then 

followed by the theory parts of brand, advertising, relationship 
marketing and trust. 

 
Empirical Data: This part describes first the three selected organizations generally 

little, before we present the interviews conducted with the WWF, the 
Swedish Cancer Society and SOS Children's Villages Sweden. 

 
Conclusion: In this study, we as authors concluded that the number one aspect for 

charities to concider when building their brand is trust. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenterar vi en bakgrund till uppsatsämnet vilket leder oss in på en 
problemdiskussion. Därefter följer uppsatsens syfte och en beskrivning om hur vi valt att 
avgränsa vår studie.  

1.1 Bakgrund 
Det finns idag fler välgörenhetsorganisationer än någonsin i Sverige. Svensk Insamlingskontroll 

är en ideell organisation som granskar alla organisationer med så kallade 90-konton. Dessa har 

ökat stadigt de senaste åren och uppgick år 2015 till 426 stycken, att jämföra med siffran 351 

bara år 2008 (Svensk Insamlingskontroll, 2016). 

  

Dessutom har svenskarnas givmildhet ökat för varje år det senaste decenniet; inte minst under 

den senaste flyktingkatastrofen sköt siffrorna i höjden (Svenska Dagbladet, 2015). År 2013, 2014 

och 2015 har allmänhetens gåvor till välgörenhet uppgått till 5,8, 6,2 respektive 7,1 miljarder 

kronor. Detta motsvarar cirka 40 % av de totala intäkterna hos alla dessa organisationer, medan 

resterande intäkter kommer från myndigheter, företag och andra organisationer (Svensk 

Insamlingskontroll). Olika förklaringar till dessa stigande siffror är att det går bra för Sverige 

med en växande BNP, samt alla katastrofer som fått mycket medial uppmärksamhet under denna 

period (Dagens Nyheter, 2016). 

  

Branschens ökade omsättning i samband med allt fler organisationer som gör anspråk på sin 

andel av bidragen gör det intressant att ställa frågan hur den enskilda välgörenhetsorganisationen 

sticker ut i mängden. Hur förhåller sig organisationerna till denna ökade konkurrens? 

  

Samtidigt som denna bransch som sagt går väldigt bra just nu, finns det en del misstro bland 

allmänheten gentemot välgörenhetsorganisationer. Bland annat visades i en undersökning 2013 

att 33 % av allmänheten saknade en tro på att välgörenhetsorganisationer kan förändra världen 

(FRII rapport, 2013). Dessutom har många uppfattningen att andra människor väljer att inte 

donera till välgörenhet på grund av att de inte litar på att pengarna når fram till avsedda ändamål 

(82 %), att de inte ser resultaten (40 %) samt att det finns så många olika organisationer att välja 

mellan så att de inte vet vilken de ska donera till (23 %) (FRII rapport, 2013). 
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Ytterligare något som mycket kraftigt har skadat välgörenhetsorganisationernas trovärdighet är 

de många skandaler som uppdagats (Aftonbladet, 2009; Expressen, 2009; Svenska Dagbladet, 

2009). Ett relativt aktuellt exempel var hur svenska Röda Korsets kommunikationsdirektör tillika 

Cancerfondens tidigare informations- och insamlingschef, Johan af Donner, år 2010 blev dömd 

till fem års fängelse för grovt bedrägeri och förskingring gentemot båda dessa organisationer 

(Svenska Dagbladet, 2010). Denna skandal enskilt halverade vid tillfället allmänhetens 

förtroende för Röda Korset (Dagens Nyheter, 2010).  

 

Mycket medial uppmärksamhet har även riktats mot de höga chefslönerna inom flera 

välgörenhetsorganisationer (Aftonbladet, 2010; Svenska Dagbladet, 2013). Detta bidrar i vissa 

fall till kritik och misstro bland allmänheten som anser att dessa höga löner inte är försvarbara 

(Svenska Dagbladet, 2009; Moraeus, 2013). Åsikter som ”Det är lite fräckt. Att be folk jobba 

frivilligt medan er Generalsekreterare håvar in i runda slängar 1 miljon om året!”, “Det får ju 

vara någon måtta på vilken nivå lönen ska ligga på. Är inte speciellt sugen på att ge pengar till 

dessa organisationer.” och ”Varför ska vanliga låginkomsttagare bidra till dessa höjdares löner?” 

lyfts fram bland allmänheten på bland annat sociala medier (Moraeus, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 
En ideell organisation är en organisation vars ändamål är tvunget att vara ideellt, till exempel 

välgörande ändamål. Så länge arbetet är icke vinstdrivande och inte gynnar medlemmarnas 

ekonomiska intressen så räknas det som ideellt (Bolagsverket, 2016). Nationalencyklopedin 

(2016) definierar det som följande: 

  

”en sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella 

strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen”. 

  

Till skillnad från ett vinstdrivande företag så säljer inte ideella organisationer konkreta produkter 

eller har utsatta kommersiella mål och det påverkar därför hur marknaden ser ut. Ideella 

organisationer jobbar och strävar ofta efter att försöka hjälpa människors förutsättningar, genom 

att försöka förändra de miljömässiga, ekonomiska och sociala situationer som råder. De drivs av 
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gåvor och olika former av donationer från givare som sedan används för att hjälpa utsatta 

grupper av människor – detta utan att ha något vinstintresse (Tench & Yeomans, 2013). Då de 

ideella organisationerna har ökat i antal så pass de senaste decennierna, menar Kotler & 

Andreasen (1996) att det är ett måste för organisationerna att använda klassiska kommersiella 

konkurrensmedel för att behålla befintliga givare och även vinna nya potentiella givare.  

 

Denna nya tuffare konkurrens har lett till ett ökat fokus på välgörenhetsorganisationernas 

varumärken (Stride & Lee, 2007). Inom den vetenskapliga litteraturen argumenteras det allt mer 

för att varumärkesbyggande är vad som krävs även för ideella organisationer för att bygga upp 

förtroende och differentiera sig, och därmed locka till sig bidragsgivare allt eftersom 

konkurrensen har hårdnat (Hankinson, 2000).  

 

Samtidigt visar Stride & Lee (2007) i en studie att många representanter från olika 

välgörenhetsorganisationer är motvilliga att tala om sina varumärken i termer såsom 

positionering och konkurrens (som inom kommersiella företag), utan snarare ser sitt 

varumärkesarbete som ett sätt att upprätthålla en konsekvent kommunikationsstrategi (Stride & 

Lee, 2007). Det har funnits en uppfattning bland vissa managers inom ideella organisationer att 

marknadsföring utifrån ett klassiskt varumärkesperspektiv är alltför “kommersiellt” eller till och 

med “omoraliskt” (Sargeant, Hudson & West, 2008). 

 

Med alla dessa utmaningar som välgörenhetsorganisationer idag står inför, med bristande 

förtroende hos allmänheten och den ökade konkurrensen sinsemellan organisationerna, så kanske 

det ligger i tiden för organisationerna att fundera över sitt sätt att förhålla sig till sina 

varumärken? 

 

Utifrån denna problemdiskussion har vi utformat följande frågeställningar som ska hjälpa oss 

besvara studiens syfte: 

 

- Hur förhåller sig välgörenhetsorganisationerna till sina varumärken med tanke på den 

ökade konkurrensen i branschen? 
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- Hur ser relationen ut mellan förtroende och ett starkt varumärke hos 

välgörenhetsorganisationer? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vilka som är de viktigaste aspekterna för 

välgörenhetsorganisationer i sitt varumärkesbyggande. 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till svenska organisationer, där vi undersöker tre 

välgörenhetsorganisationer: SOS Barnbyar Sverige, WWF Sverige och Cancerfonden. Vi 

kommer även att avgränsa vår studie till att enbart undersöka marknadsföring mot allmänheten, 

då även representanter från företag och myndigheter är människor och påverkas av 

marknadskommunikation som riktas mot allmänheten. 
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2. Metod 
I det här kapitlet presenterar vi tillvägagångssättet som vi haft i skrivandet av uppsatsen. Vi 
presenterar hur vi samlat in vår empiri och vilket urval vi gjort för att besvara vårt syfte, samt 
vilket vetenskapligt synsätt och vilken metod vi valt. Dessutom diskuterar vi i slutet av kapitlet 
hur vi förhållit oss till källkritik. 
 
Denna studie har en kvalitativ ansats, då den lägger sin vikt vid fördjupad förståelse kring 

människors handlingar och beslutsfattande, snarare än kvantifiering av högstrukturerande data 

(Bryman & Bell, 2015). Syftet med studien är inte främst att generera någon ny teori, något som 

ofta förknippas med kvalitativ forskning, utan istället att skapa förståelse för hur 

välgörenhetsorganisationer förhåller sig till sina varumärken på en konkurrensutsatt marknad. 

  

Studien är även deskriptiv, då den beskriver välgörenhetsorganisationernas konkreta 

marknadsföring, hur de jobbar för att skapa förtroende genom sitt varumärke. Den är dessutom 

komparativ, då den jämför empiri mellan tre organisationer (Bryman & Bell, 2015). Således kan 

designen av studien beskrivas som en komparativ fallstudie (Bryman & Bell, 2015). Vi har valt 

att arbeta utifrån en komparativ struktur, där inriktningen i arbetet är att få en överblickande bild 

över de olika välgörenhetsorganisationernas kommunikation och marknadsföring. Med hjälp av 

en komparativ disposition kan man därmed exemplifiera med alternativa perspektiv samt jämföra 

de olika aspekterna inom välgörenhetsorganisationerna (Backman, 2016). 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det finns två vedertagna vetenskapliga synsätt som forskare använder när de analyserar ett 

kunskapsområde, nämligen hermeneutik och positivism. Beroende på vilken forskningsmetod 

forskare väljer att använda förändras upplägget för uppsatsen samt dess betydelse inom området 

(Bryman & Bell, 2015). Hermeneutisk ansats grundar sig i naturen att tolka människors 

handlingar och en helhetsförståelse eftersökes. Denna synvinkel förändras beroende på vem det 

är som betraktas och hur individen uppfattar sin omgivning, vilket gör hermeneutiken subjektiv 

(Thurén, 1999). Positivism grundar sig inom prövning och observation och används främst för 

att studera och undersöka den objektiva verkligheten. Till skillnad från hermeneutiken så är 

positivismen objektiv, vilket innebär att påverkan inte är en faktor vid diskussion (Thurén, 1999). 
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2.1.1 Val av vetenskapligt synsätt 
Vår studie har en hermeneutisk ansats med inslag av positivistiska egenskaper från 

välgörenhetsorganisationer. Den hermeneutiska delen av uppsatsen består av resultaten som 

skapas utifrån intervjuerna där vi gör en tolkningsanalys av individens erfarenheter, förståelse, 

tankar och idéer kring deras organisation. De positivistiska inslagen grundar sig i den 

beskrivande och förklarande delen av välgörenhetsorganisationer som vi har analyserat utifrån 

organisationernas profil (hemsidor/artiklar) (Thurén, 1999).  Vi kommer dock att främst fokusera 

på den hermeneutiska delen och därmed förbli hermeneutiker.     

2.2 Urval 
Uppsatsens empiri byggs främst på primärdata som samlats in genom samtalsintervju samt 

sekundärdata från respektive välgörenhetsorganisationers hemsidor och uttalanden. Primärdata är 

den nya data som forskaren har tagit fram via olika metoder (till exempel intervjuer) för eget 

syfte, till skillnad från sekundärdata som är redan dokumenterad data. Så länge primär- och 

sekundärdatan hjälper till att besvara syftet och frågeställningar är det bra att ta vara på källorna 

(Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

För att skapa trovärdighet och minska risken för asymmetri har intervjupersoner tagits fram 

baserat utifrån deras status och roll inom välgörenhetsorganisationerna. Vi har riktat oss främst 

till personer som är högt positionerade inom organisationen och har någon form av ledande roll, 

exempelvis kommunikationschef, kommunikationsansvarig, marknadschef eller liknande. 

Bryman och Bell (2015) hänvisar till Guba och Lincoln (1994) i sin bok hur viktigt trovärdighet 

och autenticitet är för undersökningen. Bryman och Bells huvuddrag i diskussionen är att vissa 

kriterier måste uppfyllas för att skapa reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. De 

påpekar hur skillnaden mellan tre olika positioner kan vara avgörande i termer av hur realistiskt 

något accepteras eller förkastas. Därmed har vi valt att intervjua personer som har erfarenhet, 

förståelse samt innehar en viktig position inom organisationen till förmån för någon som jobbar 

ideellt långt ner i organisationen.  
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Sekundärdata bearbetas utifrån de punkter som vi skribenter anser är relevanta för studiens syfte. 

Denna återfinns på välgörenhetsorganisationernas egna hemsidor och uttalande i dags- och 

kvällstidningar. Information som tas fram är tillgänglig för allmänheten och då vårt 

undersökningsområde avgränsas till privatpersoner så gör vi bedömningen att ytterligare data 

inte behövs för att besvara våra frågeställningar. Dels för att det råder tidsbrist, dels för att den 

information vi tillhandahålls täcker de ramar som vi arbetar inom för att besvara syftet på ett 

adekvat sätt.  

2.3 Datainsamling 
Inför denna studie har vi strukturerat upp intervjufrågorna med tre breda inledningsfrågor, där 

respondenterna kan uttrycka sig allmänt om deras organisation för att sedan besvara mer 

detaljerade frågor. Det ska tilläggas att intervjufrågorna baserades utifrån teorin som presenteras 

i nästa kapitel. Undersökningens fokus låg på intervjupersonernas syn kring de begrepp som vi 

finner intressant för studiens syfte som är: varumärke, identitet, personlighet, varumärkeskapital, 

marknadsföring, förtroende, trovärdighet och transparens.  

 

För att besvara vårt syfte inom vår tidsram ansåg vi att intervjuer lämpade sig bättre än att göra 

etnografiska och deltagande observationer. För att göra etnografiska och deltagande 

observationer krävs det att man tillbringar tid för att göra observationer inom 

välgörenhetsorganisationen, för att skapa förståelse för organisationens kultur och beteende. 

Däremot valde vi att undersöka tre olika svenska välgörenhetsorganisationer som har kontor som 

rent geografiskt ligger långt ifrån oss. Det är också svårt att få tillgång till att observera tre stora 

välgörenhetsorganisationer. Det skulle dessutom påverka uppsatsen och dess syfte negativt om vi 

endast hade tillgång till en av tre (Bryman & Bell, 2015). Därför valde vi att genomföra 

intervjuer via telefon- eller internettelefonsamtal.  

