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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Statliga och kommunala myndigheter, liksom privata företag och icke-

vinstdrivande organisationer verkar idag för att bekämpa samhällsproblem och negativa 

beteenden såsom drogberoende, rökning och dåliga matvanor. För att påverka samhället 

i en positiv inriktning kommuniceras hälsofrämjande och sociala budskap på olika sätt, 

dock med varierande framgång. Detta beror på organisationernas natur och 

verksamhetssyfte, men framför allt på de varierande resurser de olika aktörerna har att 

tillgå. Kännetecknande för icke-vinstdrivande organisationer är det ideella syftet och 

bidragsberoende från såväl privatpersoner, företag som statliga bidrag. På senare år har 

konkurrensen om givarnas pengar ökat, vilket har fått till följd att de icke-vinstdrivande 

organisationerna har utvecklat och fördjupat sitt engagemang i företagssamarbete. 

Samtidigt har det för företag blivit allt viktigare att visa på ett socialt ansvarstagande. 

Sociala allianser är en samarbetsform av marknadsföringskaraktär mellan en icke-

vinstdrivande organisation och ett företag.  Till grund för samarbetet ligger den icke-

vinstdrivande organisationens mission och en social allians präglas av långsiktighet och 

ömsesidiga förtjänster.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer som är väsentliga för 

ingåendet och vidmakthållandet av en social allians. 

Genomförande: Den empiriska studien är en kvalitativ undersökning bestående av sex 

intervjuer med representanter från Hjärt-Lungfonden och deras samarbetspartners 

Unilever och Choice Hotels som har direkt anknytning till de sociala allianserna.

Resultat: Studien tyder på att ett gemensamt mål är grundläggande för den sociala 

alliansens existens. Valet av samarbetspartner är ytterligare en grundläggande faktor vid 

ingåendet av en social allians. Detta bör ske med hänsyn till en rad 

matchningsdimensioner med utgångspunkt i parternas mission, mål och värderingar. 

Därtill är motiv, engagemang och kommunikation väsentliga faktorer för ett 

förtjänstfullt samarbete. Maktbalansen ger inte upphov till några konkreta förtjänster i 

sig men är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete. 





ABSTRACT

Background: Today there are several actors that, by preventing and fighting against social 

issues such as drug addiction, smoking and bad eating habits, are working to create a better 

society.  The different actors try to influence society and their specific target group by 

communicating social messages. The success of this communication varies depending on the

nature and the object of the actor’s operations, but first and foremost it depends on the 

resources available to the organization in question. Non-profit organizations are characterized 

by an ideal purpose and depend on private gifts and governmental funding. As their external 

environment has changed, non-profit organizations have been forced to reach beyond 

traditional sources and modes of funding their activities. At the same time, it has become

more common for corporations to become good social citizens by engaging in social 

activities. A social alliance is a type of co-operation that spans the for-profit/non-profit

boundary and it is a close, mutually beneficial, long-term partnership designed to accomplish

strategic goals for both entities. The objectives of the alliance generally include a mutual

marketing objective and a fund-raising objective on the part of the non-profit.

Purpose: The purpose of the thesis is to identify the essential factors for the agreement of 

entering and the upholding of a social alliance.

Method: The empirical study is a qualitative investigation. Six interviews have been carried 

out with representatives from the non-profit Hjärt-Lungfonden, and their collaborators 

Unilever and Choice Hotels, who all are directly involved in the two social alliances. 

Results: the study indicates that a common goal is fundamental to the existence of the social 

alliance. The choice of collaborator is another fundamental issue when entering a social 

alliance. It should take place with consideration taken to an array of matching dimensions

starting with the parties’ mission, objectives and values. Motives, commitment and 

communication are further factors that contribute to a meritorious collaboration. The power 

balance does not seem to cause any concrete benefits, it is however a significant prerequisite. 
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1. INLEDNING

I detta inledande kapitel ges en presentation och analys av det valda problemområdet. 

Kapitlet syftar till att motivera vikten av vår studie genom att redovisa såväl teoretiska

som empiriska utgångspunkter för vårt arbete. Vår ambition är att genomgående i 

uppsatsens samtliga delar kunna visa utgångspunkter, tillvägagångssätt och resultat för 

att underlätta för läsaren att följa och tolka våra resonemang.

1.1 Bakgrund 

Sverige kämpar, likt många andra länder, med samhällsproblem som till exempel

alkoholkonsumtion, dåliga matvanor, rökning och drogberoende, vilka påverkar

folkhälsan negativt. Det finns idag ett antal aktörer, såväl statliga och kommunala

myndigheter som privata företag och icke-vinstdrivande organisationer, vilka verkar för 

att påverka och förändra dessa negativa beteenden. Centralt för deras arbete är 

kommunikation av hälsofrämjande och förebyggande budskap, vilka de olika aktörerna 

mer eller mindre framgångsrikt förmedlar. (URL 1) Detta beror dels på

organisationernas natur och verksamhetssyfte, men framför allt på deras resurser

(Andreasen, 2001). 

Cancerfonden, Cancer och Allergifonden och Hjärt-Lungfonden är exempel på 

organisationer vars verksamhetssyfte är att förebygga samhällsproblem, genom att 

samla in pengar till forskning, men även att bekämpa negativa beteenden som 

exempelvis rökning och dåliga matvanor. Dessa organisationer benämns vanligen 

frivilligorganisationer, vilka kan definieras som idéburna organisationer som är icke-

vinstdrivande och som karaktäriseras av sina ideella insatser (URL 2). Deras budskap, 

vare sig det rör sig om insamling till forskning eller andra syften, kommuniceras genom

reklam- och informationskampanjer som påminner om traditionell marknadsföring. 

Huvudsyftet med dessa aktiviteter är emellertid inte att sälja en produkt eller tjänst utan 

snarare att öka medvetenheten om det aktuella problemet i syfte att påverka ett 
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beteende. (Kotler et al, 2002). Det arbete som icke-vinstdrivande organisationer1,

inkluderade nämnda frivilligorganisationer, ägnar sig åt för att förmedla sitt budskap

benämns social marknadsföring (Andreasen i Bloom & Gundlach, 2001). Begreppet

växte fram under 1970-talet då större fokus riktades mot att förbättra folkhälsan och 

möjligheten att tillämpa marknadsföring för att kommunicera sitt budskap till 

allmänheten upptäcktes (Andreasen & Kotler, 2003). 

Användningen av begreppet social marknadsföring kan ge upphov till förvirring, då

marknadsföring i traditionell mening har ett vinstsyfte av ekonomisk karaktär. 

Andreasen (2001) och Kotler et al (2002) påpekar att den stora skillnaden mellan social 

och kommersiell marknadsföring är att den förra har som mål att förbättra den 

samhälleliga hälsan eller välfärden inom olika områden genom att förändra olika 

beteenden. En annan skillnad är enligt Andreasen (2001) att sociala marknadsförare,

jämfört med sin kommersiella motsvarighet, ofta har förhållandevis begränsade resurser 

till sitt förfogande. Detta beror på att de icke-vinstdrivande organisationernas

verksamhet är beroende av donationer från privatpersoner och företag, statliga bidrag 

och skatter, vilket kan ha en begränsande effekt på organisationernas resursmässiga

möjlighet att kommunicera ut sitt budskap (Andreasen, 2001; Tyrén, 051122).

I utvecklade ekonomier har det emellertid blivit relativt vanligt att marknadsföringsstöd

till icke-vinstdrivande organisationer kommer från den privata sektorn, vilket har en rad 

olika förklaringar. Från de icke-vinstdrivande organisationernas sida handlar det framför

allt om deras beroende av ekonomiskt stöd. Med hjälp av starka sponsorer och 

samarbetspartners kan de mer effektivt kommunicera ut sitt budskap. (Andreasen, 2001)

De privata företagens ökade inflytande beror på deras ekonomiska styrka. Den

kommersiella informationen har ett stort inflytande på de svenska konsumenternas

vanor och beteenden, vilket befäster de kommersiella företagens betydelse i

påverkansprocessen. (URL 1; Tyrén, 051122) 

1 Hädanefter benämns organisationerna i fråga icke-vinstdrivande då detta bredare begrepp är det
allmängällande i litteraturen och innefattar även organisationer som trossamfund, universitet, konst- och
kulturverksamhet, etc. 
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Att företag i större omfattning samarbetar med icke-vinstdrivande organisationer beror

framför allt på att det har blivit allt viktigare för företagen att ta ett socialt ansvar

eftersom konsumenterna ställer allt högre krav på företags agerande, vad gäller

exempelvis etiskt handlande och miljöfrågor (Till & Nowak, 2000). Det ökade trycket 

på företagen har även tagit sig uttryck i det så kallade Global Compact som startades av

FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999. Annan uppmanade företagen till att genom 

partnerskap med andra aktörer i samhället göra Global Compact och det sociala 

ansvarstagandet till en del av företagets strategi, kultur och dagliga verksamhet. (URL 

3) Hundratals företag, däribland SAS, OSRAM, Nike, Nokia och Ericsson, har valt att 

ansluta sig till detta nätverk (URL 4), vilket visar på den ökade medvetenhet som råder 

bland företagen idag. Genom att stödja och samarbeta med organisationer som arbetar 

för att bekämpa olika samhällsproblem skapas en trovärdig bild av företaget. Detta kan i 

sin tur stärka företagets relationer med såväl anställda som externa intressenter och på

så vis bidra till långsiktig lönsamhet. (URL 5)

Samarbeten mellan icke-vinstdrivande organisationer och kommersiella företag kan ta 

sig många olika uttryck, men det samlade begreppet för företagens

marknadsföringsaktiviteter i det aktuella sammanhanget är cause-related marketing

(CRM) (Varadarajan & Menon, 1988). Traditionell sponsring, som kanske är den mest

välkända och vanliga formen av CRM, innebär ett samarbete på affärsmässiga grunder 

som skapar ömsesidig nytta för parterna. Det innebär att den sponsrade parten ger vissa 

förmåner till sponsorn för att i motprestation få kontanta medel, varor eller tjänster. 