 

Som vi nämnde i vårt urval valde vi att intervjua personer som är högt positionerna inom deras 

område och organisation. Detta för att skapa ett djup i vår uppsats och belysa de områden som vi 

undersöker, vilket högre positionerade personer är kapabla till att ge svar på. Eftersom vi vill 

undersöka vad som är de viktigaste aspekterna för välgörenhetsorganisationer i sitt 
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varumärkesbyggande måste vi ge en helhetsbild av både branschen och de faktorer som påverkar 

varumärket. Därefter kan vi analysera de skillnader och likheter som uppstår inom vårt teoretiska 

fält och forskningsområde (Bryman & Bell, 2015). Då vi valde att gå på djupet inom vårt 

forskningsområde ansåg vi att kvalitativa studier skulle gynna vår uppsats mer än kvantitativa 

undersökningar. Till det har vi använt oss Bryman & Bells (2015) metod av semi-strukturerade 

intervjuform, där vi har utformat en intervjuguide (Se Bilaga 1) som skickades till 

respondenterna i förväg innan de ställde upp för intervju. I intervjuguiden har vi strukturerat upp 

olika områden som berör till exempel marknadsföring, varumärken och förtroende som 

respondenterna kan svara öppet och formulera sig mer specifikt kring (Bryman & Bell, 2015). 

Respondenterna kunde i lugn och ro besvara frågorna och ifall vi kände att underlaget var för 

tunt ställde vi följdfrågor så att intervjuerna var jämförbara med varandra samt tillräckliga för att 

besvara syftet.  

2.4 Trovärdighet 
Lincoln & Guba (1985) argumenterar för hur viktigt det är att fastställa kvalitéten i en kvalitativ 

undersökning och delar in begreppet trovärdighet i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse. Detta motsvarar i den kvantitativa forskningen inre och yttre validitet, 

reliabilitet och objektivitet.  

2.4.1 Tillförlitlighet 
För att öka tillförlitligheten i vår studie har respondenterna informerats i förväg om hur intervjun 

kommer gå till samt tagit del av intervjufrågorna på förhand. Innan intervjun utformades har vi 

använt oss av flera artiklar och källor för att styrka argument samt för att få en helhetsbild av 

ämnet. Vi vill illustrera påtagliga skillnader mellan välgörenhetsorganisationer med hjälp av 

teoretiska resonemang och ett flertal åsikter från olika författare kring varumärke och förtroende. 

Detta medför även validitet då respondenterna hinner förbereda, utöka och granska materialet så 

att både intervjuarna och respondenterna får en helhetsbild av det sagda (Bryman och Bell, 

2015).  
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2.4.2 Överförbarhet 
Studien går mer in på djupet kring välgörenhetsorganisationer istället för att skapa en bred 

uppfattning kring ämnet med kvantitativa variabler. Kvalitativa studier tenderar att vara 

orienterade kring kontextuella skillnader och olikheter, vilket gör det svårt att överföra resultatet 

till liknande miljöer (Bryman och Bell, 2015). Därmed är det svårt att applicera de resultat som 

uppstår i en välgörenhetsorganisation på en annan, då det ofta rör sig om olika branschområden 

inom välgörenhet. De marknadsföringsmetoder och knep som en välgörenhetsorganisation 

använder sig av kan få motsatt effekt för en annan ifall det saknas autenticitet och relevans.  

Däremot anser vi istället att det är resultat som välgörenhetsorganisationer bör reflektera och 

tänka igenom hur det skulle kunna påverka deras organisation.  

2.4.3 Pålitlighet 
Enligt Lincoln och Guba (1985) måste det finnas korrelationer mellan studieobjekten för att 

något ska vara pålitligt, det vill säga skulle resultatet bli likartad ifall denna studie upprepas vid 

ett senare tillfälle? De föreslår att forskares tillvägagångssätt ska vara granskande. Detta innebär 

att all empiri som tagits fram ska sparas från studiens första fas till sista fas, och därefter göra en 

revision av arbetet. Eftersom kvalitativ forskning berör sociokulturella kontexter är det omöjligt 

att stoppa tiden, då samhället ständigt förändras och moderniseras, vilket gör det svårt för andra 

skribenter att replikera studien. Därmed är det viktigt att ta i beaktning att tidsperspektiv är en 

viktig beståndsdel inom kvalitativ forskning ifall likartade studier utförs senare i syfte för att 

analysera ämnet (Bryman och Bell, 2015). 

2.4.4 Bekräftelse 
Det sista delkriteriet berör skribenternas objektiva författande i texten, där det ska framgå att 

författarna har agerat i god tro. Det ska vara tydligt och transparent att ens egna värderingar inte 

manifesterar tillvägagångssättet för uppsatsen och att resultatet som har deriverat från 

undersökningen inte har blivit påverkad eller vinklad av utomstående faktorer. Då vi har varit 

väldigt noga med just akribi till uppsatsen har vi försökt ta med för- och nackdelar kring de 

teoretiska resonemangen och empirin som uppkommer i vår analys, för att upprätthålla 

objektiviteten i uppsatsen (Bryman och Bell, 2015).  
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2.5 Källkritik 
Vi är väl medvetna om hur organisationer gärna vill visa upp sina goda sidor för allmänheten och 

för att upprätthålla objektivitet kommer vi ha detta i beaktande när vi undersöker 

välgörenhetsorganisationernas hemsidor samt sekundärkällor som vi har använt oss utav. För att 

säkerhetsställa att det finns en äkthet i uppsatsen har vi medvetet valt ut flertal olika källor, då vi 

gör bedömningen att en ensam källa för att stödja olika argument är inte acceptabelt (Bryman & 

Bell, 2015). Dessutom har vi även spelat in våra samtal med respondenterna för att ge en 

helhetsbild av respondenternas svar, då minnet tenderar att svacka efter en viss period. I 

anknytning till intervjuerna har vi transkriberat svaren från respondenterna som vi har kunnat 

återkoppla till våra analyser och slutsatser (Thurén, 1999). Slutligen vill vi understryka den 

praktiska information som vi har fått tillhanda av respondenterna kan vara ytterst partiska och 

färgade, något vi är väl medvetna om. Därför betonar vi hur viktigt det är för oss författare att 

upprätthålla objektivitet genom hela uppsatsen för att besvara syftet.  
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3. Teori 
I det här kapitlet kommer vi att gå igenom först vad en välgörenhetsorganisation är och sedan 

beskriva de olika teorier kring varumärke, reklam, relationsmarknadsföring och förtroende som 

vi anser är relevanta för att besvara vårt syfte. 

3.1 Vad är en välgörenhetsorganisation? 
Det finns många definitioner på organisationer inom den ideella sektorn och många olika 

benämningar som är rimliga att använda. Den kallas bland annat för ”den tredje sektorn” men 

även ”frivillighetssektorn” (Johansson, 2005). Det härstammar från engelskans ord för ideell som 

kan vara svårt att få en bra översättning på, men det likställs bland annat med ”non-profit 

organizations” och ”charity” (Leopold, 2006). Boström et al (2004) menar att ideella 

organisationer kan ha olika syften som avser att tillfredsställa mänskliga behov, önskemål och 

intressen som kan finnas och att välgörenhet är ett vanligt förekommande ändamål. 

Välgörenhetsorganisationer har en viss tendens att skapas när vinstdrivande företag och staten 

inte räcker till för att möta det behov och efterfrågningar som finns (Gustafson, 2008). Vidare 

menar Gustafson (2008) att välgörenhetsorganisationer inte drivs av staten, utan utmärks av att 

vissa människor med ett gemensamt intresse arbetar både frivilligt och osjälviskt för ett ideellt 

ändamål. Arbetet ska inte gynna medlemmarnas ekonomiska intressen, utan intäkterna ska 

nyttjas för att främja det syfte som organisationerna har och intäkterna ska därför inte ses som ett 

mål, utan som ett medel (Gustafson, 2008). 

3.2 Allmänt om varumärken  
Det finns även många definitioner av vad ett varumärke är, men det ses ofta som en immateriell 

tillgång för att hjälpa till att känna igen produkter eller tjänster. Cohn & Wolfe (2016) uttrycker 

det som följande: 

 

“De förväntningar och känslor som uppstår – ofta i form av ett löfte – när en människa 

exponeras för ett namn, logotyp eller uttryck.”  
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Enligt Aaker (1996) vill företag och organisationer med hjälp av sin valda 

marknadskommunikation jobba med sitt varumärkesbyggande i syftet att skapa värde för 

kunderna och sig själva för att kunna förbättra intäkterna. Att öka det värde som kunderna 

upplever för ett varumärke kan bidra till att få dem mer lojala och det i sin tur kan göra dem 

benägna att betala mer. Aaker (1996) menar att det är marknadskommunikationens uppgift att 

företagets varumärke ska förknippas med de associationer som företaget önskar och även att 

framkalla och förmedla mervärde genom att se till att varumärket har en attraktiv personlighet. 

Marknadskommunikationen är också viktigt för att varumärket inte ska glömmas bort och hjälper 

då till att upprätthålla den kännedom som allmänheten har om varumärket (Aaker, 1996). 

3.3 Varumärkets vision, affärsidé och löften 
Mårtenson (2009) menar att en vision är en önskan om vad ett företag eller organisation vill 

uppnå, en idealiserad bild om kommande tid. Den vision en organisation har för sitt varumärke 

ska därmed tydligt visa hur det ska bidra till att uppnå de mål som det har. Det är därför viktigt 

att den är kopplad till den vision som organisationen har i stort. Visionen ska beskriva syftet med 

själva verksamheten, varför märket och organisationen finns och vilka värden som de står för. På 

så sätt ger visionen en överblick över organisationen och guidar den i allt sitt agerande. Visionen 

ska fungera som en ledstjärna. Ju mer visionen genomtränger i verksamheten, desto större effekt 

får den. Den ska hjälpa till att styra verksamheten genom hur både marknad och kunder ska 

prioriteras och hur marknadskommunikationen ska användas på bästa sätt gentemot konkurrenter 

och andra varumärken. Utöver det ska varumärkesvisionen även underlätta för att ta beslut om 

långsiktiga mål gällande varumärket och därmed vilken roll varumärket bör ha för att uppnå de 

målen (Mårtenson, 2009).  

 

För att ett företag ska få fram en bra vision behöver den upplevas som både angelägen och 

betydelsefull av kunderna för att de ska vara benägna att köpa konceptet (Mårtensson 2009). 

Varumärkets affärsidé visar på hur företaget ska uppnå sin vision. Vad som ska göras och hur det 

ska göras för att skilja sig ifrån sina konkurrenter. Det är av betydande roll att både visionen och 

affärsidén reflekteras i företagets marknadskommunikation, då marknadskommunikationen ska 

framkalla förväntningar hos kunderna genom sitt budskap. De löften som varumärket sedan ger 

kunderna måste kunna särskiljas sig från konkurrenternas på ett slagkraftigt sätt. Detta kan 
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uppnås genom att erbjuda något som är motiverande eller viktigt för kunderna och som är unikt 

för varumärket. Det är även viktigt att företaget ska se till att varumärket kan uppfylla de löften 

det ger (Mårtenson, 2009). 

3.4 Varumärkets personlighet 
Hankinson (2001) menar att varumärkespersonlighet är en väldigt viktig resurs för företag och 

organisationer. Den omfattar varumärkets utmärkande och unika egenskaper samt de 

karakteristiska drag som finns för att underlätta för kunder att skilja det specifika varumärket 

från andra befintliga konkurrerande varumärken. Vid konkurrens mellan företag som erbjuder 

likvärdiga funktionella ändamål kan varumärkespersonligheten vara det enda som skiljer dem åt 

(Hankinson, 2001). Personligheten är svår att imitera för konkurrenter då den ofta är väldigt 

unik. Företag kan använda sig av personligheten hos ett varumärke för att göra det mer intressant 

och att lättare få kunderna att komma ihåg det. Fördelen med att ha en stark 

varumärkespersonlighet är att man på sikt kan få ökad märkeslojalitet, genom att skapa en stark 

tillit och förtroende hos kunderna så att de vill likställa sig med varumärkets normer och 

värderingar (Hankinson, 2001). 

3.5 Varumärkets identitet 
De associationer som företag med hjälp av marknadskommunikation förmedlar till sina kunder är 

grunden för vad Jankovich (2012) kallar varumärkesidentitet. Den är kopplad till visionen och de 

värden som varumärket står för och det företaget önskar att deras varumärke ska uppfattas som 

av kunden (Jankovich, 2012). Det kan sägas utgöra grunden för den relation som finns mellan 

kunderna och varumärket och den kan hjälpa till att skapa en image. Identiteten bör vara enkel, 

klar och strukturerad och ska vägleda företaget till att skapa en effektiv kommunikation som 

lyfter fram varumärkets styrkor. Jankovich (2012) menar att ju tydligare identitet man har, när 

det är klart vilken den drivande idén är, desto mer underlättar det för företag hur de ska välja att 

marknadsföra sig, vilka medier och andra kommunikationsformer som passar bäst. Identiteten 

blir utgångspunkten för alla val företaget gör gällande sin marknadskommunikation. Det är även 

viktigt att alla anställda stödjer och står bakom identiteten då det är de som kommunicerar med 

kunderna för att väcka deras engagemang (Mårtenson, 2009). Aaker & Joachimsthaler (2000) 
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menar att det är svårt att ge varumärket en tydlig roll om det inte finns en utvecklad identitet. Har 

varumärket en roll så kan identiteten sedan hjälpa till att bygga upp ett starkt varumärke.  

3.6 Varumärkeskapitalet 
Kevin Lane Keller har tagit fram en modell som han kallar för kundbaserat varumärkeskapital, 

som ska hjälpa till att bygga ett starkt varumärke. Han definierar varumärkeskapitalet som 

resultatet av kundernas respons på marknadsföring av ett varumärke och hur detta påverkar den 

kunskap som finns om varumärket. Enligt Keller (2001) så är det de detaljer som kunderna har 

hört, sett och lärt sig om varumärket som bildar dess styrka.  

 

Modellen är uppbyggd som en pyramid där det första steget innefattar varumärkets framträdande 

roll. Syftet med detta är att skapa medvetenhet hos kunderna. Det är där företaget vill skapa sin 

identitet och få kunderna att se vad som gör att varumärket sticker ut och se till att de känner 

igen varumärket. Nästa steg handlar om innebörd och image, där man vill skapa unika, positiva 

och starka associationer till sitt varumärke. Den består dels av prestationer, dels av bilden av 

märket. Varumärkets prestationer fokuserar främst på de funktionella bitarna, så som att det ska 

uppfylla de ändamål som är tänkta men även trovärdighet och hållbarhet bedöms. Kundernas 

upplevelse av prestationen är också viktig. Innebörden av varumärket kan värderas utifrån tre 

punkter bestående av dess unikhet, dess fördelaktighet och dess styrka. Det tredje steget handlar 

om responsen till varumärket. Det innefattar vilka känslor som varumärket väcker hos kunderna, 

exempelvis självrespekt eller nöje, men även hur kunderna väljer att bedöma varumärket utifrån 

till exempel vilken tillförlitlighet och expertis som upplevs finnas. Tanken är att skapa positiva 

reaktioner. Sista steget i pyramiden handlar om relationer i hopp om att skapa lojalitet hos 

kunderna. Det kan vara att få kunderna engagerade i ditt varumärke, att de känner gemenskap 

och samhörighet i samband med det eller att de gör regelbundna och återkommande köp (Keller, 

2001). 