Viktigt att poängtera är att om det i avtalet saknas krav på motprestation är det inte 

sponsring det rör sig om, utan en fråga om gåva eller donation. (Drumwright & Murphy 

i Bloom & Gundlach, 2001; URL 6) 

En utvecklad form av CRM som har blivit alltmer vanligt förekommande benämns

sociala allianser 2. Karaktäristiskt för sociala allianser är att samarbetet är en del i 

företagets respektive den icke-vinstdrivande organisationens strategi, samt att det har en 

långsiktig prägel. Vidare är det ett samarbete av marknadsföringskaraktär vilket ska leda

till ömsesidiga vinster, det vill säga att båda parter ska gynnas. (Andreasen, 2001;

2 Fortsättningsvis används vår egen översättning social allians för det engelska begreppet social alliance

3



SOCIALA ALLIANSER – gränsöverskridande samarbete 

Jenny Nilsson & Emelie Persson

Austin i Berger et al, 2004) I USA tycks CRM och fenomenet sociala allianser ha en 

omfattande tradition och det är också där som huvuddelen av forskningen kring social

marknadsföring, cause-related marketing och sociala allianser bedrivs. För att få insikt i 

hur det förhåller sig i Sverige genomfördes en förstudie av sju svenska icke-

vinstdrivande organisationer och de förekommande formerna för företagssamarbeten (se 

bilaga 1). Förstudien visar att det finns ett antal stödformer för företagen, men den tyder 

även på att den samarbetsform som kan liknas vid en social allians är relativt ovanlig i 

Sverige.

1.2 Problemdiskussion 

Att döma av vår förstudie av samarbetsformer mellan icke-vinstdrivande organisationer 

och företag (se bilaga 1) är socialt ansvarstagande betydelsefullt för många svenska

företag och många av dem engagerar sig genom CRM. Förekomsten av sociala allianser

som samarbetsform tycks i dagsläget vara något begränsad i Sverige. Unilever och 

Choice Hotels är emellertid två företag som har valt att utveckla sitt sociala

ansvarstagande genom att engagera sig i långsiktiga samarbeten med Hjärt-Lungfonden

(HLF) och på så vis göra det till ett strategiskt åtagande.

Den icke-vinstdrivande organisationen och det kommersiella företaget har i grunden 

olika mål med sin verksamhet då den icke-vinstdrivande organisationen drivs av ett 

ideellt syfte. Den saknar därmed ett ekonomiskt vinstintresse, vilket är ett fundament

hos det kommersiella företaget. Med anledning av denna underliggande målkonflikt

ställer vi oss frågande till om parterna även har olika motiv för att ingå en social allians

och vilka konsekvenser det i så fall kan få för samarbetet. Är det nödvändigt att de 

ingående parterna har ett gemensamt mål med samarbetet? Hur ska de gå tillväga för att 

få till stånd ett långsiktigt och fungerande samarbete där båda parter är nöjda?

Möjligheterna till ett förtjänstfullt samarbete skapas emellertid av parternas

medvetenhet om de potentiella risker och svårigheter som finns i en social allians.

Utöver tidigare nämnda målkonflikt finns det en risk att båda parternas rykte kan 

komma att skadas. Detta beror på att externa intressenter kan anse att det är oetiskt att
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företag engagerar sig i sociala marknadsföringskampanjer i utbyte mot den icke-

vinstdrivande organisationens logotyp eller liknande. (Andreasen, 2001) Den icke-

vinstdrivande organisationen, å sin sida, kan riskera att förlora makt och 

förhandlingskraft då det kommersiella företaget är den part som tillför ekonomiska

resurser och som eventuellt kan komma att se sig själv som den dominerande parten 

(Ibid). Det är även troligt att den icke-vinstdrivande organisationen riskerar att uppfattas

som alltför kommersiell och därmed förlorar fokus på sitt ideella syfte. I det fall då det 

inte föreligger en förutbestämd ansvarsfördelning och maktstruktur, tror vi dessutom att 

det kan finnas en risk för konflikter. Nämnda problem är emellertid potentiella 

riskfaktorer och det kan ifrågasättas huruvida dessa återfinns i verkligheten.

Som ett exempel på den etiska diskussion som kan uppstå har HLF kritiserats för sitt 

samarbete med Unilever, bland annat beroende på företagets försäljning av, vad 

kritikerna menar, andra mindre hälsosamma produkter (Engellau, 051125). Relevansen i 

denna kritik och i vilken utsträckning det påverkar de ingående parterna kan givetvis 

diskuteras men visar på den etiska diskussion som, i likhet med tidigare förda

resonemang, kan uppstå i sociala allianser. Är det alltid den icke-vinstdrivande

organisationen som är den svagare parten, har nämnda riskfaktorer relevans eller finns

det ytterligare risker att ta i beaktande?
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer som är väsentliga för 

ingåendet och vidmakthållandet av en social allians.

Vi vill uppnå uppsatsens syfte genom att särskilt belysa följande frågeställningar:

Vilka motiv har de olika parterna för att ingå en social allians och vad har de, 

utöver dessa motiv, att vinna genom att vara en del av en social allians? 

Vilka problem och risker, sett ur båda parters perspektiv, kan uppstå och bör tas 

i beaktande i en social allians?

Vilka är de underliggande faktorer som ger upphov till dessa identifierade 

förtjänster, problem och risker?

Med detta syfte är såväl en teoretisk som en empirisk utredning av sociala allianser och

dess speciella egenskaper nödvändig för att kunna identifiera de faktorer som är 

väsentliga för de ingående parterna.

1.4 Avgränsningar 

Studien fokuserar endast bilaterala samarbeten, det vill säga allianser bestående av två 

parter; en icke-vinstdrivande organisation och ett kommersiellt företag.

Studien av sociala allianser utförs i en svensk kontext, vilket har betydelse eftersom 

fenomenet är relativt nytt i Sverige. Vi avser emellertid inte göra några jämförelser

mellan olika länder eller att studera kulturens eventuella inverkan på förekomsten av 

förtjänster och problem i en social allians. 

Tyngdpunkten i studien ligger på företagens och den icke-vinstdrivande organisationens 

perspektiv och vi tar endast i begränsad utsträckning upp de externa effekterna av de

sociala allianserna. Detta innebär hur konsumenterna kan påverkas och hur allmänheten

uppfattar denna typ av samarbete.
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1.5 Varför sociala allianser? 

Majoriteten av forskningen på området social marknadsföring och sociala allianser har 

en amerikansk tradition. Det var i slutet av 1960-talet som bland annat Philip Kotler 

tillsammans med Sidney J. Levy argumenterade för en breddning av begreppet 

marknadsföring till att ses som en genomgripande samhällelig aktivitet och ur dessa

tankar har begreppet social marknadsföring växt fram till att bli ett vedertaget begrepp.

(Andreasen & Kotler, 2003) 

Den amerikanske forskaren Alan R. Andreasen är, vid sidan av Kotler, det kanske

största namnet när det gäller forskning på området social marknadsföring och 

Andreasen har skrivit otaliga forskningsartiklar och böcker på området (URL 8). 

Litteraturen kring sociala allianser är nästan uteslutande författad på 2000-talet, varför 

vi uppfattar detta som ett nytt fenomen som är särskilt förekommande i USA. Vår

uppfattning är att sociala allianser som samarbetsform är relativt ovanlig och ny i

Sverige, vilket bekräftas både i de genomförda intervjuerna och i vår förstudie av de 

icke-vinstdrivande organisationernas olika samarbetsformer för företag (se bilaga 1). I

och med att det har visat sig att det har blivit allt viktigare för företag att ta ett socialt

ansvar (URL 9) tror vi att förekomsten av allianser mellan kommersiella företag och 

icke-vinstdrivande organisationer kommer att bli allt vanligare även i Sverige. Med

anledning av detta anser vi det av vikt att studera fenomenet sociala allianser, dels för

att bekräfta den tidigare forskning som har bedrivits i en amerikansk kontext och dels 

för att vår förhoppning är att vårt resultat ska mynna ut i riktlinjer för framtida

samarbeten av detta slag.
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1.6 Disposition 

Figur 1 nedan är en dispositionsmodell som illustrerar hur uppsatsens olika delar

relateras till varandra och som syftar till att våra läsare ska kunna bilda sig en 

uppfattning av studiens upplägg och vårt tillvägagångssätt.

I uppsatsens första del introduceras det studerade problemområdet, följt av metod,

referensram och empirianalys. Uppsatsens tredje del utgörs av referensramen, vilken 

syftar till att ge läsaren en grundläggande förförståelse av sociala allianser och dess 

ingående parter. Kapitlets placering motiveras även av att teorierna haft viss betydelse 

för utformningen av den empiriska studien. Den empiriska informationen integreras 

med teorierna i ett kombinerat empiri- och analyskapitel som mynnar ut i slutsatser där 

frågeställningarna besvaras. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen genom våra 

slutkommentarer och reflektioner kring arbetsprocessen och de uppnådda resultaten. 

Viktigt att notera i figuren är inledningens och metodens placeringar vilket syftar till att 

illustrera hur dessa kapitel genomsyrar uppsatsens samtliga delar.

Figur 1 Dispositionsmodell

Källa: Egen konstruktion

5. SLUTSATS

4. EMPIRI OCH

ANALYS

1. INLEDNING 2. METOD

3. REFERENSRAM

6. SLUTKOMMENTARER OCH EGNA REFLEKTIONER
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2. METOD

I denna del presenteras det vetenskapliga synsätt som har legat till grund för vår studie, 

vilket är av vikt för att motivera och förstå de metodval som har gjorts. Syftet med detta 

kapitel är att ge läsaren en förståelse för hur studien har genomförts och vad som har 

styrt våra val rörande metod och genomförande.

2.1 Teoretisk metod 

Vårt förhållningssätt och den ansats som vi har valt att använda för genomförandet av 

vår uppsats styrs av uppsatsens syfte. I följande avsnitt kommer vi att ingående förklara 

varför det hermeneutiska synsättet är det som ligger oss närmast, hur deduktion 

respektive induktion har karaktäriserat olika delar av uppsatsen, samt varför den 

kvalitativa ansatsen och en fallstudie av två specifika sociala allianser framstod som det 

naturliga valet för studiens genomförande. 

2.1.1 Ett hermeneutiskt förhållningssätt 

Det finns två huvudsakliga inriktningar i vetenskapliga sammanhang, positivism och

hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och syftar till att bygga

säker kunskap med absolut kunskap, det vill säga fullständig och faktisk kunskap, som 

ideal (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Hermeneutiken å andra sidan är ett slags 

tolkningslära som karaktäriseras av en relativisering av kunskapen med utgångspunkt i 

den kunskap och förståelse vi redan besitter (Vikström, 2005).

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte är det nödvändigt att tolka och analysera 

situationen för den sociala alliansens båda parter. Varje intervjuperson har sin unika 

uppfattning av situationen vilket medför att vi, utifrån vad de olika intervjupersonerna 

delger oss, inte kommer att hitta en sann och enhetlig bild av verkligheten, utan 

troligtvis flera olika infallsvinklar på problemet. Ett centralt begrepp för hermeneutiken

är förförståelse, vilken grundas på samtliga erfarenheter vi har och som innefattar såväl 

studier som personliga erfarenheter. (Vikström, 2005) Vårt val av uppsatsämne baseras 

på vårt intresse för social marknadsföring, vilket väcktes i samband med att vi deltog i 
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en föreläsning som arrangerades av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Unilever 

(Föreläsning, 051027). Inför formulerandet av problemställningen gjorde vi en mindre

litteraturstudie för att skaffa oss en överblick av teoribildningen kring sociala allianser,

samt en förstudie av icke-vinstdrivande organisationers företagssamarbeten i Sverige

idag (se bilaga 1), vilket i viss utsträckning påverkade vår förförståelse av ämnet.

Eftersom studien delvis handlar om att kontrastera social marknadsföring och 

traditionell marknadsföring tog vi oss även an problemet med grund i tidigare

marknadsföringsstudier.

Såväl Vikström (2005) som Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar att tolkning 

är en oundviklig process som inte kan ske förutsättningslöst utan som påverkas av 

förförståelsen. I enlighet med nämnda författare följer vårt sätt att tolka information från

såväl primära som sekundära källor den hermeneutiska läran eftersom vi kontinuerligt

under arbetsprocessen har tagit in nya intryck som vi har tolkat och analyserat för att 

sedan avgöra vilken inverkan dessa har på vår studie. Vår förförståelse har dessutom 

påverkat hur vi valt att utforma det teoretiska ramverk som ligger till grund för vår 

undersökning av sociala allianser, genom att våra tidigare erfarenheter har styrt valet av 

teorier. För att vi ska kunna uttala oss om de problem som kan uppstå i en social allians 

är det viktigt att få en helhetsuppfattning av fenomenet, samtidigt som det är centralt för

vår problemställning att förstå de ingående parternas egenskaper, samt hur de resonerar. 

På detta vis kan även referensramen anses utgöra ett slags utökad förförståelse, utifrån 

vilken vi tolkar den empiriska informationen. Vad gäller vår tolkning av de svar som vi

har tagit del av i våra intervjuer menar vi, i likhet med Eriksson & Wiedersheim-Paul

(1999), att det är oundvikligt att översätta svaren till vårt eget språk och våra egna 

kunskaper och erfarenheter.

Vår tolkning och förståelse av den insamlade informationen kan illustreras med hjälp av 

”Tolkningarnas konflikt” vilken enligt Ricoeur (i Vikström, 2005) beskriver 

tolkningsprocessen som en samverkan mellan medkännande och misstänkande tolkning

där tolkning uppfattas som ”ett uppmärksamt lyssnande kombinerat med en kritisk 

distans” (Ricoeur i Vikström 2005:27). Ricoeur (Ibid) beskriver tolkningsprocessen

som en ”hermeneutisk båge” vilken illustreras i figuren nedan.
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Förståelse Förklaring Förståelse

Figur 2 Den hermeneutiska bågen

Källa: Vikström 2005: 28

Den hermeneutiska bågen representerar enligt Vikström (2005) den klassiska

indelningen av hermeneutiken i förståelse; tolkning och förklaring; och tillämpning

eller tillägnelse där processen inleds med ett omedelbart och relativt okritiskt 

förhållningssätt.  I den andra fasen kommer vi, genom ett slags metodisk analys, fram 

till en förklaring innan vi slutligen hamnar i en fördjupad förståelse som har blivit 

kritiskt prövad och som är praktiskt tillämpbar i det verkliga livet. (Vikström, 2005) 

Den ”hermeneutiska bågen” visar att det finns en viss förförståelse för helheten som 

ifrågasätts och på så vis utvecklas, vilket för hela processen framåt. Vi menar att den 

”hermeneutiska bågen” beskriver vår tolkningsprocess då den visar på att det under 

processens gång sker en kritisk analys av den insamlade informationen som sedan

mynnar ut i en djupare förståelse för sociala allianser. 

2.1.2 Slutledningsmetod

Principerna för den förförståelse som hermeneutikerna talar om känns till viss del igen i 

en av de två huvudsakliga slutledningsmetoderna som används i forskning, nämligen

deduktion. Denna ansats tar sin utgångspunkt i befintlig teori utifrån vilken hypoteser

om verkligheten formas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999), vilket således innebär 

att forskarna redan har viss förförståelse för det fenomen som ska studeras. 

Deduktionens motpol benämns induktion och grundar sig i studier av empiriska

fenomen som leder fram till generella slutsatser i form av teorier och modeller (Ibid).

Genom att gå in i undersökningen helt förutsättningslöst ökar möjligheten att komma

fram till nya upptäckter som annars riskerar att förbigås.
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När vi påbörjade vår studie av sociala allianser hade vi relativt begränsad kunskap på

området, varför vi började med att studera litteratur och artiklar för att ta del av redan

befintliga teorier. Denna ökade förståelse för fenomenet låg till grund för utformningen

av och innehållet i de intervjuer som utfördes med representanter från de studerade 

fallföretagen. Med anledning av detta menar vi att studien i detta avseende har en

deduktiv karaktär eftersom den studerade teorin, åtminstone i viss utsträckning, har 

kommit att påverka och styra de resultat som vi har kommit fram till. Det är emellertid

viktigt att poängtera att intervjuernas relativt öppna karaktär gav respondenterna

möjlighet att ge utförliga och fria svar på frågorna. Detta tillvägagångssätt gjorde det 

möjligt att reducera den risk som den deduktiva ansatsen medför, det vill säga att 

resultaten begränsas av redan befintlig teoribildning.

I de fall respondenterna tog upp och diskuterade ämnen och infallsvinklar som inte

behandlats i den studerade teorin, förändrades förutsättningarna för vår studie och våra 

resultat. Detta innebar att respondenternas resonemang ledde oss till att bredda vårt 

teoretiska underlag, exempelvis till att utforska teoribildningen kring cause-related

marketing. Detta tyder således på att uppsatsen och dess resultat även har induktiva 

inslag. Det faktum att vi studerar sociala allianser i en svensk kontext tror vi även kan 

ge utrymme för nya perspektiv på problemet.

Inför mötet med respondenterna fanns det troligtvis, hos båda parter, både uttalade och 

outtalade tankar om vad som skulle komma att sägas och göras och om hur situationen 

kommer att te sig. Även om en del av dessa tankar möjligtvis inte stämmer överens med

verkligheten, är det viktigt att vara medveten om denna förförståelses existens inför 

mötet med en okänd person eller en ny situation. (Lantz, 1993) Med förförståelsen i

åtanke begränsas möjligheterna till en induktiv ansats och vi menar att studien återfinns

någonstans i en gråzon mellan induktion och deduktion.

2.1.3 Kvalitativ undersökning 

Det finns två huvudsakliga metoder för insamling av empirisk data; kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. Beroende på uppsatsens syfte och problemställning är en 
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kvalitativ undersökning den mest lämpliga metoden, vilket kommer att förklaras och 

motiveras i följande avsnitt.

Den kvalitativa ansatsen 

Vår problemställning avgör vilken metod för empiriinsamling och vilket upplägg som är 

mest lämpliga för undersökningen (Jacobsen, 2002). Problemställningen kan analyseras 

i tre olika dimensioner: huruvida den är klar eller oklar (testande eller explorativ

undersökning); om den är beskrivande eller förklarande och; om syftet med studien är 

att generalisera (Ibid). För att kunna uppfylla vårt syfte att identifiera väsentliga 

faktorer vid ingåendet och vidmakthållandet av en social allians, ansåg vi det vara en 

förutsättning att utforska och ge en rik beskrivning av sociala allianser i en svensk

kontext. Med anledning av detta menar vi att studiens syfte till viss del är av explorativ

karaktär. Vi betraktar vår studie som deskriptiv på så vis att den syftar till att lyfta fram

och beskriva vilka problem och risker respektive etiska diskussioner som kan uppstå i 

en social allians. Med bakgrund i ovan förda diskussion konstaterades att en kvalitativ 

ansats borde vara den mest lämpliga för genomförandet vår studie. Något som 

ytterligare talar för detta val är att exempelvis Jacobsen (2002) menar att en explorativ 

undersökning vanligtvis kräver en metod som går på djupet och får fram nyanserade 

data, vilket ofta innebär att ett fåtal undersökningsenheter fokuseras.

För att få tillgång till information som kunde hjälpa oss att uppfylla vårt syfte med

denna studie var det nödvändigt att intervjua personer som var insatta i och har 

erfarenhet av sociala allianser. Därför valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med

representanter från de organisationer som ingår i de studerade sociala allianserna.

Intervjuerna gav oss beskrivningar av de intervjuades olika perspektiv och intryck av 

samarbetet, vilka har legat till grund för att vår tolkning av den sociala alliansens

betydelse och mening, samt omfattningen och betydelsen av de problem och risker som

kan uppstå. Med tanke på problemets natur kan det dock diskuteras huruvida vi 

överhuvudtaget hade något val gällande undersökningens ansats. Vi tror att det är 

mycket svårt att kvantifiera vilka faktorer som är väsentliga för en social allians och

menar att det är något som endast går att fastställa genom mer djupgående och 

kvalitativa studier av fenomenet. Vårt resonemang stöds dessutom av Stern (i Strauss & 
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Corbin, 1998) som påpekar att kvalitativa metoder är särskilt meningsfulla när

problemet som ska studeras är relativt okänt vilket ju stämmer överens med fenomenet 

sociala allianser, särskilt i en svensk kontext. 

Den kvalitativa metoden medför en interaktiv process som gör att frågeställningarna kan 

förändras i takt med att vi får veta mer om vårt problemområde (Jacobsen, 2002). Ett

exempel på detta är att det, av intervjun med Unilever Sverige och Unilever Bestfoods 

informationschef, framgick att det i Sverige råder konkurrens bland de kommersiella

företagen om att få samarbeta med stora icke-vinstdrivande organisationer som 

exempelvis HLF. Detta påstående fick oss att förändra vissa frågor inför efterföljande

intervjuer med HLF:s representanter, för att få det bekräftat även från deras sida. 