 

Det är relevant att ha med dessa olika delar som berör varumärke i vår studie då själva uppsatsen 

till stor del handlar om hur välgörenhetsorganisationer arbetar med just sitt varumärke och enligt 

Sam Aaker (1991) är det en viktig faktor för företag i kampen om att vinna konsumenternas 

förtroende. 
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Figur 1 - Kellers pyramid för kundbaserat varumärkeskapital 
Från "Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity" by Kevin Lane Keller. © 

Pearson Education Limited 2013, s 108. 
 

3.7 Marknadsföring 
I det här teorikapitlet presenterar vi olika metoder med vilka företag och organisationer konkret 

arbetar med sin marknadsföring mot sina kunder. 

3.7.1 Reklam 
”Reklam är ett sätt att marknadsföra en vara eller en tjänst för att övertyga människor att köpa 

den.” – Nationalencyklopedin 

  

Reklam kan alltså definieras som något man betalar för att få uppvisat (i exempelvis massmedia) 

i hopp om att gynna sin försäljning (Grönroos, 2008). Idag används reklam inte bara för 

produkter och tjänster utan även för till exempel välgörenhetsorganisationer och att främja deras 

ändamål. Den mest grundläggande anledningen till att företag och organisationer använder sig av 

reklam är att skapa fördelaktiga associationer kring sitt varumärke och att allmänheten ska få den 

bild av det som man önskar (Grönroos, 2008). Reklam kan användas i syftet att locka nya kunder 
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men även för att få redan befintliga kunder att bli mer lojala till varumärket. Reklamen kan vara 

ett bra sätt att kommunicera med marknaden på ett kontinuerligt sätt (Grönroos, 2008). 

 

Mårtenson (2009) hänvisar till Rossiter och Bellmans som har definierat några punkter som 

reklam behöver uppnå för att anses vara effektiv. För det första behöver den få uppmärksamhet, 

för det andra är det viktigt att reklamen bidrar till att en riktig märkeskännedom skapas hos 

kunderna och för det sista att den hjälper till att de preferenser som finns kring märket stärks. 

Reklam är således viktigt för varumärken då den dels ser till att attraktiva associationer skapas 

kring dem, dels att den skapar ökad varumärkeskännedom. Syftet är att den ska hjälpa till att 

skapa och upprätthålla starka varumärken (Mårtenson, 2009).  

3.7.2 Kampanjer 
Atkin & Rice (2012) definierar kampanj enligt följande: 

  

”purposive attempts to inform or influence behaviors in large audiences within a specified time 

period using an organized set of communication activities and featuring an array of mediated 

messages in multiple channels generally to produce noncommerical benefits to individuals and 

society.” 

  

En kampanj kan alltså ses som informativa och övertygande budskap som företag och 

organisationer väljer att publicera och sprida via traditionella medier, men även på sociala 

medier och andra nya kanaler som är tillgängliga idag tack vare teknikutvecklingen (Atkin & 

Rice, 2012). I utformandet av en kampanj kan ett företag välja att försöka påverka kunders 

beteende genom att antingen främja positiva beteenden eller genom att förhindra negativa 

beteenden. Kampanjer som fokuserar på att förhindra negativa beteenden försöker rikta 

uppmärksamheten på de negativa konsekvenser som en följd av en skadlig praxis genom att 

appellera till känslor såsom rädsla. Den typen av kampanj fungerar starkast då det finns en 

medvetenhet om ett hotande resultat som antingen är farligt eller skadligt. I kampanjerna spelar 

budskapet stor roll i syfte att skapa medvetenhet eller förse viktig information. Antingen kan det 

bestå av ett mer informationsbaserat budskap som ofta har ett ganska enkelt innehåll som 
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upplyser om vem, vad, hur och när någonting bör göras. Även simpla meddelanden kan väcka 

intresse hos kunderna (Atkin & Rice, 2012).  

 

Den vanligaste formen av budskap i kampanjer är dock de som är övertygande. Deras syfte är att 

övertyga kunderna till varför de bör vidta en viss åtgärd eller sluta med ett visst beteende. Den 

fungerar ofta starkast på de som redan är befintliga kunder eller redan har en positiv association 

till varumärket eller företaget, och hjälper därför till att underhålla deras attityder och beteende 

över tid (Atkin & Rice, 2012). Även den som framför budskapet har en viktig roll. Det är den 

som tillgodoser informationen, visar upp beteende eller ger rekommendationer. Det är viktigt att 

budbäraren är engagerande, trovärdig och relevant för publiken. Sådana egenskaper kan hjälpa 

till att lättare skapa förståelse, väcka uppmärksamhet, framkalla emotionella känslor och 

bibehålla eller öka kännedom (Atkin & Rice, 2012). 

 

Teori om reklam och kampanjer är av betydelse för vår uppsats då det är två delar inom 

marknadsföring hos organisationerna som är viktiga i deras kommunikation mot marknaden. Det 

är där budskap förmedlas och det är med hjälp av dem som organisationer vill övertyga och på 

sikt skapa förtroende hos konsumenter. Detta är viktiga metoder för välgörenhetsorganisationer i 

sin kamp att konkurrera på ett slagkraftigt sätt. 

3.7.3 Relationsmarknadsföring och Customer Relationship Management (CRM)  
Relationsmarknadsföring tog fart efter ett paradigmskifte i slutet på 1900-talet. Tidigare låg 

företags och organisationers fokus på transaktionsmarknadsföring, där själva transaktionen är det 

som anses viktigast. Med andra ord innebär transaktionsmarknadsföring ett kortsiktigt 

vinsttänkande och ingen vidare avsikt för ett fortsatt samarbete (Bauer, Grether & Leach, 2002).  

 

Relationsmarknadsföringen syftar istället till att försöka utveckla och bevara sina kundrelationer 

på lång sikt. Tanken är att ha en relation som fortsätter även efter själva transaktionen. Det har 

visats att det kan vara mer lönsamt att stärka redan befintliga relationer än att ständigt försöka 

skapa nya (Bauer, Grether & Leach, 2002). Det styrker Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) som 

också argumenterar att företag och organisationer bör jobba för att upprätthålla sina relationer 

med redan existerande kunder. Vidare menar de att den bärande tanken med 
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relationsmarknadsföring är att företag ihop med sina kunder tillsammans ska skapa ett värde. Till 

skillnad från transaktionsmarknadsföring där det bara är företaget själv som skapar värde, så är 

kunden alltså delaktig i processen att skapa värde i relationsmarknadsföring. Grönsroos (1994) 

definierar relationsmarknadsföring som följande: 

  

” […] innebär att skapa, behålla och förstärka relationer med kunder och andra intressenter så 

att målen för de inblandade parterna är uppfyllda. Detta uppnås genom ett ömsesidigt utbyte och 

uppfyllandet av löften.” 

  

Enligt Grönroos (1994) består relationsmarknadsföringen främst av två delar: förtroende och 

löfte. Med hjälp av de löften som ges av företag och organisationer kan de locka till sig nya 

kunder. När kunderna har fastnat för företaget så kan man börja jobba på att utveckla relationen 

sinsemellan. Uppnås inte löftena så finns risken att relationen istället stoppas och det är därför 

väldigt viktigt att löften uppfylls för att kunna få en långsiktig lönsamhet och återkommande 

kunder (Grönroos, 1994). Förtroende innebär att kunna lita på hur den andra parten i relationen 

kommer att handla i en specifik situation. Finns det ett ömsesidigt förtroende så ökar chansen till 

att upprätthålla och utveckla relationen för då ligger det i båda parters intresse. Båda parter blir 

då mer benägna att göra vissa uppoffringar för att gynnas på sikt (Bauer, Grether & Leach, 

2002). 

  

En del inom relationsmarknadsföring som många företag börjat använda sig av är CRM – 

Customer Relationship Management. Payne & Frow (2005) menar att CRM är som ett verktyg 

inom relationsmarknadsföring som ska hjälpa till att förstärka relationerna till kunder och att 

kunderna på så sätt ska uppleva ett mervärde. Swift (2000) menar att CRM kan ses som en slags 

företagsfilosofi som bör genomsyra hela organisationen och användas på rätt sätt. Vidare menar 

han att om företag använder CRM som strategi så kommer det underlätta att påverka sina kunder 

för att det finns en större förståelse för dem. Tanken är alltså att i slutändan få ökad kundlojalitet 

tack vare en bra dialog mellan företag och kund (Swift, 2000). Det finns väldigt många åsikter 

och olika definitioner angående CRM. Greenberg (2003) menar att istället för att se det som 

relation mellan företag och kund, så kan man se det som en interaktion mellan människor. CRM 

är en affärsstrategi som ska se till att förbättra den interaktion med hjälp av olika system och 



25 

teknologi (Greenberg, 2003). Vidare beskriver Greenberg (2003) att det är viktigt att 

affärsstrategin inkluderar hela företaget och att den kan ses som en stegvis handlingsplan för att 

få kunderna att känna sig unika.  

3.8 Förtroende, trovärdighet och transparens 
För välgörenhetsorganisationer är det essentiellt att ha ett förtroende hos allmänheten för att få in 

donationer (Melendéz 2001; Bryce, 2007). Begreppen trovärdighet och förtroende är mycket 

närbesläktade och för att bygga upp ett förtroende behövs i grunden en trovärdighet (Hedquist, 

2002). Enligt Melendéz (2001) så har allmänheten ännu högre krav på 

välgörenhetsorganisationers trovärdighet än på andra företag och organisationer. Hon menar att 

detta dels beror på deras speciella skattemässiga fördelar, dels på att denna sektor uppfattas som 

en ”god kraft” i samhället. 

 

Vidare argumenterar Hedquist (2002) att öppenhet och transparens är en förutsättning för 

trovärdighet. Denna öppenhet och transparens har kommit att bli ett allt större krav på 

organisationer i och med att samhället har blivit allt mer komplext och på grund av allmänhetens 

upplevda misstro (Hedquist, 2002). Även Auger (2014) menar att transparens är en faktor som är 

avgörande för förtroende och dessutom kan ge en konkurrensfördel. Det finns flera olika 

definitioner och beståndsdelar av transparens, men om man förenklar det så kan man säga att det 

är motsatsen till att vara hemlighetsfull och dölja information (Rawlins, 2009). Rent praktiskt 

handlar det om att organisationen ger ut komplett, trovärdig och användbar information, inte 

döljer något av sin verksamhet utåt – positivt som negativt – samt genom en dialog med olika 

intressenter identifierar vad som är relevant för dem att veta (Rawlins, 2009). I en studie visar 

Auger att företag och organisationer som har ett gott anseende och rykte gällande transparens, 

och dessutom faktiskt kommunicerar transparent, åtnjuter mer än dubbelt så högt förtroende som 

dem som inte uppvisar någon transparens alls (Auger, 2014). 

 

Hankinson (2000) argumenterar att även kunskap är en grundpelare när det kommer till att bygga 

upp trovärdighet för en ideell organisation och dess varumärke. Hon exemplifierar med att 

problemet med barnsoldater i världen i många fall får större trovärdighet om det lyfts av en 

representant från en organisation med ett starkt varumärke som Rädda Barnen, än om det 
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diskuteras av en politiker eller någon annan opinionsbildare. Detta just tack vare den djupa 

kunskap denna representant förväntas besitta inom området (Hankinson, 2000). 

 

En annan viktig aspekt när det kommer till välgörenhetsorganisationers trovärdighet är att 

pengarna som doneras går till det ändamål som det är tänkt till. Bryce (2007) menar att ett 

problem som kan uppstå är att en organisation samlar in pengar i samband med en 

uppmärksammad katastrof, medan pengarna i själva verket går till organisationens allmänna 

budget. Därmed känner sig donatorn i någon mån bedragen; trovärdigheten drabbas och en 

misstro uppstår (Bryce, 2007). 

 

Ytterligare en anledning till misstro och bristande förtroende är när organisationer drabbas av 

skandaler. När en skandal uppdagas för en organisation inom den ideella sektorn så är det inte 

heller enbart den enskilda organisationen som drabbas, utan hela branschen smutsas ner och får 

ett försämrat rykte hos allmänheten (Gibelman & Gelman, 2001).  
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4. Empiri 
I det här kapitlet presenterar vi den empiri vi samlat in och det resultat vi fått ut av våra tre 

intervjuer med Världsnaturfonden, SOS Barnbyar Sverige och Cancerfonden. I kapitlet 

presenterar vi först de tre organisationerna, samt två andra aktörer som arbetar för att säkra 

kvaliteten inom branschen, nämligen Svensk Insamlingskontroll och FRII. 

4.1 Svensk Insamlingskontroll  
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening vars syfte är att kontrollera alla 

välgörenhetsorganisationer i Sverige med så kallade 90-konton. Tanken är att bidragsgivare ska 

känna sig trygga med att donera till en organisation som har ett sådant konto. Samtliga 

välgörenhetsorganisationer som tas upp i uppsatsen är medlemmar i organisationen. Svensk 

Insamlingskontroll ser till att det är välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd 

samt allmännyttiga ändamål som ligger till grund för verksamheterna. Det kan vara svårt att 

marknadsföra välgörenhetsorganisationer beroende på vilket ändamål organisationen har då det 

kan förekomma känsliga och grafiska bilder. Därmed måste det förekomma sunda 

marknadsföringsmetoder inom insamlingsverksamheterna (Svensk Insamlingskontroll, 2016). 

4.2 FRII 
FRII står för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och är en branschorganisation som arbetar 

för trygg givande. Precis som med Svensk Insamlingskontroll är samtliga 

välgörenhetsorganisationer som tas upp i uppsatsen även medlemmar inom denna organisation. 

FRII verkar för välgörenhetsorganisationernas intresse genom att öka förtroendet för 

insamlingsbranschen. De arbetar med kompetensutveckling, kvalitetssäkring och att driva 

strukturfrågor, dels för att minska hindren för insamling, dels för att marknadsföra och främja 

branschen mot bidragsgivare, myndigheter och organisationer. Transparens, etik och 

professionalism är några av de värdeord som insamling ska stå för när de bedriver sin 

verksamhet, enligt FRII (FRII, 2016).  
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4.3 WWF (Världsnaturfonden) 
Världsnaturfonden bildades 1961, (1971 i Sverige), och är en självständig och oberoende miljö- 

och naturvårdsorganisation som arbetar med att skydda unika och hotade arter och livsmiljöer på 

jorden. WWF är en av de ledande organisationerna i världen inom ideell verksamhet med sina 

nästan 5 miljoner anhängare, och deras verksamhet finansieras främst genom donationer från 

allmänheten, men även från företag och offentliga bidrag (WWF, 2016). WWFs verksamhet i 

Sverige sköts idag ganska oberoende av den internationella organisationen. De finns tre olika 

fokusområden bestående av landsmiljö, vattenmiljö och ekologiska fotavtryck där syftet är att se 

till att användandet av naturresurser sker på ett hållbart sätt och att värna om den biologiska 

mångfalden både i och utanför Sverige (WWF, 2016).  