Fallstudie
Vårt val att studera sociala allianser innebar att vi, förutom att utforska den befintliga

litteratur och forskning som finns på området, mer ingående ämnade studera ett 

samarbete mellan en icke-vinstdrivande organisation och ett företag för att förstå hur

detta fungerar i praktiken. Vi valde att fokusera vår studie på samarbetet mellan HLF 

och Unilever samt Choice Hotels, vilket innebär att undersökningen utgör en fallstudie. 

En fallstudie innebär enligt Jacobsen (2002) att vi begränsar oss till att studera en eller 

ett fåtal specifika undersökningsenheter. Undersökningsenheten i sin tur kan vara

antingen absolut, exempelvis enskilda individer, eller som i vårt fall kollektiv då den

innefattar en hel organisation (Jacobsen, 2002).

I enlighet med Jacobsen (2002) och med hänsyn tagen till det för uppsatsen valda 

problemområdet, är fallstudier särskilt lämpliga då en djupare förståelse för en viss

händelse eftersträvas, utan att nödvändigtvis testa teorier eller generalisera utfall. Vår

studie av HLF:s samarbete med såväl Unilever som Choice Hotels fungerar som en 

illustration av verkliga förhållanden vid en social allians, vilket gör att fallstudien på så

vis får en förtydligande och pedagogisk funktion (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). 

Valet att genomföra undersökningen i form av en fallstudie beror på några för 

fallstudien särskiljande drag. Först och främst betonar den aktörsrollen då det är 
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betydelsefullt att uppnå en viss förståelse för de huvudsakliga aktörerna och deras 

agerande. I vårt fall är det naturligt att de huvudsakliga aktörerna utgörs av de studerade

företagen och den icke-vinstdrivande organisationen, som tillsammans bildar de sociala

allianserna.  Genom att studera dessa närmare kan vi få en förståelse för deras sätt att

agera. Vi inser dock, i enlighet med Eriksson & Wiedersheim-Pauls (1999) resonemang,

vikten av att inte överbetona de enskilda aktörernas betydelse, då den sociala alliansens

natur är beroende av ett antal andra inverkande faktorer, som till exempel 

organisationsstruktur, relationer med olika intressenter och andra organisationer. En 

annan av fallstudiens egenskaper är att historiska förlopp studeras, vilket dock inte är av 

särskild betydelse just i vår studie. Slutligen har fallstudien fördelen att den vanligtvis

resulterar i en verklighetstrogen avbild (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Vår 

avsikt är givetvis att ge en sanningsenlig bild och vi kan inte se varför det inte skulle

vara så, då det bör ligga i de olika parternas intresse att ge en korrekt beskrivning av den 

aktuella situationen. Detta är dock något som vi kommer att återkomma till i avsnitt

2.3.3 om reliabilitet.

2.1.4 Sammanfattning teoretisk metod

Resonemanget kring valet av en kvalitativ ansats kan kopplas till den tidigare förda

diskussionen rörande vetenskapligt förhållningssätt och det kan konstateras att vi inte

eftersträvar absolut kunskap om verkligheten. I enlighet med den hermeneutiska läran 

vill vi uppnå en förståelse av de speciella egenskaper som karaktäriserar sociala

allianser, i syfte att identifiera väsentliga faktorer för ingående och vidmakthållande av 

en social allians. Värdet av den kunskap och förståelse som skapas genom en kvalitativ

undersökning bestäms av det sammanhang i vilket den ingår och hur kunskapen 

kommer att användas (Kvale, 1997), vilket medför att vår tolkningsförmåga i form av 

den tidigare nämnda hermeneutiska bågen kommer att bestämma värdet av denna

studie. Ett kritiskt förhållningssätt och en analytisk förmåga blir avgörande för i vilken 

utsträckning våra resultat kan förankras i verkligheten och sedan i sin tur föra 

tolkningsprocessen vidare hos våra läsare.
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2.2 Praktisk metod 

Vanligtvis brukar man använda sig av två olika typer av data för genomförandet av 

olika studier. Dessa två typer benämns primär- respektive sekundärdata och skiljer sig 

från varandra på så vis att primärdatan är insamlad med anledning av den aktuella 

studien, i vårt fall genom intervjuer, medan sekundärdatan redan existerar och har

insamlats av andra, ursprungligen för ett annat syfte (Jacobsen, 2002). För vår studie har

vi använt oss av såväl primär- som sekundärdata och nedan följer en beskrivning av hur

vi gått tillväga för att samla in de data som ligger till grund för vår studie och våra 

resultat.

2.2.1 Intervjuer

I detta avsnitt beskrivs primärdatainsamlingen vilken har skett i form av öppna 

intervjuer. Inledningsvis ges en bakgrund till de sociala allianser som har studerats, 

samt anledningarna till varför valet föll på just dessa samarbeten.

Motivering till val av social allians 

Vi har valt att genomföra denna studie genom att närmare studera de samarbeten som 

HLF bedriver dels med Unilever och dels med Choice Hotels. I dagsläget är

förekomsten av sociala allianser i Sverige relativt begränsad (Tyrén, 051122, se även 

bilaga 1), vilket satte gränser för valet av social allians. Vi hade dock redan vetskap om 

det samarbete som existerar mellan HLF och Unilever och detta samarbete verkar vara 

ett av de mer välutvecklade och integrerade i Sverige idag (Ibid). Efter att ha tagit del av 

information på HLF:s hemsida insåg vi att de även samarbetar med Choice Hotels, 

varför vi valde att studera även detta samarbete. Att det ena företaget är ett 

produktföretag medan det andra är ett tjänsteföretag menar vi utgör en fördel, då det är 

tänkbart att detta skulle kunna få konsekvenser för samarbetet.

I samband med den föreläsning om mat, hälsa och kolesterol (kolesterolturnén, 

föreläsning 051027) som hölls gemensamt av HLF och Unilever på Quality Hotel

Ekoxen i Linköping kom vi i kontakt med projektledaren för kolesterolturnén, som gav 
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oss rekommendationer rörande intervjupersoner. Det var särskilt viktigt att få tag i 

kompetenta respondenter med relevant kunskap och information med hänsyn till den 

sociala alliansen i fråga. Samtliga respondenter (se tabell 2.1) är eller har varit 

personligen engagerade i de studerade samarbetena, varför de har kunnat ge oss rika 

beskrivningar av hur samarbetet fungerar, vilka eventuella problem och risker de har

stött på och vad de olika parterna har tjänat på att samarbeta. Därför menar vi att de 

utgör ett gynnsamt urval och vi ser inte att någon annan person inom HLF, Unilever 

eller Choice Hotels hade kunnat bistå oss med bättre och mer tillförlitlig information

rörande det studerade området.

Intervjuernas genomförande 

Vår empiriska datainsamling skedde genom så kallade öppna individuella intervjuer

som genomfördes med representanter från HLF, Unilever och Choice Hotels. Valet av 

intervjuform grundades på att metoden innebär att respondenten inte, eller i mycket liten 

utsträckning, begränsas i sina svar eftersom den kännetecknas av en dialog mellan

respondent och intervjuare (Jacobsen, 2002). Då metoden präglades av viss struktur 

skulle intervjuformen även kunna karaktäriseras av vad Lantz (1993) benämner en riktat

öppen intervju, vilken innebär att en frågeställning belyses genom att flera

frågeområden tas upp. Syftet med detta är att bilda sig en uppfattning om hur 

respondenten upplever ett visst fenomen, i detta fall den sociala alliansen. Frågorna

valdes empatiskt vilket innebär att intervjun fokuserades på de områden som vi, i 

egenskap av intervjuare, fann mest intressanta och meningsfulla i det aktuella 

sammanhanget. Detta innebär med andra ord att vi i förväg, utifrån frågeställningar och 

förförståelse för ämnet, hade definierat de kvaliteter som vi ämnade undersöka. (Lantz, 

1993) Gemensamt för de båda intervjuformerna, oavsett benämning, är att de utförs

individuellt och för enkelhetens skull väljer vi att fortsättningsvis benämna den valda 

metoden öppen intervju.

En öppen intervju kan genomföras antingen ansikte mot ansikte eller per telefon och vår 

förhoppning var att utföra samtliga intervjuer ansikte mot ansikte. Detta berodde på vår 

uppfattning om att ett verkligt möte skulle innebära en mer personlig och avslappnad 
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kontakt med respektive respondent. Båda intervjuerna med representanterna från 

Unilever skedde dock, på respondenternas begäran, per telefon. Intervjuerna 

genomfördes via högtalartelefon, vilket innebar att vi båda aktivt kunde närvara och 

lyssna till respondentens svar, samtidigt som det var möjligt att spela in intervjun på

band. Vi bedömer deras svar som utförliga och sanningsenliga och det var för vår del

både kostnads- och tidsbesparande att genomföra intervjun per telefon. Det är emellertid

tänkbart att informationen kan ha blivit mindre utförlig än vid ett personligt möte

eftersom vi inte hade möjlighet att tolka respondentens kroppsspråk, såsom gester och

ansiktsuttryck. Vid ett personligt möte skulle vi kanske dessutom, i större utsträckning, 

ha kunnat uppmuntra respondenten till att utveckla sina resonemang. (Jacobsen, 2002) 

Intervjuer med HLF:s informationschef och ansvariga för företagssamarbeten, samt

direktören för Individual Leisure Sales på Choice Hotels ägde rum ansikte mot ansikte

på organisationens respektive företagets huvudkontor i Stockholm. Intervjun med

hotelldirektören för Quality Hotel Ekoxen genomfördes på nämnda hotell i Linköping. I 

dessa intervjuer skapades en mer förtroendeingivande situation, vilket vi tror gjorde det 

lättare för respondenten att tala om känsliga ämnen, samtidigt som möjligheten till 

utvecklade och omfattande svar ökade. (Jacobsen, 2002) I tabellen nedan sammanfattas

primärdatainsamlingen.

DATAINSAMLINGSMETOD ÖPPEN BESÖKSINTERVJU ÖPPEN TELEFONINTERVJU

Antal intervjuer 4 2

Urval Ingrid Engellau, Ansvarig
företagssamarbeten, Hjärt-
Lungfonden

Roger Höglund,
Informationschef, Hjärt-
Lungfonden

Lena Bülow, Director of
Individual Leisure Sales,
Choice Hotels Scandinavia
ASA

Ann Björk, hotelldirektör,
Quality Hotel Ekoxen,
Linköping

Ulf Tyrén, Informationschef,
Unilever Sverige och Unilever
Bestfoods

Gunilla Milstam, Informatör
Unilever Bestfoods 
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Utförandeort Stockholm, Linköping Linköping

Datum för genomförandet Hjärt-Lungfonden (2)
2005-11-25

Choice Hotels 2005-12-02

Quality Hotel Ekoxen
2005-12-19

2005-11-22, 2005-12-19

Tidsåtgång per intervju 1-2 timmar 35 minuter

Figur 3 Primärdatainsamling - intervjuer

Källa: Egen konstruktion

En översiktlig intervjuguide skickades ut till respondenterna i god tid före intervjuns

genomförande för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig (se bilagor 2-6). 

Respektive intervjuguide utgjordes av en sammanställning av de ämnen vi ämnade

diskutera, samt övergripande frågor. Intervjuguiden, som fungerade som ett slags stöd 

under intervjun, utformades med bakgrund i våra problemställningar. Med tillstånd från 

respondenterna spelades samtliga intervjuer in på band, vilket är ett vanligt förfarande

som gjorde det möjligt för oss båda att aktivt delta i intervjun. Så snart som möjligt

transkriberades intervjuerna noggrant från ljud till text varefter en sammanställning av 

intervjun skickades tillbaka per e-post för godkännande från respektive respondent.

2.2.2 Sekundärdata

Den teoretiska referensramen utgörs av sekundärdata rörande social marknadsföring,

sociala allianser, cause-related marketing och icke-vinstdrivande organisationer.

Inledningsvis genomfördes en mindre förstudie av sju av de största socialt inriktade

icke-vinstdrivande organisationerna som är verksamma i Sverige (se bilaga 1). 

Förstudien syftade till att ge oss en överblick över de samarbetsformer som de icke-

vinstdrivande organisationerna erbjuder företagen idag och den baserades på

information från respektive organisations hemsida.

För att få tillgång till relevant och tillförlitlig sekundärdata har informationssökningen

framför allt skett via Linköpings universitetsbibliotek, där vi har funnit facklitteratur 

som behandlar det aktuella problemområdet. I databasen EBSCOhost som finns
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tillgänglig via Linköpings universitetsbiblioteks hemsida har vi funnit relevanta

vetenskapliga artiklar genom att använda sökord som till exempel social marketing,

social alliances, social marknadsföring, strategiska samarbeten, icke-vinstdrivande

organisationer, non-profit organizations, cause-related marketing och corporate societal 

marketing. Vi har i begränsad utsträckning använt oss av information från Internet. 

HLF:s, Unilevers och Choice Hotels hemsidor har nyttjats för kompletterande

information om deras verksamheter. I illustrationssyfte har därtill en del information

kring kampanjer hämtats från elektroniska källor.

2.3 Metodkritik

De metoder som vi har använt för genomförandet av vår studie har givetvis fått

konsekvenser för de resultat som vi har kommit fram till. För att höja tillförlitligheten i 

vår rapport samt visa på vår medvetenhet om de möjliga problem och risker som våra 

metodval kan ha medfört kommer vi att i följande avsnitt mer ingående kritiskt granska 

vårt tillvägagångssätt och de val som har gjorts i samband med studiens genomförande. 

2.3.1 Källkritik

Att kritiskt granska och värdera källorna är av stor vikt för studiens resultat och

tillförlitlighet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Med anledning av att sociala 

allianser fortfarande är ett relativt outforskat fenomen har vi funnit att tillgången på 

litteratur inom detta område är relativt begränsad. En stor del av vår teoretiska

referensram bygger på resonemang och teorier utvecklade av forskaren Alan R. 

Andreasen.  Andreasen arbetar vid McDonough School of Business på Georgetown 

University, USA, och ägnar sig åt forskning kring tillämpningen av marknadsföring i 

icke-vinstdrivande organisationer, social marknadsföring och konsumentbeteende (URL

8). Andreasen har publicerat en rad böcker och artiklar på området och anses vara en 

etablerad och tillförlitlig källa för information om det aktuella ämnesområdet (Ibid). Vi 

är emellertid medvetna om den risk det medför att lägga alltför stor vikt vid en 

huvudsaklig källa, det vill säga att resultaten kan komma att bli styrda av den specifika

källans resonemang. Vi har därför i största möjliga mån kompletterat Andreasens

resonemang med artiklar och litteratur av andra författare och forskare. 
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Beroende på att den kvalitativa intervjuformen är mycket tidskrävande har vi endast haft 

möjlighet att intervjua ett fåtal respondenter (Jacobsen, 2002), vilket medför att vi

endast fick tillgång till ett mindre antal åsikter rörande sociala allianser, jämfört med om

vi exempelvis hade genomfört en kvantitativ undersökning. I gengäld har 

intervjuformen gett oss möjlighet att göra mer djupgående intervjuer med representanter

från samtliga parter där fler variabler har kunnat tas i beaktande och mer utvecklade 

svar på så vis kunnat ges, vilket stämmer överens med avsikten med vår studie (Ibid). 

Genom att vi har intervjuat personer som är väl insatta i de studerade sociala allianserna

kan vi ha fått andra infallsvinklar på problemet, än om vi hade genomfört en större 

undersökning med strukturerade frågor.

Datainsamlingen via Internet har varit begränsad, eftersom denna källa inte ställer några 

krav på kvalitet eller exakthet och därför inte garanterar att informationen är tillförlitlig

(Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1999). Data som samlats in via Internet är framför allt 

information om företagen och organisationen som ingår i de studerade sociala

allianserna samt information om samarbetsformer för den genomförda förstudien. Vi är 

medvetna om att företagsinformationen kan präglas av viss subjektivitet eftersom

företagens hemsida även är en del i deras marknadsföring, men ser ingen anledning till 

att betvivla dess tillförlitlighet.

2.3.2 Validitet

Svensson (i Svensson & Starrin, 1996) menar att det inom ramen för den kvalitativa 

metoden finns olika synsätt på begreppen validitet och reliabilitet, vilka ges relativt

obestämda innebörder. Med validitet menas i vilken utsträckning man mäter det som är

avsett att mätas och en av de vanligast förekommande invändningarna mot kvalitativa 

undersökningar är att giltigheten av deras resultat och slutsatser svårligen kan bedömas

och kritiseras. Dessutom saknas enhetliga modeller och riktlinjer för hur 

databearbetning ska gå tillväga. (Lantz, 1993) 

Att kvalitativa undersökningar vanligen karaktäriseras av att ett fåtal enheter studeras 

får konsekvenser för såväl analysens giltighet som slutsatsernas generaliserbarhet 

(Lantz, 1993). De genomförda intervjuernas huvudsakliga frågeställningar styrdes av 
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vår teoretiska förförståelse, av ett slags modell som representerade en social allians. Vid

bearbetningen av våra insamlade empiriska data användes dessa teoretiska begrepp för 

att analysera och gå djupare in på fenomenets olika delar. Giltigheten av vår studie

kommer av denna relation mellan rådata och tillämpningen av valda teoretiska begrepp, 

eftersom den leder oss fram till ett mönster på en högre abstraktionsnivå. Vidare avgörs

värdet av vår studie av i vilken utsträckning de insamlade data speglar våra källor (Ibid), 

vilket är en diskussion vi återkommer till i avsnittet 2.3.4 om studiens objektivitet.

Enligt Jacobsen (2002) kan giltigheten av en studie prövas genom validering, vilken kan 

ske på ett antal olika sätt. Samtliga intervjuer spelades in på band, varefter de 

transkriberades och skickades till respondenterna för deras godkännande. Detta 

förfarande benämns uppgiftsvalidering. En annan valideringsmetod är validering genom

kontroll mot andra sakkunniga, annan teori och empiri, vilket innebär att en 

utomstående får se på vår verklighet. Denna typ av validering skedde främst i det 

analytiska stadiet där de insamlade data relaterades till teoretiska resonemang och

modeller, men även vid de gruppseminarier som hölls med anledning av uppsatsen, där 

såväl handledare som seminariedeltagare kritiskt granskade och kritiserade våra resultat.

Ytterligare en valideringsmetod är att göra en kritisk genomgång av källorna och den

information de har förmedlat. Metoden innebär att vi ifrågasätter huruvida vi har

fokuserat på rätt källor, samt källornas förmåga att ge riktig information om vårt 

problemområde. (Jacobsen, 2002) Som redan diskuterats i avsnitt 2.3.1 har vi gjort 

medvetna val gällande såväl facklitteratur som forskningsartiklar och respondenter, 

samt försökt förhålla oss kritiska till den information som utlämnats.

2.3.3 Reliabilitet 

Det huvudsakliga syftet med reliabilitetsbegreppet har att göra med

datainsamlingsprocessen och analysen av insamlade data och huruvida detta har gått till 

på ett sådant sätt att resultaten kan anses tillförlitliga (Svensson i Svensson & Starrin, 

1996). De genomförda intervjuernas reliabilitet kan påverkas på en rad sätt. För det

första finns det en risk att vi, i egenskap av intervjuare, omedvetet ställde ledande frågor

under intervjuerna, vilket kan ha påverkat de svar vi fick. Vidare påverkas
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tillförlitligheten av på vilket sätt svaren analyserades, det vill säga hur vi kategoriserade

den information som framkom vid intervjutillfällena. Utskriften av intervjuerna är

ytterligare en aspekt som kan påverka tillförlitligheten eftersom detta kan vara en 

tolkningsfråga som beror av vem som skriver ut intervjun. (Kvale, 1997) Genom att 

transkribera intervjuerna snarast möjligt efter genomförandet samt att respondenterna

läste igenom och godkände transkriberingen, ser vi dock ingen anledning till att 

ifrågasätta reliabiliteten i själva utskriften av intervjun. 