 

Rädda Haven drogs igång som en insamlingskampanj under hösten 2016 av WWF då världens 

hav idag upplevs vara i kris. Vartannat havsdjur har på de senaste decennierna gått förlorat och 

WWF storsatsar för att få världens hav i balans i hopp om att de inte ska kollapsa (WWF, 2016). 

Fokus genom kommunikationskanaler såsom till exempel tv, sociala medier och PR har varit på 

att använda sig av rörligt material. Målet är att stoppa tjuv- och överfiske, att viktiga och utsatta 

områden ska få bättre skydd samt att få fram en vettig skötselplan av haven (WWF, 2016). 

 

Visionen är att med sina projekt hjälpa till att skapa en tillvaro i framtiden där människor och 

natur lever i harmoni (WWF, 2016). För att uppnå det arbetar man för att motverka skadegörelse 

av de naturliga livsmiljöer som finns på jorden, bland annat genom att: 

  

• bevara världens biologiska mångfald 

• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt 

• minska föroreningar och ohållbar konsumtion 
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Intervjusammanställning - WWF 

 

Följande avsnitt är en sammanställning av en telefonintervju med Katarina Edström som jobbar 

som Senior Manager på WWF Sverige. 

4.3.1 Vision, affärsidé och löften 
I intervjun berättar Edström att just ordet affärsidé är en vokabulär som de på WWF inte 

använder sig av överhuvudtaget, utan menar att inom den ideella sektorn fokuserar 

organisationer oftast på vision, mission och liknande. WWF:s affärsidé är deras vision och den 

drivs genom att organisationen jobbar med konkreta projekt, till exempel olika former av 

påverkansarbete och kampanjer, men även genom att samarbeta med företag. Allt det görs för att 

nå sin vision och de mål som ryms därinom. Det arbete som görs inom organisationen är 

professionellt utfört och när det gäller marknadsföringen för välgörenhetsorganisationer så 

påminner den mycket om marknadsföringen hos kommersiella företag, då det finns väldigt 

mycket likheter i hur man jobbar med det. Edström berättar att WWF jobbar med både projekt 

och partnerskap för att uppnå sin vision och mål och jobbar dels för att samla in pengar, men 

även för att få andra företag att göra rätt saker. Där försöker WWF samarbeta i hopp om att 

påverka företag att styra om sin verksamhet för att uppnå en mer hållbar produktion till exempel.  

  

Gällande löften till sina bidragsgivare menar Edström att WWF försöker vara väldigt tydliga 

med vad pengarna ska gå till i samband med insamling av gåvor och donationer och även att lova 

sina bidragsgivare att de kommer att användas på bästa sätt. Det händer att bidragsgivare vill 

skänka till något väldigt specifikt projekt och om WWF känner att de inte kan uppfylla 

önskemålet, så informeras bidragsgivarna och så får de välja om de vill skänka ändå eller inte. 

Edström berättar att organisationen försöker vara så tydliga som möjligt i sin kommunikation 

redan från början med vad WWF jobbar med just nu och vad de behöver pengar till och menar 

att där har WWF bra koll. En annan form av löfte menar Edström är att vara en öppen 

organisation genom att ha bra beredskap på att tillmötesgå frågor och liknande från allmänheten i 

form av till exempel telefonsamtal, meddelande på Facebook och e-post, som det även finns en 

utformad policy för.  
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4.3.2 Varumärke 
För WWF:s varumärke är deras logotyp, den karaktäristiska svartvita pandan, det absolut 

viktigaste de har. De har ett väldigt välkänt varumärke, vilket har visat sig i olika 

varumärkesundersökningar både i Sverige och internationellt där det ofta hamnar i topp. Edström 

berättar att det är väldigt många som känner igen pandan, även om alla inte alltid vet exakt vad 

WWF gör. I dagsläget är varumärket oerhört starkt och det viktigaste för WWF är att fortsätta 

vårda det på ett bra sätt, speciellt då det kan stjälpas rätt snabbt om man som organisationer inte 

sköter det. Det har utformats ledord som WWF önskar ska associeras till varumärket. Det är 

bland annat trovärdighet, hoppfullhet, engagemang, men även lösningsorienterat och 

kunskapsbaserat utifrån hur det arbetas inom organisationen. Undersökningar som WWF har 

gjort visar på att den stora allmänheten har en väldigt positiv bild av varumärket och ser WWF 

som en trovärdig, seriös och stabil organisation, vilket är någonting som Edström säger att de är 

jättestolta över. 

4.3.3 Kampanj - Rädda Haven 
När Världsnaturfonden arbetar med sina kampanjer och hur de utformas så tar man hjälp av 

externa kreativa byråer som samarbetar med ett team från WWF bestående av folk från 

insamlingsavdelningen, PR-avdelningen och naturvårdsavdelningen (till exempel havsexperter i 

samband med Rädda Haven). Tillsammans tittar byrån och teamet på vad organisationen vill få 

ut av kampanjen, vad som är målet med den, vilka pengar som behövs för att genomföra olika 

saker, hur man önskar att målgruppen ska känna och hur sedan hur de ska agera. Ofta vill WWF 

att målgruppen ska få ett wake-up call och tänka oj, det här hade jag ingen aning om, är det såhär 

det fungerar och är det såhär illa. När det sänds ut starkare budskap får man som organisation 

vara beredd på att målgruppen kan reagera starkare och då är det viktigt att veta hur man hanterar 

detta. Edström påpekar att WWF aldrig skulle använda sig av någon slags skrämseltaktik i sina 

kampanjer. Så när Rädda Haven-kampanjen visar obehagliga situationer som till exempel fenor 

som blir bortskurna från hajar som sedan kastas tillbaka i havet, menar Edström att det är viktigt 

att det finns en plan därefter, en lösning. Målgruppen ska inte känna att allt är svart, utan känna 

att det finns lite hopp, att vi kan hjälpas åt och att det inte behöver vara på det viset. Vidare säger 

Edström att det är väldigt få som skänker pengar av rationella skäl, utan att människor behöver 
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känna för att ge. Därför blir det väsentligt att oftast ha ett emotionellt inslag i kampanjen för att 

kunna förmedla det känsliga hos mottagaren. 

4.3.4 Förtroende 
Edström menar att när det gäller förtroende för ett varumärke, skiljer sig inte 

välgörenhetsorganisationer speciellt mycket från vinstdrivande företag. Det skapas och förstärks 

med hjälp av sin relation till sina givare. Förtroendet är oerhört viktigt och påverkas i dialogen på 

telefon, annonser, hemsidor, sociala medier, medlemstidningar och andra ställen där man 

kommer i kontakt med givaren. Det blir extra viktigt för en välgörenhetsorganisation att jobba 

med de bitarna, framför allt givarnas känslor, med tanke på att de inte har någonting att sälja till 

skillnad från vinstdrivande företag. Allt bygger på förtroende och att människor tror att deras 

pengar kan bidra till en förändring och förbättring, eftersom som de inte får någonting direkt 

tillbaka, utan det är troligtvis först i det långa loppet som det gör skillnad.  

 

En annan viktig faktor som påverkar förtroende är att inte hamna i elände, vilket naturligtvis inte 

är något man aktivt gör, men det finns ändå risk att det kan ske. Edström nämner Röda Korset-

skandalen för några år sen som exempel och menar på att det var en fullkomlig katastrof som 

inte bara drabbade Röda Korset själva, utan även stänkte över på övriga 

välgörenhetsorganisationer inom branschen. Hon säger dock att denna skandal även gav något 

positivt då det gav övriga organisationer chansen att se över att allt gick rätt till för att undvika 

liknande situationer själva.  

 

Edström säger också att Facebook är en viktig konkret källa i deras förtroendebyggande till sina 

givare. Där har WWF nästan en halv miljon följare och man har ett specialteam som jobbar med 

Facebook dagligen. Det är viktigt att vara på plats hela tiden, då sådana forum ständigt öppnar 

upp för diskussion. Vilka talespersoner som används är också en faktor för förtroende, att de vet 

hur de ska agera och uttala sig. Får WWF en eller två minuter i media är det viktigt att utnyttja 

det på bästa sätt. 

 

Edström nämner också att återkoppling kan påverka förtroende och trovärdighet och att det 

dessutom finns ett krav på branschen att organisationer ska göra effektrapporter som visar på 
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vilken nytta som insamlingsorganisationerna faktiskt gör. Det hon kan se som en nackdel är att 

WWF:s mål är långsiktiga framförallt gällande hållbarhetsfrågor och klimat, vilket gör det 

väldigt svårt att mäta en konkret effekt inom loppet av ett år. Istället kan WWF förklara vad de 

har gjort och vilka mål som finns och vad som är tanken under en tioårsperiod framöver. Där blir 

förtroendet väldigt viktigt för att givare ska fortsätta stödja och tro på att det är någonting som 

går att lösa på sikt, men inte nödvändigtvis på en dag eller ett år. WWF har dock några konkreta 

mål som går att återkoppla och som är tacksamt att kommunicera till givarna, såsom att räkna 

tigrar, gorillor och pandor och redovisa siffror på det. Edström menar dock att det är en fin 

balans vid återkoppling och att det gäller att vara lyhörda för att hitta rätt mellan vad som kan 

uppfattas som att ge en boost till givarna och vad som kan uppfattas som slösaktigt. 

 

4.3.5 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring är något som WWF jobbar jättemycket med och på ett professionellt 

sätt. Edström berättar att det har hänt mycket framförallt de senaste 4–5 åren och det är mycket 

tack vare sociala medier. Idag är det mycket mer fokus på Facebook, Instagram och Twitter 

istället för e-post, telefonsamtal och kommunikation via annonser som det var mer förr. På de 

sociala medierna blir det en helt annan dialog med givarna och i ett påtagligt högre tempo vilket 

underlättar för att skapa en bra relation med givarna. Edström menar även att organisationen får 

en chans att komma i kontakt med personer inte är givare, men som ändå följer dem. Hon 

nämner också att det är viktigt vem som ger sig in i dialoger och när man svarar. Ibland svarar 

organisationen anonymt under Världsnaturfondens namn och ibland väljer de istället att svara 

med experter såsom en rovdjursexpert eller generalsekreterare. Det är oerhört viktigt för dem hur 

snabbt de svarar, hur de svarar, vad de gillar och liknande.  

  

Utöver det försöker WWF även att skräddarsy lösningar för sina olika givare då de har flera olika 

målgrupper. De försöker hitta att till exempel den här givaren uppskattar att få brev, den här vill 

ha e-post eller den här vill inte bli kontaktad alls och på så sätt anpassa sig efter sina givares 

önskemål. WWF vill att givarna ska känna att de blir sedda och att ska veta att de finns och de 

inte bara ses som en donator utan också som någon som kan fortsätta stödja organisationen. 

Edström menar att det hela handlar faktiskt om att behålla sina givare och skapa en långvarig 
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relation till dem, speciellt med tanke på att det är mycket dyrare att rekrytera nya än att behålla 

sina nuvarande. Eftersom det är mer lönsamt att behålla än att skaffa nya kommer alltid lojala 

och befintliga givare i första hand och det gäller både ideella organisationer och kommersiella 

företag. Samtidigt säger Edström att det inte finns någon organisation som kan behålla alla sina 

givare eller kunder, utan att det alltid finns ett visst tapp. Hon liknar det vid ett badkar där det 

hela tiden fylls på och så rinner det ut. Därför jobbar WWF också ständigt med att rekrytera nya 

givare, faddrar och medlemmar, exempelvis med hjälp av sina kampanjer. Generellt finns det en 

så kallad 20/80 regel, där 20 % av organisationens kundbas är de som skänker 80 % av intäkterna 

och att 80 % av kundbasen står för övriga 20 % av intäkterna. Gällande tapp brukar 10 % 

försvinnna på ett år och därför blir det viktigt att även fylla på för annars har man tillslut inga 

kvar då de övriga 90 % inte är konstanta. 

4.4 SOS Barnbyar Sverige 
SOS Barnbyar Sverige är den svenska underorganisationen till den internationella 

paraplyorganisationen SOS Children’s Villages som har nationella underorganisationer i alla 134 

länder de har verksamhet i (SOS Barnbyar Sverige, 2016). Huvudorganisationen grundades efter 

andra världskriget år 1949 för att hjälpa föräldralösa barn att få någonstans att tryggt växa upp 

med tillgång till utbildning. Detta gjorde man genom upprättandet av de så kallade barnbyarna 

där utsatta barn får växa upp i familjer med värdmammor tills de kan flytta hemifrån. Idag 

bedriver man även ungdomsboenden, skolor och vårdinrättningar för att hjälpa hela utsatta 

familjer (SOS Barnbyar Sverige, 2016). 

  

Den svenska falangen av organisationen startades 1972 och bedriver inte egen verksamhet med 

barnbyar, utan fungerar primärt som en insamlingsorganisation för att bedriva verksamhet i 

andra länder (SOS Barnbyar Sverige årsredovisning 2015). Som privatperson finns det olika sätt 

att ge bidrag till SOS Barnbyars verksamhet. Antingen kan man bli fadder för en hel by eller ett 

enskilt barn, eller så kan man bli månadsgivare alternativt ge enskilda gåvor till hela deras 

verksamhet.   
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SOS Barnbyar Sverige är en av de allra största nationella bidragsgivarna och samlade 2015 in 

cirka 350 miljoner kronor. De enda nationella organisationerna som är större är Norge och 

Tyskland (SOS Barnbyar Sverige årsredovisning 2015).  

 

Intervjusammanställning - SOS Barnbyar 

 

En telefonintervju gjordes med Karin Bill, kommunikationschef på SOS Barnbyar Sverige. 

Nedan är en sammanställning av denna. 

4.4.1 Vision, affärsidé och löfte 
På frågan om SOS Barnbyar har en affärsidé, och om man ens kan tala om det begreppet inom 

denna bransch, svarar Bill att man säkert skulle kunna göra det men att hon upplever det som lite 

problematiskt att göra det deras del. Hon talar hellre i andra ordalag och säger att det snarare 

handlar om att berätta för allmänheten varför de finns till och vad deras mission och vision är – 

att hjälpa de miljontals utsatta barn som saknar sina föräldrar världen över. 