Undersökningens kvalitativa karaktär gör att viss subjektivitet blir ett oundvikligt inslag 

när vi tolkar den insamlade informationen som leder oss fram till slutsatserna om

sociala allianser. Som tidigare nämnts upplever vi att samtliga intervjutillfällen

präglades av en avslappnad och förtroendeingivande atmosfär där båda parter gavs 

tillfälle att uttrycka åsikter och frågor. Detta subjektiva inslag gör det svårt att en 

upprepning av studien skulle leda till exakt samma resultat, eftersom varje möte och den 

interaktion som uppstod mellan oss som intervjuare och respondenterna var unik och 

situationsberoende. Detta beror på att antalet inverkande faktorer, till exempel 

intervjumiljö, personkemi, humör och deltagarnas fysiska tillstånd, är många och 

situationsspecifika. (Jacobsen, 2002)

2.3.4 Objektivitet

Den tidigare förda diskussionen kring kvalitativa metoder tyder på att en diskussion 

kring begreppet objektivitet är relativt ointressant i detta sammanhang. I intervjuerna

gavs respondenterna tillfälle att beskriva sin uppfattning av verkligheten och genom att

intervjua representanter från den studerade icke-vinstdrivande organisationen och

företagen fick vi tillgång till data som ökade vår förståelse för fenomenet sociala

allianser. Det handlade därmed om en studie av ett subjektivt upplevt fenomen (Lantz, 

1993) och vår utgångspunkt i den hermeneutiska läran innebär att vi inte letar efter 

vetenskaplig eller ”sann” kunskap, utan tolkar vår omvärld utifrån vår förförståelse 

vilket gör subjektiva bedömningar oundvikliga.
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Vi anser dock att det är mycket viktigt att vi, i vår roll som intervjuare och undersökare, 

eftersträvar ett kritiskt förhållningssätt och att vara så neutrala som möjligt, såväl i 

mötet med de olika intervjupersonerna som i vår studie av sekundära källor. I stället för

att fokusera på begreppet objektivitet menar bland andra Lantz (1993) att det är mer

meningsfullt att resonera kring hur källor speglas och huruvida vi som intervjuare

fångar respondenternas uppfattningar eller upplevelser. Med hänsyn till vår

undersökning hävdar vi att frågornas formulering och innehåll, samt hur de ställdes, 

rollfördelningen mellan de olika personerna och en avslappnad intervjusituation bidrog

till en rättvis och riktig spegling av de olika källorna.

2.3.5 Generaliserbarhet

Generaliserbarheten av de slutsatser som kommer av en kvalitativ studie är något som 

ständigt ifrågasätts och nackdelarna med denna typ av studie har tagits upp tidigare i

uppsatsen. Vår undersökningsmetod medför att innebörden av generalisering eller 

giltighet är en annan jämfört med om slutsatser generaliseras från det enskilda fallet till 

en population (Lantz, 1993). Den ringa förekomsten av svenska sociala allianser har 

gjort det svårt att hitta likvärdiga fall att jämföra med. Vi menar dock att våra resultat, i 

enlighet med Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999), inte nödvändigtvis måste jämföras

med andra fall för att vara generaliserbara. 

Som tidigare påpekats är samarbetet mellan HLF och Unilever respektive Choice Hotels 

ett av de mest utvecklade i Sverige idag och vi betraktar studien av sociala allianser som

generaliserbar. Genom att våra resultat och slutsatser prövas mot annan samlad kunskap 

och det som har publicerats på området sociala allianser, kan vi uttala oss om huruvida 

resultaten är generaliserbara. Detta grundar vi på såväl Eriksson & Wiedersheim-Pauls

(1999) som Silvermans (2001) resonemang som menar att det, i de fall det finns

generell kunskap att jämföra med, exempelvis i form av modeller och teorier rörande

problemområdet, är möjligt att generalisera resultaten av en fallstudie.

En annan distinktion inom generalisering är att skilja på inre och yttre generalisering. 

Inre generalisering innebär att resultat och slutsatser är generaliserbara inom det 
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studerade sammanhanget (Svensson i Svensson & Starrin, 1996), vilket i vårt fall

innebär att våra slutsatser rörande samarbetena mellan HLF och Choice Hotels och 

Unilever även ska kunna vara giltiga för andra sociala allianser. Extern generalisering,

det vill säga generalisering av våra slutsatser till andra samhällen, grupper eller 

institutioner (Ibid), är inte aktuellt i samband med vår undersökning eftersom den endast 

berör samarbeten mellan just icke-vinstdrivande organisationer och kommersiella

företag.
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3. REFERENSRAM

Eftersom syftet med uppsatsen är att identifiera faktorer som är väsentliga för 

ingåendet och vidmakthållandet av en social allians, finns det två sidor att ta i 

beaktande, dels den icke-vinstdrivande organisationen och dels det kommersiella 

företaget. De båda parternas marknadsföringsperspektiv skiljer sig åt och för att kunna 

beskriva konsekvenserna av ett samarbete är det av vikt att dessa perspektiv, social

marknadsföring och cause-related marketing, beskrivs. Av detta följer att 

referensramen består av tre huvudsakliga delar: social marknadsföring, cause-related 

marketing och sociala allianser. 

3.1 Icke-vinstdrivande organisationer och social 

marknadsföring

Referensramens första avsnitt fokuserar uppsatsens huvudaktör, det vill säga den icke-

vinstdrivande organisationen. Därtill beskrivs social marknadsföring som är det 

marknadsföringsperspektiv som syftar till att förebygga och åtgärda samhällsproblem

genom en beteendeförändring.

Som nämndes inledningsvis, är det av vikt att skilja de två marknadsföringsperspektiven

åt då begreppen kan vara förvillande lika. Social marknadsföring har en betydligt längre

tradition och utövas främst av icke-vinstdrivande organisationer, utan stöd från företag. 

Cause-related marketing (CRM), å andra sidan, utövas av företag i syfte att stärka

företagets marknadsposition genom att samarbeta med icke-vinstdrivande

organisationer för ett socialt ändamål. (Berglind & Nakata, 2005)

Eftersom det är det sociala ändamålet som står i centrum för såväl den icke-

vinstdrivande organisationens som företagens aktiviteter, ser vi social marknadsföring

som det grundläggande perspektivet och CRM som företagets insatser för att öka den 

sociala marknadsföringens genomslagskraft och förmåga att uppnå de sociala 

ändamålen.
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Eftersom social marknadsföring är benämningen för den typ av marknadsföring som

icke-vinstdrivande organisationer ägnar sig åt, finner vi det relevant att inleda avsnittet

med en redogörelse av de skillnader som denna typ av organisationer uppvisar i 

förhållande till ett kommersiellt företag. Därefter följer en utredning av innebörden av 

social marknadsföring och dess möjliga konsekvenser.

3.1.1 Icke-vinstdrivande organisationer

Den mest utmärkande egenskapen hos en icke-vinstdrivande organisation är att 

organisationen inte drivs i ett ekonomiskt vinstsyfte. Det som ligger till grund för 

organisationens existens och således är dess primära fokus är organisationens ideal. 

Denna egenskap utgör den största skillnaden gentemot ett kommersiellt företag, vars

primära mål är av ekonomisk karaktär. (Quarter & Richmond i Olson et al, 2004)

Vi har tidigare i uppsatsen gjort valet att använda det bredare begreppet icke-

vinstdrivande för de studerade organisationerna. Vi är dock medvetna om att 

exempelvis ideella idrottsföreningar, statliga organisationer och frivilligorganisationer

såsom Hjärt-Lungfonden och Rädda Barnen faller in under denna benämning. Vi menar

emellertid att de senare kan särskiljas på så vis att de är socialt inriktade icke-

vinstdrivande organisationer eftersom de syftar till att förebygga samhällsproblem och 

motverka negativa beteenden.

Det faktum att det inte finns ett övergripande vinstmål kan i vissa fall utgöra ett problem 

inom denna typ av organisationer (Olson et al, 2004). Problemet är att det kan finnas

flera olika mål inom en och samma organisation, vilka kan komma att stå i konflikt med

varandra (Ibid). Även om det inte är ekonomiska vinstmål som styr, är den ekonomiska 

aspekten inom icke-vinstdrivande organisationer av stor vikt. Framför allt beror detta på

att organisationen, för att kunna finansiera sina projekt och överhuvudtaget bedriva 

någon verksamhet, är beroende av externt tillskjutna ekonomiska medel. Det har blivit 

allt vanligare att organisationerna erbjuder någon typ av produkt eller tjänst som de tar 

betalt för, men den huvudsakliga inkomstkällan är insamling (Andreasen & Kotler, 

2003). Medan statliga icke-vinstdrivande organisationer samlar in pengar via skatter är 
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privata icke-vinstdrivande organisationer beroende av tre huvudsakliga källor; fonder, 

företag och privata givare (Ibid). Olson et al (2004) menar att den ekonomiska

dimensionen inom en icke-vinstdrivande organisation inte skiljer sig nämnvärt från den 

i ett kommersiellt företag, då det även i det första fallet handlar om att generera intäkter

och hålla nere kostnader.

Icke-vinstdrivande organisationer har traditionellt betraktats som en relativt enkel och

okomplicerad form av organisation och det finns många förutfattade meningar om

denna typ av organisation. På senare år har de emellertid kommit att utvecklas, både vad

gäller antalet organisationer och organisationernas komplexitet. I många länder har den 

icke-vinstdrivande sektorn vuxit snabbare än den privata och organisationerna har 

kommit att anta alltmer komplexa former. (Andreasen & Kotler, 2003) Enligt Olson et 

al (2004) kan den ökade tillväxten av icke-vinstdrivande organisationer bero på en 

mängd olika socioekonomiska faktorer såsom exempelvis statlig expansion, 

teknologiska förändringar och demografiska trender, samt att privata företag inte har 

lyckats uppfylla vissa behov på marknaden.

Med anledning av att de icke-vinstdrivande organisationerna har blivit allt fler har

konkurrensen om de ekonomiska medlen blivit större. Tidigare kom en stor del av 

bidragen från staten men statliga bidrag har blivit alltmer begränsade, vilket ökar kraven 

på finansiering från andra intressenter. (Andreasen & Kotler, 2003) I takt med att de 

icke-vinstdrivande organisationerna har vuxit och blivit alltmer komplexa, samt att 

konkurrensen om de finansiella bidragen mellan de icke-vinstdrivande organisationerna 

har ökat, ställs högre krav på effektivitet inom organisationerna (Olson et al, 2004). En 

konsekvens av denna situation är överföringen av arbetssätt och metoder från den 

privata sektorn, exempelvis rörande organisation, marknadsföring och ekonomi, till den

icke-vinstdrivande sektorn (Olson et al, 2004; Jegers & Lapsley, 2001). CRM medför i 

sina mer avancerade former överföring av såväl kompetens och resurser till den icke-

vinstdrivande sektorn, vilket har bidragit till utvecklingen av de icke-vinstdrivande 

organisationernas förmåga att kommunicera ut sitt budskap via den sociala 

marknadsföringen. (Andreasen, 2001) 
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3.1.2 Vad är social marknadsföring?