  

Bill menar att deras löften gentemot sina bidragsgivare går ut på att vara så effektiva som möjligt 

med de insamlade medlen. Hon säger att de är i en förtroendebransch och därför är detta extremt 

viktigt. De får aldrig slösa med sina pengar och i årsredovisningar och olika rapporter på deras 

hemsida framgår tydligt hur mycket som går till avsedda ändamål och hur mycket som går till 

administration och övrigt. Att vara transparent med denna information är mycket viktigt. 

4.4.2 Förtroende, transparens och varumärke 
För SOS Barnbyar är förtroende en nyckel i deras varumärke. Bill menar att detta är sant för alla 

aktörer i branschen och en förutsättning för varje organisation för att kunna existera, och 

understryker igen att de är i en förtroendebransch. Vidare är långsiktighet någonting man 

eftersträvar att associera med sitt varumärke. Med det menar Bill att SOS Barnbyar jobbar 

utifrån ett unikt långsiktigt perspektiv och att detta är något som differentierar dem i branschen. 

  

För att vinna detta förtroende handlar det enligt Bill om att vara just transparent och att hela tiden 

berätta om varför SOS Barnbyar behövs och samtidigt kommunicera vad de gör och vilken effekt 
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deras arbete ger. Hon poängterar vikten av denna ständiga kommunikation till allmänheten och 

att återkoppla till bidragsgivarna om vilken nytta just deras pengar har givit. Exempelvis får alla 

som är faddrar brev från den by man är engagerad i och kan även följa enskilda barns utveckling 

via brev. Både denna känslomässiga uppföljning och den finansiella uppföljningen via 

årsredovisningar och rapporter är viktig för att skapa förtroende. SOS Barnbyar lyssnar 

kontinuerligt till allmänhetens åsikter om denna återkoppling och uppfattningen är att deras 

faddrar och donatorer är väldigt nöjda med den. Man skulle kunna se detta som ett mått av 

kundnöjdhet i branschen. 

4.4.3 Konkurrens 
När det kommer till den ökade konkurrensen och omsättningen inom branschen menar Bill att 

det finns flera perspektiv att se på detta ur. För det första beror den största delen av ökningen på 

att det varit många uppmärksammade katastrofer som svenskarna givit mycket pengar till de 

senaste åren, och det är alltså främst denna typ av välgörenhetsorganisation som fått ta del av 

denna ökning. Men Bill säger också att branschen i stort kan vara på väg att förändras med ett 

nytt sätt att ge och engagera sig. Tidigare har det handlat mycket om att olika mer eller mindre 

förmögna individer har donerat summor till olika välgörenhetsorganisationer, medan dessa idag i 

större utsträckning startar egna stiftelser som syftar till deras hjärtefrågor istället. Hon säger 

också att det är intressant att jämföra med hur välgörenhetskulturen i USA skiljer sig från den 

svenska där det är fler galor, mer egna initiativ och insamlingar, och hur detta i sin tur påverkar 

Sverige åt det hållet. SOS Barnbyar säger sig dock inte själva ha upplevt några problem med den 

ökade konkurrensen mellan olika organisationer, kanske på grund av att de är en så stor och 

etablerad organisation. De får in mer och mer pengar för varje år och är mycket glada för det. 

 

Apropå konkurrensen generellt säger Bill att det som är speciellt med denna bransch är att alla 

organisationer hejar på varandra. De tycker att det är fantastiskt att organisationer som Röda 

korset och Läkare Utan Gränser existerar och får in massvis med bidrag de också, och skulle 

aldrig tycka något annat. Hon menar att man som individ måste bestämma vilken fråga som 

ligger närmast om hjärtat och välja organisation att stödja därefter. 
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4.4.4 Kampanjer och marknadsföring 
SOS Barnbyar har under våren 2016 sänt en tv-serie på TV4:as kanaler, ”En resa för livet”, där 

man kunde följa fyra svenska artister som reste till Bangladesh för att träffa utsatta barn. Denna 

kampanj har varit viktig för SOS Barnbyars varumärkesbyggande och lyfte direkt deras 

insamling under våren. Generellt vill man med sin marknadsföring visa på olika problem runt om 

i världen och få människor att känna att det är hemskt och att de vill hjälpa till att skapa 

förändring. Det handlar om att skapa en balans mellan det negativa och det positiva. Man vill 

visa behoven som finns men samtidigt berätta hur man konkret kan göra någonting åt det. Bill 

berättar också att en viktig avvägning för dem i sin marknadsföring är att ständigt tänka på att 

inte kränka de enskilda individer som är med, att inte visa barn i allt för utsatta situationer och ta 

hänsyn till deras integritet. Exempelvis valde man att inte använda barnens riktiga namn i 

reportagen i ”En resa för livet”. 

 

Närvaron i sociala medier är något som de håller på att utveckla och förfina under de närmsta 

åren. Men generellt berättar Bill att digitala medier är en viktig kanal för dem även om 

traditionell direktreklam med post och mail fortfarande är den viktigaste kommunikationskanalen 

för dem gentemot befintliga givare, och hon menar att detta gäller för branschen i stort.  

4.4.5 Lojala bidragsgivare och relationsmarknadsföring 
För SOS Barnbyar är de lojala bidragsgivarna en oerhört viktig grupp. Det är dessa som ger den 

största delen av bidragen. Trots det måste man ständigt hitta nya bidragsgivare eftersom vissa 

återkommande bidragsgivare försvinner hela tiden. När det handlar om att skapa lojala 

bidragsgivare trycker Bill återigen på faktorer som transparens och att visa att ens metoder ger 

resultat. Det finns även ett CRM-tänk från deras sida. Man hör av sig flera gånger per år till sina 

lojala bidragsgivare och försöker ständigt kommunicera och ha en dialog med dessa om sitt 

budskap och sina metoder.  

4.5 Cancerfonden 
Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som grundades år 1951 av Morri 

Nidén och Ebba Andersson. Både Morri och Ebba hade drabbats av cancer men med all lycka 

blivit botade från deras sjukdom. De såg potential till att hjälpa andra människor som hade 
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drabbats av cancer och insåg att fler skulle kunna överleva om det lades mer pengar till att forska 

om cancer. Lösningen var att starta insamlingar för att hjälpa forskare att undersöka fenomenet 

och sprida kunskapen om cancer. (Cancerfonden, 2016). Cancerfonden har idag ungefär 50 

anställda som arbetar dagligen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och 

påverkansarbete för att hjälpa personer som har drabbats av cancer samt minimera risken till att 

få cancer. I dagsläget har närmare 9 miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning 

(Cancerfonden, 2016). 

4.5.1 Vision, affärsidé och löften 
Cancerfondens vision och mål fram till 2020 är att årligen kunna avsätta 500 miljoner kronor till 

cancerforskning. Distributionen sker genom att stödja högkvalitativa forskningsprojekt som 

initierats av forskare eller forskningsgrupper, oavsett vilken inriktning projektet har. Så länge 

projektet kan visa originalitet, genomförbarhet och förväntat nyhetsvärde så konkurrerar de med 

varandra oavsett forskningsområde. Under 2015 lyckades Cancerfonden avsätta 430 miljoner 

kronor till cancerforskningen. Det finns även statistik och forskningsbelägg som bekräftar att det 

behövs primärprevention. Enligt Cancerfonden kan alla typer av cancersjukdomar förebyggas 

med 30 %, vilket är en av deras viktigaste och långsiktiga mål till varför finansieringen behövs. 

Dels för att minimera risken för cancerdrabbade att insjunkna av sjukdomen, dels för att färre ska 

drabbas då medellivslängden ökar, vilket ökar risken för cancer (Cancerfonden, 2016). 

4.5.2 Kampanj - Rosa Bandet 
En av de mest uttalade kampanjer som Cancerfonden står för är Rosa Bandet, som pågår mellan 

1 och 31 oktober varje år. Då säljs ett litet rosa band i olika butiker och online för 30 kronor för 

att samla in pengar till forskning kring bröstcancer (Cancerfonden, 2016). Precis som tidigare 

nämnt är huvudmålen att finansiera verksamheten samt bedriva påverkansarbete, men 

huvudfokuset ligger främst på att sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer. Idag 

drabbas årligen 60 000 personer av cancer och av dessa är 8 000 bröstcancerpatienter. För 

kvinnor så är bröstcancer den vanligaste typen av cancer (cirka 30 %) och idag överlever 80 % 

av de som får diagnosen, beroende på hur tidigt skede cancer upptäcktes samt metoderna för 

behandling har blivit bättre. 
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Varje år i samband med Rosa Bandet samarbetar Cancerfonden med en offentlig person som blir 

årets designer. 2016 föll valet på skådespelaren Alicia Vikander. Hon har fått ett stort 

genombrott de senaste åren, och blev väldigt uppmärksammad när hon tog hem sin Oscar för 

“best supporting actress” i filmen “The Danish Girl” år 2016. 

 

Privatpersoner och företag kan stödja Cancerfonden på många olika sätt, allt ifrån minnesgåvor, 

månadsgivande och rikslotter till mer omfattande finansieringsinsatser (Cancerfonden, 2016). 

 
Intervjusammanställning - Cancerfonden 

 

Denna information har erhållits genom en telefonintervju via samtalstjänsten Facebook. 

Respondenten är Mikael Färjsjö som är både insamlings- och marknadschef för Cancerfonden. 

  

Färjsjö diskuterar väldigt mycket kring förtroende och engagemang som viktiga begrepp och 

faktorer vid analys av välgörenhetsorganisationer. Dessa uppfylls och byggs upp genom att visa 

att organisationen är transparent, kostnadseffektiva och innehar en hög grad av trovärdighet. 

Cancerfonden har dessutom ingen direkt affärsidé, utan talar snarare om hur de vill nå sin vision 

att färre ska drabbas och fler ska överleva. För att använda uttrycket affärsidé så är det isåfall 

forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete som är deras affärsidé. Färjsjö 

diskuterade även de löften som Cancerfonden ger.  Han talar om att det bland annat är att visa 

största respekten mot bidragsgivare, hur viktig trovärdigheten och att vara så effektiv som 

möjligt är i deras bransch, att transparens genomsyrar deras organisation och att vara så 

kostnadseffektiva som möjligt för att maximera effekten av donationerna.  

4.5.3 Transparens 
Kommunikation är en väldigt central del inom att vara just transparent som en 

välgörenhetsorganisation. Färjsjö berättar om hur de lyfter fram deras projekt och resultat för 

bidragsgivarna samt hur de kommunicerar till allmänheten genom olika galor, årliga rapporter 

och föreläsningsturné et cetera. Vidare diskuterades hur viktigt det är att vara ärlig som 

välgörenhetsorganisation för att inte förvränga bilden av verkligheten. För Cancerfonden är det 

människor som har drabbats av cancer där det har gått ”åt pipan” samt de människor som 

genomgått behandling och blivit friska. Det går helt enkelt inte att visa upp endast det positiva 
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utan de måste även visa upp det komplexa förhållningssättet och det är något som lyfts fram i 

deras marknadsföring. Dessutom är det viktigt att jobba med helheten i sin kommunikation och 

inte endast särskilda delar. 

4.5.4 Kostnadseffektivitet 
Färjsjö berättar hur viktigt det är att vara kostnadseffektiv då de medel de har för att driva sin 

organisation är givarnas pengar. I deras verksamhet diskuteras ofta om olika intressenter, vilka är 

nästintill hela svenska folket då alla berörs någon gång under sin livstid. Beroende på vilka 

aktiviteter som planeras så diskuterar organisationen vad som är syftet med kampanjen, vilka mål 

vill de uppnå och vilken målgrupp passar bäst in på situationen. Är det påverkansarbete är det 

kanske bättre att driva kampanjen mot politiker, vill de sälja sponsring är det kommersiella 

aktörer i fokus eller är det Rosa Bandet-kampanjen vinklas det mot lite yngre, lite kvinnligare. 

Det gäller att ständigt tänka igenom vad organisationen vill uppnå för att vara så effektiva som 

möjligt. Färjsjö talar även hur långt kommen Cancerfonden är inom relationsmarknadsföring 

som har hjälpt dem med allt från segmentering till att välja ut kanaler och erbjudande beroende 

på vilken historik och beteende samt vilken relation givaren har till organisationen. 

4.5.5 Trovärdighet 
Organisationer som Cancerfonden följer vissa indirekta riktlinjer för att inte tappa trovärdigheten 

och förtroendet. Enligt Färjsjö kan det vara svårt att vara just trovärdig då branschen kräver 

seriositet. Vad den enskilde organisationen kan göra är att lyssna hela tiden på marknaden och på 

reaktionerna, för det kommer alltid finnas en utomstående aktör som kritiserar ens arbete. Det 

gäller att hitta en form av balans mellan den långsiktiga marknadskommunikationen och den 

korta kommunikationen för att på sikt inte skada trovärdigheten. Dessutom är Cancerfonden 

medlem i svensk insamlingskontroll och FRII vilket ökar trovärdigheten ännu mer. De har både 

interna och externa revisorer som håller koll på dem och granskar deras verksamhet.  

4.5.6 Engagemang 
Engagemang handlar om att bry sig om själva sakfrågan. Färjsjö beskriver begreppet som en 

”tratt”, där individen börjar med att gilla något på exempelvis Facebook. Vidare kanske personen 

vill hjälpa till och bidra med något gott genom donationer för att påverka situationen. Att bli 

månadsgivare skulle i sådant fall bli nästa steg och vill personen vidare öka sitt engagemang kan 
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hen jobba ideellt. Den sista etappen på denna tratt skulle vara en fast anställning inom en 

välgörenhetsorganisation. Färjsjö påpekar också att Sverige har ett lågt engagemang utifrån de 

studier han har tillhanda. Givetvis beror det på vilket land som Sverige jämförs med men han 

menar att de anglosaxiska länderna som USA, England och Holland är mycket mer engagerade. 

Det är även viktigt att ha med engagemang för att kunna skapa lojala bidragsgivare då det 

grundar sig inom varumärkesområdet. Att kunna visa effektivitet och professionalitet i alla led 

samt visa på att det finns en autenticitet och relevans i de dialoger, frågor och planeringar som 

uppkommer. 
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5. Analys 
I detta kapitel ställer vi vår empiri mot vår valda teori för att hitta likheter och skillnader. 

Dessutom belyser vi likheter och skillnader mellan svaren vi fick från våra respondenter.  

5.1 Varumärke  

5.1.1 Vision, affärsidé och löften 
När det gäller vision så menar Mårtensson (2009) att det är väldigt viktigt att visionen ska hjälpa 

till att beskriva syftet med varumärket och organisationen i stort och även att se till att de mål 

som finns uppnås. Som tidigare nämnts innebär en bra vision att den upplevs som både 

angelägen och betydelsefull för att kunderna ska vara benägna att köpa konceptet. Vi kan se en 

likhet i att alla tre organisationer vi intervjuat har en klar och tydlig vision med att de vill göra 

världen bättre inom området där de verkar. Mårtenson (2009) menar även att varumärkets 

affärsidé är viktig då den ska visa på hur företag ska uppnå sin vision utifrån vad som ska göras 

och hur det ska göras för att skilja sig ifrån sina konkurrenter.  

 

Stride & Lee (2007), liksom Sargeant, Hudson & West (2008), beskriver hur ideella 

organisationer överlag sällan vill använda sig av klassiska begrepp som konkurrens, 

positionering och affärsidé för att beskriva sin verksamhet. Uppfattningen är att dessa kan ses 

som för kommersiella och skapa fel associationer för organisationerna. Detta är något som vår 

empiri styrker: vi kan utifrån intervjuerna se att alla tre organisationer uttrycker att de inte har en 

tydlig affärsidé, utan istället vill använda sig av begrepp som vision och mission.  

 

En intressant insikt från våra intervjuer är hur representanterna talar om hur branschen har ett 

slags “snäll” konkurrens där alla hejar på varandra. Bill från SOS Barnbyar förklarade hur de är 

glada om det går bra för andra viktiga organisationer som Röda Korset eller Läkare Utan 

Gränser. Även de andra två intervjupersonerna uttryckte liknande ståndpunkter. Detta är ett sätt 

på vilket välgörenhetsorganisationer skiljer sig åt från övriga marknaden och teorierna kring 

affärsidé som konkurrensfaktor bland kommersiella företag, som bland annat Mårtenson (2009) 

lägger fram. Samtidigt var det intressant att höra Bill tala om hur ett av deras unika säljargument 

är att de har ett mer långsiktigt tänk än många andra organisationer i branschen. Liknande 
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argument för varför man ska välja att ge till de specifika organisationerna fick vi av de övriga 

respondenterna, så i någon utsträckning vill dessa organisationer ändå sticka ut från varandra och 

skapa konkurrensfördelar genom differentiering även om de inte vill uttrycka det precis så. 

 

Enligt Mårtenson (2009) måste de löften som varumärket ger kunderna kunna särskilja sig från 

konkurrenterna på ett slagkraftigt sätt. Löftena ska motivera kunderna och göra varumärket 

unikt. Vad vi kan se från våra intervjuer med de olika organisationerna så lovar man indirekt 

väldigt liknande saker. Även om de alla verkar inom olika områden i branschen, och därför 

naturligtvis har olika slutmål, så menar samtliga intervjupersoner att deras löften gentemot 

bidragsgivarna handlar om att bygga upp förtroende, att vara effektiva med medlen de får in och 

inte slösa med några pengar, samt att visa upp vad exakt pengarna går till. Ingen av 

organisationerna försöker alltså med hjälp av sina löften särskilja sig speciellt från övriga 

branschen, vilket vi finner intressant.  

5.1.2 Personlighet och identitet 
Hankinson (2001) argumenterar för hur viktigt varumärkespersonlighet är för ett företag. 

Personlighet är något som ska vara svårt att imitera för konkurrenter, ändå så finns väldigt 

likartade välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar för liknande ändamål. I teorin kring 

personlighet är det utmärkande och unika egenskaper samt olika karakteristiska drag som 

underlättar för kunderna att skilja mellan konkurrerande varumärken. WWF använder sig, som 

tidigare nämnt, en panda som är ett positivt laddat djur i sin logotyp och marknadsföring. Varför 

väljer WWF att associeras sig med just en panda? Vid en noggrannare undersökning och analys 

om arten panda så får allmänheten en förvrängd bild av djuret. Det uppstår en skillnad mellan det 

rykte som spridits och den faktiska verkligheten. En majoritet av allmänheten tror att panda är en 

söt och ofarlig art men i verkligheten ska man aldrig gå nära dem (BBC, 2015).  

 

Sir Peter Scott var en av grundare till WWF, och designade den deras första logotyp. Vid 

tillfälligt ville de ha ett djur som var vacker, utrotningshotad och älskad av många människor i 

hela världen för deras attraktiva kvalitéer. De ville också ha ett djur som hade stor påverkan på 

kostnaderna för tryck, där svart och vit är det bästa besparande alternativet (WWF Global, 2016). 

Än idag använder WWF sig fortfarande av deras logotyp av en panda. Detta är vad Hankinson 
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(2001) menar med att ha en stark varumärkespersonlighet som på sikt får en ökad 

märkeslojalitet. Första steget är att skapa en stark tillit och förtroende hos kunderna så att de vill 

likställa sig med varumärkets normer och värderingar, i det här fallet “rädda pandan” som har 

blivit en politisk symbol såväl som ekonomisk (BBC, 2015). 

 

Detta leder in på Jankovichs teorier kring varumärkesidentitet. Vilka varumärkesassociationer är 

det som förmedlas till bidragsgivarna? I WWF:s fall är det ganska tydligt vilka associationer de 

vill förmedla (baserat på ovan) till sina bidragsgivare samt vilken vision och mission de står för. 

Det ligger djupt rotad inom deras organisation ända sen organisationen skapades 1961 (WWF 

Global, 2016). Deras identitet och image är relativt tydlig och framförallt synlig inom till 

exempel deras marknadsföring, där WWF använder sig av sin logotyp genom hela deras 

reklamfilmer.  

 

Aeker & Joachimsthaler (2000) argumenterar att om företaget har en tydlig roll så kan identiteten 

hjälpa till att bygga upp ett starkt varumärke. WWF:s identitet är alltså förknippa de 

associationer som människor relaterar med pandan till deras organisation (trots den distinkta 

skillnaden mellan en fri och fången panda) på grund av uppfattningen människor har om pandan. 

Detta återspeglas inom alla WWF:s projekt och på så sätt stärker det deras varumärke och 

förtroende för deras organisation. För att dra en ganska extrem och överdriven jämförelse: hur 

många hade velat skänka till en organisation om logotypen var på ett fult och äckligt djur som 

inte uppskattas av en majoritet människor, till exempel en spindel. Det hade varit intressant att 

göra vidare studier på just varumärkeslogotyp kopplat till identitet och se vilka skillnader och 

resultat som uppstår samt hur det påverkar organisationen.  

 

Även Cancerfonden har en hel del karakteristiska drag som gör att deras organisation och 

varumärke är välkänt. Som Färjsjö nämnde i intervjun drabbas en av tre av cancer så risken att 

någon du känner, någon nära dig eller du själv får cancer är relativt hög. Ju äldre personen blir, 

desto större nätverk innehar personen. Det är onekligen en stor majoritet i världen som har hört 

begreppet och vet vad cancer faktiskt är. Faktum är att idag finns det över 200 olika 

cancersjukdomar (Cancer.se, 2016). 
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Då cancerfonden har valt att namnge sig efter samlingsbegreppet för alla dessa cancersjukdomar 

gör att deras marknadskommunikation kan verka på en större skala, i syfte för att skapa värde åt 

sina bidragsgivare samt kunna förbättra sina intäkter själva (Aaker, 1996). Detta stämmer 

överens med Mårtensons (2009) teori om att få fram en bra vision så måste den upplevas som 

både angelägen och betydelsefull för bidragsgivare för att köpa konceptet. Cancerfondens vision 

är att besegra cancern helt och hållet och detta gör de som tidigare nämnt via 

forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Denna vision kan ju uppfattas 

som både angelägen och betydelsefull, med tanke på i vilken stor utsträckning alla människor 

blir påverkade av cancer någon gång i sitt liv. 

 

Cancerforskningen har kommit en lång väg men än idag finns det inget datum eller någon 

säkerhet att de donationer som ges idag kommer få en effekt inom en snar framtid. Det Färjsjö 

diskuterade här var mer en långsiktig investering eftersom forskning tar tid, att det är svårt att 

bevisa att en gåva som ges nu är den som gav ett “break through”. I FRIIs rapport (2013) 

saknadesäven 33 % av allmänheten en tro på att välgörenhetsorganisationer kan förändra 

världen, 40 % ansåg att de inte såg resultaten samt 23 % vet inte vem de ska skänka till. Ändå så 

sker det en stadig ökning i bidrag till Cancerfonden trots den svårförklarade avancerade 

forskning som en stor majoritet av befolkningen inte kan förstå (till exempel forskning kring 

dna-molekyler), samt den saknade tron om att påverka världen (Insamlingskontroll, 2015). Enligt 

Keller (2001) så är det detaljerna som bidragsgivare har hört, sett och lärt sig och på så sätt bildar 

det dess styrka och position i kundernas medvetande.  

 

Cancerfonden har idag också flera kampanjer och galor som är kända bland en stor majoritet av 

det svenska folket, bland annat Rosa Bandet och den stora cancergalan. Cancerfonden är även 

känd för att ha med vissa talespersoner och 2016 är det Alicia Vikander som ska står i rampljuset 

för Rosa Bandet-kampanjen. Naturligtvis skapar det uppmärksamhet att använda sig av oväntade 

kändisar, där Alicia som nyligen blivit en stjärna i USA kommer hem till Sverige för att 

förespråka om bröstcancer. Detta är något som Dahlén & Lange (2009) diskuterar och betonar 

vikten av att inte låta kändisar överskugga budskapet, då kändisar tenderar att uppmärksammas 

och risken att de stjäl reklambudskapet blir större. Däremot bekräftar Färjsjö att det finns en 

koppling mellan Alicia och Cancerfonden, där hennes mor var själv drabbad av bröstcancer.  



45 

 

“Det är viktigt att det finns en autenticitet och relevans. Vi har en lång tradition att från början 

var det designers och nu har vi breddat oss så att vi har människor som jobbar med kultur, som 

är med det här” - Mikael Färjsjö, Cancerfonden 

 
Detta är några av de kommersiella strategier som Grönroos (2008) och Mårtenson (2009) 

diskuterar ur ett reklamperspektiv, som styrker de punkter som Dahlén & Lange (2009) tar upp i 

sin bok. Dels är det för att skapa fördelaktiga associationer kring sitt varumärke och att den 

identitet och image som uppstår är i en önskvärd position i bidragsgivare medvetande. Dessutom 

appellerar Alicia Vikander till yngre kvinnor som en förebild (säkert även för många andra samt 

män), vilket Färjsjö indirekt bekräftar i intervjun och det handlar då om effektivisering av 

målgrupp. Aktiviteter i samband med till exempel Rosa Bandet så riktar Cancerfonden sig mot lite 

yngre, lite kvinnligare. Atkin & Rice (2012) diskuterar hur viktig denna roll är som Alicia kommer 

ha som dessutom framför budskapet. De argumenterar för hur viktigt det är för Alicia i det här 

fallet, är engagerade, trovärdig och relevant för publiken, för att på något sätt kunna höja 

kvalitéten. Utöver att påverka det emotionella planet så kommer det väckas uppmärksamhet samt 

öka kännedomen på grund av Alicia Vikander status och roll. Detta kan jämföras med “ALS Ice 

Bucket Challenge” som kändisar över hela världen (samt vardagliga privatpersoner) deltog i för 

att uppmärksamma sjukdomen, sprida kunskap och för att sponsra välgörenhetsorganisationen 

med pengar (ALS Association, 2016). 

  

Slutligen har vi också SOS Barnbyar med sina kampanjer väljer att anspela på det emotionella 

planet för att väcka en känsla. Bill diskuterar precis som samtliga organisationer ha gjort att det 

inte har använt sig av skrämseltaktik och vill heller inte associeras med det för att det är kränkande 

mot barnen. Däremot förekommer det grafiska bilder som kan tolkas som “skrämsel”. Detta gäller 

för flera välgörenhetsorganisationer (inklusive de som diskuterades ovan), främst för att väcka 

uppmärksamhet men även kännedom att “vi finns här”. Bill uttryckte sig även att deras primära 

målgrupp är kvinnor i 30-55 årsåldern eftersom de är mest benägna på att bli fadder för de stackars 

barnen. Detta stämmer överens med Atkin & Rice (2012) teorin kring övertygande av 

bidragsgivare. De som redan har en positiv association till varumärket och vad de står för är mer 

benägna att underhålla och ta åtgärder. Dessutom är ändamålet att ta hand om barn som är utsatta 
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och därmed väljer att smalna av målgruppen till kvinnor i 30-55 årsåldern, för att ta fram en känsla 

av moderskap.  

 

Något som SOS Barnbyar lanserade under våren 2016 var tv-serien ”En resa för livet” som gick 

på TV4. Precis som tidigare nämnt lyckades kampanjen öka deras insamling och var positivt för 

deras varumärkesbyggande. Enligt Grönroos (2008) används även tv-reklam för att främja 

välgörenhetsorganisationer och gynna deras försäljning, som på längre sikt skapar fördelaktiga 

associationer. Istället för att använda kändisar i sin reklam som saknar både autenticitet och 

relevans så valde SOS Barnbyar att skicka ner fyra svenska kända musiker till Bangladesh för att 

uppleva hur det är att leva som barnen samt dokumentera händelserna. Detta här kan likställas 

med exemplet ovan hur Cancerfondens planer att använda Alicia Vikander i sin kampanj, för att 

öka organisationers intäkter och varumärkesbyggande.  

 

Bryce (2007) argumenterar kring problematiken med att samla in pengar för 

välgörenhetsorganisationernas ändamål och vad som faktiskt går till organisationens allmänna 

budget. Produktionskostnader för filmer, löner, sändningstid är bara några exempel som 

välgörenhetsorganisationer måste betala och då kan privatpersoner undra om det faktiskt går till 

ändamålet. Hur mycket av det som jag donerar går faktiskt till ändamålet och inte till produktion 

eller att uppmärksamma människor ännu mer via det dyraste traditionella mediet, som är tv. Bill 

nämnde i intervjun att de inte har kommit så långt än inom digitaliseringen med sociala medier i 

samma utsträckning som WWF och Cancerfonden har, vilket kan en anledning till att de 

använder sig mer av traditionella medier för att nå privatpersoner. Enligt Bryce (2002) kan då 

donatorer känna sig bedragna om pengarna inte går till ändamålet, vilket skadar trovärdigheten 

och en misstro uppstår. Även Hedquist (2002) betonar just hur nära begreppen trovärdighet och 

förtroende är varandra samt hur det i grunden behövs trovärdighet, vilket stämmer överens med 

Melendéz (2001) argumentation att allmänheten har högre krav på välgörenhetsorganisationer än 

övriga kommersiella organisationer. Det riktas därför mer medial uppmärksamhet kring 

exempelvis höga chefslöner inom välgörenhetsorganisationer (Aftonbladet, 2010; Svenska 

Dagbladet, 2013), vilket i sin tur leder till kritik och misstro bland allmänheten som Donner-

skandalen. Därför är det ytterst viktigt att vara transparent och tydlig i en förtroendebransch som 

välgörenhetsorganisationer befinner sig inom. 
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Ovanstående exempel på marknadsföringsmetoder för de undersökta organisationerna är bara ett 

fåtal av många fler som inte rymmer plats i uppsatsen. De återfinns likväl i varandras som i 

diverse välgörenhetsorganisationers strukturer och strategier för att bygga en personlighet och 

identitet som privatpersoner vill och kan relatera till.  