I takt med att intresset för social marknadsföring har ökat har definitionerna utvecklats

och idag har de ledande författarna snarlika uppfattningar om begreppets innebörd. Vi

har valt ut ett par definitioner av begreppet från två av de största författarna på 

marknadsföringsområdet. Dessa definitioner är vanligt förekommande i litteraturen om

social marknadsföring, varför vi anser att de kan ses som allmänt vedertagna. Kotler et 

al ger följande definition av social marknadsföring: 

”Social marketing is the use of marketing principles and techniques to 

influence a target audience to voluntarily accept, reject, modify, or abandon a behavior 

for the benefit of individuals, groups, or society as a whole.”

Källa: Kotler et al, 2002:5

Andreasen betonar att det är icke-vinstdrivande och offentliga organisationer som kan 

ägna sig åt den här typen av marknadsföring och definierar social marknadsföring på

följande sätt:

“Social marketing is the application of commercial marketing concepts 

and tools to programs designed to influence the voluntary behavior of target audiences 

where the primary objective is to improve the welfare of the target audiences and/or the 

society of which they are a part.”

Källa: Andreasen i Bloom & Gundlach, 2001:84 

Som kan urskiljas ur de båda definitionerna används social marknadsföring för att 

påverka en målgrupps beteende, med syftet att på något sätt motverka och/eller 

förebygga samhällsproblem. Exempelvis kan syftet vara att förbättra folkhälsan, 

förebygga skador eller skydda miljön. Vidare framgår det tydligt att social

marknadsföring tillämpar traditionella marknadsföringsmetoder och teorier för att uppnå 

sitt syfte. Ännu en central aspekt i de båda definitionerna är frivilligheten, det vill säga 

att det inte går att påtvinga målgrupperna det önskvärda beteendet, vilket är något vi 

kommer tillbaka till i nästa avsnitt.
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Social marknadsföring bygger på kommersiell marknadsföring eftersom den, i enlighet 

med definitionerna ovan, tillämpar kommersiella marknadsföringsmetoder för att uppnå

sitt syfte. Det är emellertid viktigt att undvika en kategorisk klassificering av social

marknadsföring som traditionell marknadsföring. Palm (1994) menar att en sådan

klassificering är missvisande eftersom det finns tre grundläggande drag som särskiljer 

social marknadsföring från kommersiell marknadsföring. I första hand syftar social 

marknadsföring till att förändra beteenden och attityder, inte till att möta behov på 

marknaden. För det andra saknar den sociala marknadsföringen ett ekonomiskt

vinstintresse, vilket är karaktäristiskt för traditionell kommersiell marknadsföring. För

det tredje handlar social marknadsföring om att ”sälja” en idé, medan kommersiella

marknadsförare använder idéer för att sälja en produkt eller en tjänst. (Palm, 1994) Vad

Palm menar med det sista argumentet skulle dock kunna ifrågasättas då även 

kommersiell marknadsföring, enligt vår mening, kan sälja idéer. Vidare, vad gäller 

vinstintresset i social marknadsföring, kan detta översättas i samhällelig nytta vilket vi 

menar skulle kunna ses som en vinst i sig. 

Av ovan nämnda skillnader förstår vi att social marknadsföring i många avseenden är 

betydligt mer komplex än kommersiell marknadsföring eftersom det handlar om att 

förebygga och undvika ett visst beteende, exempelvis alkoholkonsumtion eller 

drogmissbruk. Vi menar att det kan anses särskilt svårt att marknadsföra förebyggande

åtgärder eftersom ansträngningarna oftast inte leder till några konkreta och tydliga 

resultat. Detta i motsats till kommersiell marknadsföring där resultatet vanligen är 

synligt och mätbart i allra högsta grad och därmed leder till en mer konkret belöning i 

form av försäljning.  Kotler et al (2002) menar att en annan svårighet, kanske den allra 

största, inom social marknadsföring är att den beteendeförändring som

marknadsföringen syftar till att uppnå är frivillig. De sociala marknadsförarna har inga 

ekonomiska, lagliga eller tvingande medel till sitt förfogande för att förmå sina

målgrupper att förändra sitt beteende. Det går inte att tvinga någon att sluta röka eller 

äta mer hälsosamt, utan det är frivilligt för målgrupperna att förändra sitt beteende. 

Något som ytterligare försvårar förändringen av ett beteende är att de sociala 

marknadsförarna inte kan utlova några direkta belöningar efter att beteendeförändringen 

är uppnådd. (Kotler et al, 2002) 
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I figur 4 nedan illustreras sammanfattningsvis de grundläggande drag i den sociala 

marknadsföringen som skiljer den från den kommersiella marknadsföringen. 

Social marknadsföring Kommersiell marknadsföring

Välgörande ändamål 
Finansiering: skatter, bidrag och 
donationer
Offentligt ansvar 
Prestationer svåra att 
mäta/utvärdera
Långsiktiga beteendemål 
Riktar sig ofta mot kontroversiella
beteenden
Väljer ofta högriskgrupper
Ofta riskaverta chefer 
Beslutsfattande präglat av 
deltagande
Förtroendebaserade relationer

Vill tjäna pengar 
Finansiering: investeringar 
Privat ansvar 
Prestationsmått: vinst, 
marknadsandel
Kortsiktiga beteendemålsättningar 
Vanligen icke-kontroversiella
produkter
Väljer mottagliga målgrupper
Risktagande chefer 
Hierarkiskt beslutsfattande
Konkurrensbaserade relationer

Figur 4 Skillnader mellan social och kommersiell marknadsföring

Källa: Andreasen, 2001:104

Social marknadsföring och marknadsmixen

Ett vanligt förekommande perspektiv inom traditionell marknadsföring är 

marknadsmixen, som utgörs av de fyra komponenterna produkt, plats, promotion och 

pris (Kotler et al, 1999). Även när det gäller social marknadsföring är det flera författare 

som tar upp marknadsmixen och vikten av att alla dess delar tas i beaktande för att 

effektivt nå ut till målgruppen (Kotler et al, 2002; Elliott et al, 1994). Social

marknadsföring kan i vissa fall framstå som något diffus, eftersom det saknas en faktisk 

produkt eller tjänst i centrum för marknadsföringen. Vi menar därför att marknadsmixen

i det här fallet även hjälper till att konkretisera denna typ av marknadsföring.

Marknadsmixen kan även antas vara ett relevant perspektiv att ta hänsyn till med

anledning av det studerade fenomenet sociala allianser.  Vi menar att företagens insatser

via sociala allianser kan bidra till att stärka marknadsmixens olika delar.
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Produkt: produkten i social marknadsföring är ett visst önskvärt beteende och den nytta 

som associeras med detta beteende. I produkten ingår även materiella objekt och tjänster

som har utvecklats för att uppmuntra och underlätta en önskad beteendeförändring. 

(Kotler et al, 2002) Ett exempel på ett materiellt objekt är kondomer som delas ut i en 

social marknadsföringskampanj med syfte att bekämpa spridningen av HIV/AIDS

(Roberto i Elliott et al, 1994).

Plats: var och när målgruppen uppfyller det önskvärda beteendet, anskaffar relaterade 

materiella objekt och tar emot relaterade tjänster (Kotler et al, 2002). Elliott et al (1994)

menar att social marknadsföring ofta består av en tjänst, exempelvis rådgivning och 

upplysning, vilket sätter gränser för dess utförande och begränsar möjligheterna till 

massdistribution. Ett exempel på hur platsen för utövandet av ett önskvärt beteende kan 

göras mer tillgänglig är den så kallade Blodbussen som åker runt till olika platser i 

Sverige för att uppmana folk att lämna blod (URL 10).

Promotion: budskapet till målgruppen kommuniceras vanligen via kampanjer i

massmedia eller genom personlig försäljning. När det gäller social marknadsföring är 

det särskilt viktigt att kommunicera den nytta eller förtjänst som den önskvärda 

beteendeförändringen kommer att medföra, såväl för samhället i helhet som för

individen. (Elliott et al, 1994) 

Pris: Priset för en social produkt är den kostnad det medför att tillägna sig ett nytt 

beteende, det vill säga en adoptionskostnad. Denna kostnad kan vara såväl monetär som

icke-monetär. (Kotler et al, 2002) En monetär kostnad uppstår vid anskaffandet av en 

produkt eller tjänst som hjälper till att uppnå det önskvärda beteendet, exempelvis

nikotinplåster i syfte att sluta röka. Icke-monetära kostnader är mer abstrakta och har att

göra med den tid, energi och uppoffring som uppkommer för att ändra ett visst beteende

(ibid).

Kline Weinreich (URL 11) menar dessutom att det i social marknadsföring kan vara

aktuellt att utöka de 4 P:na med ytterligare P:n. Publics är ett exempel, eftersom sociala 

marknadsförare ofta måste se till att nå ut till många olika grupper för att få 
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genomslagskraft. Ett annat exempel är Partnerships.  Med detta menar författaren att 

sociala frågor och hälsofrågor ofta är mycket komplexa och att det därför är svårt för en 

aktör att självständigt lyckas åstadkomma en beteendeförändring. Men genom att 

samarbeta med organisationer med likartade mål kan de mer effektivt uppnå sina mål

(Ibid). Detta kan därför ses som en av anledningarna till framväxten av sociala allianser.

3.2 Cause-related marketing 

Som nämndes i kapitlets inledning karaktäriseras det studerade problemområdet av två 

huvudsakliga marknadsföringsperspektiv. Cause-related marketing (CRM) utgör det 

kommersiella perspektivet och kommer att redogöras för i detta avsnitt. 