5.1.3 Varumärkeskapitalet 
Kellers modell bygger på en pyramid i fyra delar där första steget var att skapa medvetenhet hos 

kunderna, att få dem att känna igen märket så de vet vad som gör att det skiljer sig från 

konkurrenter. Steg två är innebörd och image, där bilden av varumärket och de prestationer de 

utför, ska hjälpa till att skapa unika och positiva associationer till varumärket. Steg tre trycker på 

hur varumärket bedöms och vilka känslor det väcker och det sista steget handlar om att skapa 

lojalitet. Utifrån våra valda organisationer kan vi se att det stämmer överens tydligast hos WWF 

där undersökningar visar att det finns stor medvetenhet kring varumärket och att många känner 

igen deras logotyp, pandan.  

 

Gällande associationer till varumärke säger Edström från WWF att de har ledord som de önskar 

att associera varumärket med, såsom trovärdighet, hoppfullhet och engagemang. Även där har 

undersökningar visat på att allmänheten har en positiv bild av varumärket och att organisationen 

upplevs som just trovärdig, seriös och stabil vilket visar på att varumärket väcker bra känslor. 

Cancerfonden har fyra värdeord som de vill bli associerade med. De är kunskap, engagemang, 

uthållighet och nytänkande. SOS Barnbyar vill att deras varumärke ska associeras med 

förtroende och långsiktighet.  

 

Sista steget med att skapa lojala givare är något som är viktigt för WWF också, då det är dyrare 

att rekrytera nya än att behålla befintliga och därför jobbas det hårt för att skapa långvariga 

relationer med sina befintliga givare. Genom att få sina givare att känna sig sedda ökar man 

chanserna att få återkommande bidrag. Cancerfonden tycker det är viktigt med lojala givare och 

menar att de befintliga är viktiga för att det är de som donerar just nu, men organisationen också 

ständigt måste fylla på. Även SOS Barnbyar uttrycker att de lojala bidragsgivarna är den 
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viktigaste gruppen eftersom den största delen av bidragen kommer från denna, även om även de 

är inne på att man ständigt måste hitta nya givare eftersom vissa oundvikligen försvinner. 

 

“Utan nya givare försvinner alla givare, man måste alltid fylla på” - Mikael Färjsjö 

 

Det styrks av vad Katarina Edström från WWF sa om att organisationer generellt har ett årligt 

tapp på 10 % av givare. Då liknade Edström situationen med ett badkar där det ständigt tappas ut 

lite och därmed behövs det också alltid fyllas på nytt. 90 % kan anses ge igen och 10 % faller 

bort och därmed behövs 10 % rekryteras nytt. Vi kan se att alla våra organisationer är överens 

om att de lojala och befintliga är den viktigaste målgruppen då det är den som är avsevärt mest 

lönsammast, men att det samtidigt ändå måste läggas viss fokus på nya potentiella givare också. 

 

Vi anser att Kellers pyramidmodell är applicerbar på alla tre välgörenhetsorganisationer vi valt ut 

för vår kandidatuppsats. Det går att se en röd tråd från steg ett om varumärkeskännedom till det 

slutliga steget att ha lojala bidragsgivare hos samtliga organisationer. Modellen fungerar 

troligtvis även väl på vinstdrivande företag, men det känns extra relevant för ideella 

organisationer då de inte har något att erbjuda direkt tillbaka till givaren, utan det är något som 

sker först i det långa loppet. Därför blir allt från att ha en stark varumärkeskännedom, till 

positiva associationer och uppfattning av varumärket avgörande för att nå högst i pyramiden till 

lojalitet, vilket vi ser att WWF, Cancerfonden och SOS Barnbyar Sverige lyckats bra med. 

5.2 Förtroende, trovärdighet och transparens 
Enligt Melendéz (2001), Bryce (2007), och Hedquist (2002) är det av högsta vikt för 

välgörenhetsorganisationer att ha förtroende från allmänheten för att över huvud taget kunna 

samla in pengar. Förtroende är naturligtvis viktigt även för kommersiella företag, men i den 

ideella sektorn är detta ett krav som ställs ännu hårdare från allmänheten menar Melendéz 

(2001). Detta stämmer väl överens med vad vi fått fram genom vår empiri: samtliga respondenter 

framhäver hur essentiellt ett högt förtroende är i deras bransch. Bill från SOS Barnbyar kallar det 

till och med för de verkar i en förtroendebransch. 
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”Det handlar enormt mkt om förtroende, vi är som sagt i en förtroendebransch. Om man inte 

tror att vi hanterar pengarna rätt eller gör rätt saker för barnen, då ger man inte oss några 

pengar och då har vi inga förutsättningar för att fortsätta verksamheten.” 

 

 – Karin Bill, kommunikationschef SOS Barnbyar Sverige 

  

Edström på WWF talar om vikten av att bygga upp ett högt förtroende genom kommunikation 

till sina bidragsgivare. Detta blir extra viktigt för dem i och med att de inte har någonting konkret 

att sälja förutom ett löfte om att skapa en förbättring i världen. Därför menar hon att allt kommer 

ner till förtroende. Även SOS Barnbyar resonerar på samma sätt. Bill benämner förtroende som 

en nyckel i deras varumärke, och säger att det i viss mån stämmer för alla aktörer i branschen. 

Cancerfonden är också inne på samma spår: man menar att man bygger trovärdighet och 

förtroende genom att ständigt kommunicera med marknaden och lyssna på kritik och åsikter som 

olika intressenter alltid kommer ha och lyfta fram. 

  

WWF är den organisation som tydligast har ett starkt fokus på sociala medier och Facebook i 

synnerhet. För dem är det ett forum där de kan möta sina befintliga, men även potentiellt nya, 

bidragsgivare på ett snabbare och annorlunda sätt än i andra kanaler. Detta är en viktig plattform 

för att skapa goda relationer och skapa förtroende. Man har ett team som arbetar specifikt med 

denna kanal och gör ständigt avvägningar kring vem som ska stå som avsändare: ibland lämpar 

det sig kanske bäst att göra ett anonymt uttalande som Världsnaturfonden, ibland står 

generalsekreteraren som avsändare och ibland någon expert på ett specifikt område, exempelvis 

en rovdjursexpert. Denna detaljerade handlingsplan för att hantera sociala medier skiljer WWF 

något från de övriga organisationerna som inte verkar ha kommit lika långt i sin strategi här. 

Tankarna kring kunskap som en viktig källa för trovärdighet kan i stor grad kopplas till 

Hankinson (2000) som argumenterar att ett uttalande från en representant i en 

välgörenhetsorganisation med ett starkt varumärke kan få kraftig trovärdighet. 

  

Ett viktigt inslag i kommunikationen med sina bidragsgivare för att bygga förtroende är att ge 

återkoppling till dessa om att pengarna faktiskt gör skillnad. SOS Barnbyar skickar ut brev till 

sina faddrar där de visar utvecklingen som sker för barnen och byarna som de ger bidrag till. 
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Denna känslomässiga återkoppling är mycket viktig även den, som komplement till den 

finansiella återkopplingen i form av årsredovisningar och rapporter. Samtidigt gäller det att vara 

måttfull med återkopplingen så att man inte uppfattas som slösaktig med resurser, menar 

Edström på WWF. 

  

Någonting som alla intervjuade organisationer var tydliga med att poängtera som centralt är 

transparens och öppenhet. Precis som Hedquist (2002) och Auger (2014) argumenterar våra 

undersökta organisationer att transparens är en förutsättning för att skapa förtroende. WWF 

menar att en del i detta är att vara tillgänglig för allmänheten och svara på olika frågor via 

telefonsamtal, mail och sociala medier, vilket de har utvecklat policies kring. Cancerfonden 

menar att det är viktigt att lyfta fram de projekt de utför och de resultat de får till sina 

bidragsgivare, samt att det är oerhört viktigt att visa en sann bild av verkligheten. SOS Barnbyar 

säger att för att skapa förtroende krävs att man är transparent med sina finanser och visar vad 

pengarna går till och hur mycket som når fram till avsedda ändamål. Detta gör man genom 

årsredovisningar och rapporter som publiceras på deras hemsida. 

  

Flera skandaler har drabbat branschen de senaste decennierna. Den troligtvis största var den som 

drabbade Röda korset år 2009 när deras kommunikationsdirektör Johan af Donner blev 

uppmärksammad i medier för anklagelser kring bedrägeri. Han dömdes året efter till 5 års 

fängelse för grovt bedrägeri och förskingring. Denna skandal skadade inte bara Röda Korset och 

drog ner deras förtroende hos allmänheten med 50 %, utan skakade även om hela branschen i 

stort när förtroendet i stort sjönk bland allmänheten. Enligt Gibelman & Gelman (2001) är detta 

en naturlig reaktion hos marknaden när denna typ av skandal uppstår i den ideella sektorn. Något 

som är intressant är dock att Edström på WWF nämner att samtidigt som detta absolut var 

negativt för branschen i stort, så förde det med sig vissa positiva bitar. Nämligen att övriga 

organisationer fick anledning att rannsaka sig själva och se över sina rutiner för att kunna se till 

att något liknande aldrig drabbar dem. 

5.3 Marknadsföring 
Svaren kring marknadsföring skiljde sig lite åt kring våra utvalda organisationer framförallt 

gällande reklamen. WWF var väldigt tydliga med att sociala medier har fått en oerhört viktig roll 
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för dem i deras marknadskommunikation. Där har WWF flyttat mycket resurser från traditionella 

medier till Facebook, Instagram och Twitter och menar att det har hjälpt dem att ha en snabbare 

och bättre dialog med sina givare. Cancerfonden trycker också på att digitalisering är viktig och 

jobbar även de mycket med sociala medier, men de använder även en hel del traditionella 

medier, framförallt TV för att få bred räckvidd. SOS Barnbyar säger att sociala medier är viktigt 

och något de behöver jobba med och utveckla bättre de närmaste åren. Alla tre organisationer är 

dock överens om att direktreklam fortfarande en av de allra viktigaste kommunikationskanalerna, 

framför allt gentemot befintliga givare. 

 

Kampanjer är en viktig del i samtliga organisationers marknadsföring. Alla tre satsar mycket på 

det i hopp om att väcka känslor, intresse och engagemang. Atkin & Rice (2012) menar att 

kampanjer är till för att skapa medvetenhet och förse viktig information. De menar även att 

kampanjer som visar på ett farligt eller skadligt resultat ofta är de som är mest effektiva. Våra 

undersökta organisationer har alla väldigt starka budskap i sina kampanjer där syftet är att väcka 

starka känslor och att givarna ska få insikt i hur illa det är. Atkin & Rice (2012) säger att det 

syftet är att övertyga givarna om att de kan göra skillnad och därmed få dem att donera. Det 

stämmer överens med om vad organisationer vi undersökt sa. Alla menade att det är väldigt 

viktigt att det finns hopp i slutet, att balansera upp det negativa med det positiva och att visa att 

det inte är för sent att skapa förändring.  

 

Enligt Grönroos (2008) är reklam till för att skapa fördelaktiga associationer kring sitt varumärke 

och att allmänheten skulle få en den önskvärda bilden som företaget vill förmedla. När det gäller 

utformningen av marknadsföringen var de tre respondenterna tydliga med att de inte använder 

sig av skrämseltaktik för att skapa eller behålla lojala bidragsgivare. Istället lyfter respondenterna 

upp att vara ärliga med deras arbete och hitta en balans är essentiellt för att skapa och behålla 

bidragsgivare. Färjsjö från Cancerfonden diskuterade kring detta att inte förvränga bilden av 

verkligheten och att visa helheten är lika viktigt. Det går inte enbart visa det positiva utan även ta 

fram det komplexa förhållningssättet för människor som är långvarigt sjuka. Vidare berättade 

Färjsjö att han förstår varför WWF använder sig av en Panda (samt isbjörn) för det är positivt 

laddade djur men att de även tar upp hajar och andra köttätande varelser för att visa helheten.  
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5.4 Relationsmarknadsföring (CRM) 
Bauer, Grether & Leach (2002) menar att relationsmarknadsföring är till för att hjälpa 

organisationer att behålla och utveckla bra relationer med sina givare ur ett långsiktigt 

perspektiv, att organisationen ska fortsätta relationen även efter det att de erhållit bidrag eller 

donation. De menar även att det kan vara mer lönsamt att stärka sina relationer med befintliga 

givare än att skapa nya. Vi har redan konstaterat att våra tre organisationer värderar sina lojala 

givare högt, men att de inte kan slappna av med att rekrytera nya. 

 

Edström på WWF styrker att relationsmarknadsföring är viktigt i sitt arbete för att stärka och 

utveckla relationen till givarna och att det är något som de jobbar väldigt mycket med. Sociala 

medier och framförallt Facebook menar Edström har gett möjlighet till en helt annan dialog i ett 

annat tempo, vilket har underlättat i kontakten till givarna, där vad, hur, när och hur fort det 

svaras är avgörande för relationsbyggandet. Dels kommer organisationen givarna närmare, men 

det når även ut till fler som de kanske annars inte hade gjort, och därför läggs stor vikt vid just 

Facebook som en viktig roll i relationsmarknadsföringen hos WWF. 

 

“...vi försöker hitta lösningar som ska passa olika givargrupper och personer, just för att de ska 

känna att, ja det här är bra, de hör på mig och jag finns liksom, jag är inte bara en gåva, utan 

också en person som kan fortsätta stödja…” - Katarina Edström, WWF 

 

En annan del i relationsmarknadsföringen hos WWF är att de försöker anpassa och optimera 

olika lösningar i syfte att bemöta de olika givare de har, då vissa kanske inte alls vill ha reklam 

medan andra vill ha mer. Målet är som tidigare nämnts att få långvariga relationer och att givarna 

känner sig behövliga och sedda visar sig vara ett bra sätt att påverka det. 

 

Cancerfondens Mikael Färjsjö bekräftar också vad Bauer, Grether & Leach (2002) säger om 

relationsmarknadsföring, men menar att även engagemang är en viktig del när det gäller just 

frågor kring varumärken och att skapa lojala bidragsgivare. Swift (2000) säger att CRM också är 

en viktig faktor gällande att skapa lojala givare. Färjsjö säger att CRM är något de använder sig 

av och menar på att har en ganska väl utarbetad modell just kring sin relationsmarknadsföring. 

Det innefattar allt från att segmentera och utforma erbjudanden och budskap till olika givare och 
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genom vilka kanaler det ska ske. Sådant kan lättare anpassas utifrån information om vem givaren 

är, vilket beteende den har och vilken historik det finns kring tidigare relation.  Färjsjö menar att 

det är ett väldigt effektivt sätt att jobba på och att det underlättar att nå ut till målgrupper såsom 

deras månadsgivare. Även SOS Barnbyar har ett CRM-tänk där de hör av sig till sina givare 

varje år och berättar hur det går. Bill menar att det är viktigt att både budskap och metod 

kommuniceras ut, då allt som organisationen gör gentemot sina partners och givare kan anses 

vara relationsmarknadsföring och trycker på vikten av långsiktiga givare. 

 

Vi kan konstatera att relationsmarknadsföring är en viktig faktor gällande allt som rör den 

kontakt organisationerna har med sina givare och att det är den som är grunden till hur relationen 

stärks och utvecklas. CRM är ett verktyg som alla organisationerna använder sig utav för att 

underlätta sin relationsmarknadsföring och på så sätt kunna vara mer personliga och på sikt få 

sina givare mer lojala. Det är alltså prioritet för att kunna skapa ett mervärde hos givarna, då 

organisationerna inte kan erbjuda dem något tillbaka på direkten. 

 

  



54 

6. Diskussion  
I detta kapitel diskuterar vi de utmaningar och problem vi stött på under arbetets gång och hur 
detta har påverkat uppsatsen, samt övriga tankar och funderingar som uppstått hos oss medan vi 
skrivit denna uppsats. 
 
Något som vi saknade i våra intervjuer som vi diskuterade i efterhand var att respondenterna inte 

gick in i mycket detaljer utan mer pratade väldigt allmänt och brett om sina organisationer. Vi 

var väl medvetna om att välgörenhetsorganisationer, precis som vilket företag som helst, inte går 

in för mycket i detaljer vid intervjuer. Därför är något som vi rekommenderar i framtida studier 

att göra en deltagande observationsstudie för att få en större inblick i organisation samt analysera 

på en större bredd samt djup.  

 

Tidsbrist och access var båda aktuella för oss. Svårigheten i att få en intervjutid under jultider var 

begränsande för oss. Vi hade velat intervjua flera organisationer samt ha en muntlig intervju med 

respondenterna för att få en starkare koppling till vårt forskningsområde och jämföra skillnader 

mellan organisationerna. Något vi diskuterade innan vi började var att jämföra organisationer 

inom samma verkningsområde, exempelvis Rädda Barnen, Röda Korset och SOS Barnbyar. Då 

hade resultatet varit närmare varandra och mer applicerbart än hur upplägget var nu med tre olika 

verkningsområden. Ett exempel på detta är hur Cancerfonden har möjlighet att använda en 

kändis som Alicia Vikander i sin marknadsföring då hon som person kan relatera till situationen 

och på så sätt skapar autenticitet och relevans. Hade Alicia använts i SOS Barnbyars 

marknadsföring hade det möjligtvis inte fått samma effekt respektive WWF:s marknadsföring, 

därmed är resultat inte direkt applicerbart på alla välgörenhetsorganisationer.  

 

Vi känner att metoden inte har påverkat vårt resultat men att det fanns potential till att göra en 

lite större och lite mer omfattande studie om det inte skulle råda tidsbrist samt att intervjuerna 

var tvungna att ta plats under jultider, vilket är en hektisk tid för många 

välgörenhetsorganisationer. Jämför vi med andra studier som har gjorts kring 

välgörenhetsorganisationer är många av de värdeladdade ord som respondenterna gav väldigt 

lika varandras.  
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Som vi diskuterade gav respondenterna väldigt allmänna och breda svar som lämnar 

tolkningsutrymme för oss författare, såvida de inte var alldeles för breda som i fallet med 

Cancerfonden. Färjsjö pratade väldigt mycket om engagemang vilket vi var tvungna på att 

följdfråga vad som menades med engagemang, vilket handlar vägen från en donation till att bli 

anställd på ett företag, hur engagerade någon är i sakfrågan. Utöver just engagemang användes 

väldigt stora ord som respekt, trovärdig, transparens, effektivt utan att egentligen spinna vidare 

på hur de faktiskt arbetar med dessa i praktiken. Det stämmer överens med en del av de teorier 

som vi tar upp hur välgörenhetsorganisationer representerar sig själva samt vilka ordförråd som 

används vid analyser.  

 

Den sista punkten som vi kände hade varit intressant att undersöka är också lönerna, både inom 

organisationen och liknande organisationer. Något som fångade vårt intresse som är grunden till 

vårt arbete i problemformuleringen är hur vissa anställda (framförallt generalsekreterare) har en 

lön som är oförklarlig när pengarna ska främst gå till organisationens ändamål. En annan 

intressant infallsvinkel som vi anser är värd att undersöka är hur allmänhetens förtroende 

påverkas av när sådan information når allmänheten. Vi har tagit med teoretiska resonemang och 

analyser för att få en bild av hur skandaler påverkar förtroendet men något som vi inte hade 

tillräckligt med tid för att gå in på djupet.  

 

Slutligen så känner vi oss nöjda med de resultat som vi har kommit fram till och de slutsatser vi 

har kunnat dra med hjälp av respondenternas svar. Vi har varit väldigt noga med att använda oss 

av många källor för att jämföra olika teorier och deras argument för att skapa en helhetsbild av 

hur välgörenhetsorganisationer använder sig av sina varumärken. Akribi har förekommit genom 

hela uppsatsen och vi som författare har varit så objektiva som det möjligen går.  
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7. Slutsats 
Med utgångspunkt i vår analys presenterar vi här uppsatsens slutsatser där vi besvarar studiens 
syfte. 
 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad som är de viktigaste aspekterna för 

välgörenhetsorganisationer i sitt varumärkesbyggande. Välgörenhetsbranschen har vuxit kraftigt 

de senaste åren – både sett till antal organisationer och till total omsättning – och därmed ökar 

även kraven på de enskilda organisationerna att nå fram till bidragsgivarna. Dessutom är 

branschen drabbad av en viss misstro med lågt förtroendet från allmänheten på grund av olika 

skandaler som uppmärksammats i media. Därför fann vi det intressant att undersöka hur svenska 

välgörenhetsorganisationer förhåller sig till sina varumärken i dessa utmanande tider. 

 

En av de viktigaste slutsatserna vi drar utifrån vår analys är att förtroende är den allra viktigaste 

faktorn för välgörenhetsorganisationernas varumärken. Utan ett starkt förtroende kan ingen 

organisation samla in pengar. Man kan tala om att välgörenhetsorganisationerna verkar i en 

förtroendebransch. Ett mått av kundnöjdhet skulle kunna vara just hur högt förtroende 

organisationen har. 

 

Det finns flera likheter i hur välgörenhetsorganisationer och vinstdrivande företag arbetar med 

sitt varumärke, men det som vi har noterat är som sagt att förtroende är en ännu mer avgörande 

faktor för välgörenhetsorganisationer. Den största orsaken till detta är att de inte har någon 

konkret produkt eller tjänst att erbjuda sina givare. De måste istället övertyga givarna och 

allmänheten att deras gåvor och pengar kommer att göra skillnad på sikt. Därför handlar allt om 

att vara så pass trovärdiga i sin kommunikation att givarna köper de koncept och budskap som 

organisationerna förmedlar. I den processen ser vi att varumärket har en betydande roll som en 

immateriell tillgång där det dels skapar kännedom, men framförallt väcker känslor och 

associationer till organisationen. Målet för välgörenhetsorganisationer är att varumärket skall 

skapa associationer i form av just förtroende och trovärdighet för att bygga en identitet och 

personlighet som allmänheten kan relatera till.  
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Vi har även kommit fram till att relationsmarknadsföring och CRM är en viktig del för 

välgörenhetsorganisationer i sitt varumärkesbyggande för att skapa förtroende. Sociala medier, 

inte minst Facebook, innebär en plattform där organisationerna kan möta såväl befintliga som 

potentiella nya bidragsgivare på ett snabbare, smidigare och mer personligt sätt. Digitaliseringen 

har även medfört att organisationerna är mer kostnadseffektiva, öppna och transparenta, något 

som framförallt Cancerfonden och SOS Barnbyar menar är viktigt för förtroende. Vi drar därför 

slutsatsen att organisationer kan skapa mer engagemang och bättre relation med sina 

bidragsgivare genom att vara öppna och tillgängliga, vilket på sikt bidrar till att skapa fler lojala 

bidragsgivare.  

 

Utifrån Kellers pyramid som börjar med varumärkeskännedom och slutar med lojala 

bidragsgivare, kan vi konstatera att den processen styrs av hur organisationerna jobbar med sin 

relationsmarknadsföring. Vi drar därmed slutsatsen att lojalitet är ett resultat av det förtroendet 

som organisationerna skapar med sitt varumärke. En annan viktig orsak vi anser till att skapa 

förtroende är att bidragsgivarna vet vad pengarna går till och att de används på rätt sätt och för 

att visa detta är återkoppling viktigt. Det blir ett slags kvitto på att givarens bidrag har gjort 

skillnad och en anledning till att fortsätta stödja. Vi menar att det blir viktigt att organisationer 

visar att varumärket lever upp till de löften som det utlovar. För att kunna göra det blir det viktigt 

att organisationerna vårdar varumärket och inte hamnar i skandaler såsom vi nämnt om Röda 

Korset, för då kan organisationerna riskera att alla de positiva associationer som finns raseras 

och då också förtroendet. 

 

En annan slutsats som vi drar är hur välgörenhetsorganisationer med starka varumärken går mer 

mot ett kommersiellt tänk för att öka förtroendet för deras bransch och på så sätt öka intäkterna. I 

reklamfilmer ser vi hur organisationer som WWF och SOS Barnbyar använder deras trademark 

genom hela deras reklamfilmer, där exempelvis WWF:s logotyp är laddad med positiva 

associationer. I olika kampanjer och tv-serier används kändisar för att dra uppmärksamhet som 

knyts an till varumärket för att öka förtroendet, som i fallet med Cancerfonden och SOS 

Barnbyar. Även fast välgörenhetsorganisationerna “hejar” på varandra, försöker de sticka ut med 

konkurrensfördelar och argumenterar åtminstone i viss utsträckning varför någon ska bli 

bidragsgivare till just dem.  
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En annan intressant aspekt var hur ingen av organisationerna använder sig av skrämseltaktik i 

deras marknadsföring men ändå argumenterar för att det är viktigt att vara ärlig och visa helheten 

av en situation. Däremot väljer organisationer att visa grafiska bilder (som de även varnar för) av 

verkligheten som till exempel WWF kampanj “Rädda Hajarna” eller SOS Barnbyars bild på två 

barn bakom galler.  

 

Var går då gränsen till vad som anses som skrämsel? Vi skribenter skulle vilja påstå att visa en 

bild på en haj som blir levande begravd i havet efter att ha blivit beskurit sina fenor levande är en 

form av skrämseltaktik alternativ en strategi för att skapa skuldkänslor till potentiella eller 

nuvarande bidragsgivare. Vi drar därmed slutsatsen att välgörenhetsorganisationer använder sig 

mycket av känslor och emotionella marknadsföringsstrategier för att locka till sig fler 

bidragsgivare som kan stödja deras verksamhet. Det finns en väldigt tunn linje eller definition av 

vad som är “skrämsel”, vilket låser upp välgörenhetsorganisationernas potential att visa upp 

grafiska bilder. Detta är något kommersiella aktörer inte kan göra i samma utsträckning, 

framförallt då de säljer en produkt eller tjänst vilket välgörenhetsorganisationer inte gör.  

 

För att dra en sammanfattande slutsats av våra resultat, skulle man kunna säga att ”produkten” 

som välgörenhetsorganisationer säljer till sina ”kunder” – bidragsgivarna – är just förtroende, i 

form av ett förtroendeingivande varumärke. 
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8. Framtida studier 
I detta avslutande kapitel tar vi upp förslag på vad man i framtiden skulle kunna studera vidare 
inom vårt undersökta område. 
 
Vår avgränsning till att bara undersöka tre stycken stora svenska organisationer gör naturligtvis 

att det lämnas mycket utrymme för vidare forskning, vilket vi varit inne på redan i tidigare 

kapitel. Det skulle vara intressant att undersöka några mindre etablerade 

välgörenhetsorganisationer, liksom det vore intressant att titta på organisationer i andra länder än 

Sverige. Hur ser de på den ökade konkurrensen och hur använder de sitt varumärke för att skapa 

förtroende? Är utmaningarna större för dem? En specifik aktör som är stor utomlands och som 

nyligen etablerats på den svenska marknaden är Oxfam, en internationell 

välgörenhetsorganisation som jobbar mot fattigdom och orättvisor. En undersökning av den 

typen av organisation på den svenska marknaden skulle kunna ge nya kunskapsbidrag till 

området. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en mer noggrann fallstudie där man analyserar en 

välgörenhetsorganisation på djupet. Undersökningen kan vara mer detaljerad, där du ser hur de 

arbetar vardagligen och även undersöka finansiella variabler såsom generalsekreterares och 

anställdas löner. Skillnaden mellan lönerna inom branschen och med varandra? Det skulle även 

vara intressant om undersökningen tog plats internationellt, jämföra Sverige med andra länders 

välgörenhetsorganisationer och hur de arbetar för att skapa förtroende.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjumall till organisationerna 
 

1. Vad har ni för vision? 

2. Vad är er affärsíde? 

3. Vad har ni för löften till era bidragsgivare? 

 

4. Hur ser ni på ert varumärke? 

5. Vad vill ni att allmänheten ska associera ert varumärke med? 

6. Hur skapar man ett trovärdigt varumärke som välgörenhetsorganisation? 

7. Hur jobbar ni med ert varumärke för att skapa förtroende hos allmänheten? 

8. Är det viktigt att bidragsgivaren kan ta reda på ifall deras gåva har gett effekt? 

9. Hur ser ni på att det antalet välgörenhetsorganisationer/-ändamål har stigit kraftigt de 

senaste decennierna? Är detta ett problem för den enskilda organisationen? 

10. Vilka argument finns det för att just skänka till just er organisation och inte till någon av 

de övriga? 

 

11. Hur framhävs välgörenhetsorganisationer i medier (vilka kanaler är viktigast idag och i 

framtiden)? 

12. Skandaler som inträffat, hur ser ni på dom? 

13. Vilka kommunikationskanaler anser ni vara viktigast/effektivt för er? Varför? 

14. Hur utformar ni er marknadsföring? 

15. Använder ni er av kampanjer? 

16. Jobbar ni med relationsmarknadsföring? (Customer relationship management) 

 

17. Vilka känslor vill ni väcka med er marknadsföring? 

18. Vilken målgrupp riktar ni er mot (studenter/äldre?) Varför?  

19. Hur skapar man lojala bidragsgivare (som återkommande donerar pengar)? 

20. Vilken grupp är viktigast för er, lojala befintliga bidragsgivare eller potentiella nya?  

 