3.2.1 Vad är cause-related marketing?

CRM är det perspektiv som svarar på frågorna varför företag önskar samarbeta med 

icke-vinstdrivande organisationer och på vilket sätt detta samarbete går till. CRM har

sitt ursprung i en lång amerikansk tradition av sponsring i välgörenhetssyfte (Berglind 

& Nakata, 2005) vilket, enligt Andreasen & Kotler (2003), utgörs av företags

donationer av pengar, varor eller tjänster till icke-vinstdrivande organisationer. En 

fråga som kanske dyker upp hos läsaren är på vilket sätt CRM skiljer sig åt från denna

typ av sponsring? För att bringa klarhet i frågan vill vi ta upp ett par definitioner som 

på ett tydligt sätt illustrerar begreppets innehåll. Den första definitionen är den mest

vanligt förekommande i CRM-litteraturen och utvecklades av Varadarajan och Menon 

redan på 1980-talet: 

”Cause-related marketing is the process of formulating and implementing 

marketing activities that are characterized by an offer from the firm to contribute a 

specified amount to a designated cause when customers engage in revenue-providing

exchanges that satisfy organizational and individual objectives” 

Källa: Varadarajan & Menon, 1988:60 

Denna definition begränsar dock CRM till att enbart omfatta donationer knutna till ett

visst köp eller försäljningsnivå. Hoeffler & Keller (2002) menar att begreppet numera
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är betydligt bredare och innefattar andra typer av stöd, liksom mindre direkta former av

givande. Med anledning av att CRM på senare år fått denna bredare innebörd, vill vi

komplettera Varadarajan & Menons närapå klassiska definition, med följande 

definition.

”The practice of marketing a product, service, brand or company through 

a mutually beneficial relationship with a nonprofit or social cause organization”

Källa: Marconi i Berglind & Nakata, 2005 

Den senare definitionen påminner om beskrivningen av en social allians (se 1.1) Detta 

beror troligtvis på det faktum att CRM är en huvudsaklig dimension av det studerade 

fenomenet, det vill säga i den mening den sociala alliansens syfte är att förbättra den

icke-vinstdrivande organisationens finansiering, samtidigt som företagets mål rörande 

framför allt PR och marknadsföring tillgodoses. En annan aspekt av sociala allianser är 

när ett samarbete inleds med anledning av en specifik fråga eller ett specifikt projekt.

(Andreasen, 2001) I denna uppsats fokuseras dock den första aspekten, varför vi inte 

kommer att gå in djupare på den senare.

3.2.2 Hur uppstod cause-related marketing?

I takt med att medvetenheten rörande globaliseringsfrågor och företagens etiska 

handlande ökar bland konsumenter och övriga intressenter, har det blivit alltmer

angeläget för företagen att visa på vilka sätt de tar sitt sociala ansvar. (URL 9) Några av 

de främsta motiven till varför företag ägnar sig åt socialt ansvarstagande, även kallat 

corporate social responsibility (CSR), är att det ökar företagets möjlighet att attrahera 

kompetens och att motivationen bland de anställda ökar, vilket i sin tur medverkar till 

en lägre personalomsättning. Vad gäller företagets målgrupp, visar flertalet 

undersökningar (Till & Nowak, 2000) att ett socialt ansvarstagande lockar nya kunder, 

samtidigt som förtroendet för företaget och lojaliteten bland de existerande kunderna 

ökar (URL 13). 

34



SOCIALA ALLIANSER – gränsöverskridande samarbete 

Jenny Nilsson & Emelie Persson

CRM är ett sätt för företag att operationalisera sitt sociala ansvarstagande (Lafferty & 

Goldsmith, 2005). Ett av företagens huvudmål med CRM är att stärka sin 

varumärkesimage genom att förstärka företagets rykte som en god och ansvarstagande 

aktör. CRM-aktiviteter kan vara antingen strategiska eller taktiska. De taktiska

aktiviteterna involverar samarbete mellan ett företag och en icke-vinstdrivande

organisation under begränsad tid för ett ganska begränsat syfte. Andra företag ser CRM 

som en strategisk komponent, som ett grunddrag i varumärkets positionering och 

personlighet. (Till & Novak, 2000) CRM är i det fallet en av företagets strategiska 

åtgärder som syftar till att skapa långsiktig differentiering och för att tillföra värde till 

varumärket (Davidson i Lafferty & Goldsmith, 2005).

3.2.3 Samarbetsformer inom cause-related marketing

Andreasen & Kotler (2003) beskriver fyra huvudsakliga former av CRM, vilka medför

olika grader av engagemang och villkor för den relation som uppstår mellan de 

ingående parterna. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de fyra olika typerna av 

samarbete.

Corporate issue promotion: Denna form av CRM innebär att företaget förespråkar ett 

visst socialt önskvärt beteende utan att involvera en icke-vinstdrivande organisation. 

Här finns det alltså inte något som helst samarbete utan det är endast det kommersiella

företaget som inbegrips. (Andreasen & Kotler, 2003) Ett exempel är Systembolaget som

förespråkar en måttlig och medveten konsumtion av alkoholhaltiga drycker genom att 

på sin hemsida förse konsumenterna med information om riskerna med alkohol och hur 

alkoholen påverkar hälsan (URL 18).

Joint issue promotion: I detta fall samarbetar ett företag med en icke-vinstdrivande

organisation så till vida att företaget finansierar och/eller utformar en kampanj för att 

uppmana ett visst beteende. Företaget gör detta utan krav på någon direkt motprestation. 

(Andreasen & Kotler, 2003) UNICEF och Rädda Barnen är exempel på organisationer 

som erbjuder företag möjligheten att ge finansiella bidrag till deras kampanjer och 
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verksamhet. I gengäld belönas företagens insats med ett diplom, information om 

verksamheten, samt ett nyhetsbrev (URL 19 och 20). 

Sales-related fundraising: Denna samarbetsform innebär att företaget donerar pengar 

eller utrustning, baserat på försäljning eller andra genomförda kundtransaktioner, till en 

icke-vinstdrivande organisation (Andreasen & Kotler, 2003). Ett exempel där en del av 

en produkts försäljningspris går till ett välgörande ändamål är Ikeas försäljning av ett 

mjukdjur för barn där 20 kronor av försäljningspriset går till UNICEF (URL 12). 

Licensing och co-branding: Detta är den mest integrerade samarbetsformen där den 

icke-vinstdrivande organisationen ger företaget rättigheten att, mot ekonomisk

motprestation, märka alla eller vissa av sina produkter med organisationens logotyp 

eller varumärke. Om licensavtalet innefattar ett annat välkänt varumärke talar man om

co-branding. (Andreasen & Kotler, 2003) I samarbetet mellan Rädda Barnen och 

Semper återfinns ett exempel på licensing där Sempers barnmatsburkar, välling och gröt 

märks med Rädda Barnens logotyp. Semper stödjer Rädda Barnens projekt ”The Early

Intervention Institute” i St Petersburg genom att skänka en fast summa pengar, samt

genom ytterligare bidrag för varje såld barnmatsburk. (URL 21) 

3.3 Sociala allianser 

Detta avsnitt syftar till att ge en helhetsbild av fenomenet social allians. Begreppet

definieras och beskrivs inledningsvis. I nästa steg tas för- och nackdelar för de ingående 

parterna upp, samt de etiska diskussioner som kan uppstå i samband med en social 

allians. En viktig del är avsnittet som rör valet av samarbetspartner, eftersom det är en 

avgörande aspekt för alliansens existens.

3.3.1 Vad är en social allians? 

Genom att CRM:s strategiska betydelse har fokuserats har fenomenet CRM gått från att 

vara en kortsiktig marknadsföringsteknik till att bli fördjupade och långsiktiga

samarbeten mellan företag och icke-vinstdrivande organisationer, ofta i syfte att stärka 

företagets image (Lafferty et al, 2004). Denna typ av samarbete är fokus för uppsatsen 
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och har olika benämningar, exempelvis cause-brand alliances (Lafferty & Goldsmith,

2005), cause-related marketing alliances (Till & Nowak, 2000) och sociala allianser 

(Andreasen, 2001; Berger et al, 2004; Martínez, 2003; Andreasen & Kotler, 2003).

Trots det antal begrepp som finns för långsiktiga och nära samarbeten mellan företag 

och icke-vinstdrivande organisationer, uppfattar vi begreppet social allians som det mest 

vedertagna i litteraturen. Av den anledningen är det benämningen social allians vi

fortsättningsvis kommer att använda i denna uppsats, vilken Drumwright et al ger 

följande definition:

”Social alliances are collaborative efforts between companies and 

nonprofits that encompass close, mutually beneficial, long-term partnerships designed 

to accomplish strategic goals for both entities.” 

Källa: Drumwright et al i Bloom & Gundlach, 2001 

För att förtydliga innebörden av begreppet vill vi lyfta fram ytterligare en definition:

”Any formal or informal agreement between a non-profit organization 

and one or more for-profit organizations to carry out a marketing program or activity 

over a significant period of time where:

1. both parties expect the outcome to advance their organization’s missions; 

2. the corporation is not fully compensated for its participation; and 

3. there is a general social benefit expected.” 

Källa: Andreasen, 2001:100 

Av dessa definitioner av sociala allianser förstår vi att det rör sig om ett långsiktigt och 

ömsesidigt samarbetsavtal med strategiska motiv och med en klar inriktning på

marknadsföring. Till skillnad mot traditionell sponsring tycks en social allians medföra

ett mer integrerat och nära samarbete. Det kan dock ifrågasättas vad som avses gällande

företagets kompensation och varför företagen, i enlighet med Andreasens definition, 

inte kompenseras fullt ut.
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Det finns ett antal anledningar till varför sociala allianser har uppstått. Dessa förklarar

även förekomsten av CRM, som är en dimension av sociala allianser (Andreasen &

Kotler, 2003). När det gäller just sociala allianser finns det några externa faktorer som 

bidragit till att båda parter engagerar sig i denna typ av strategiskt åtagande. Som

tidigare har nämnts har kraven på företagens sociala ansvarstagande ökat, samtidigt som

ett socialt ansvarstagande ger företagen ökade möjligheter att uppnå sina ekonomiska

åtaganden och målsättningar gentemot sina intressenter, bland annat genom ökad 

trovärdighet och goodwill. (Berglind & Nakata, 2005) Vad gäller de socialt inriktade

icke-vinstdrivande organisationerna har de ökat i antal, samtidigt som omfattningen av 

statligt stöd till denna typ av organisationer minskat (Sagawa & Segal, 2000; Olson et 

al, 2004; Jegers & Lapsley, 2001; Berger et al, 2004), vilket innebär att de icke-

vinstdrivande organisationernas beroende av gåvor och stöd från privatpersoner och 

företag har ökat. En annan viktig aspekt är det faktum att uppgiften att hantera 

samhällsproblem har kommit att bli de icke-vinstdrivande organisationernas ansvar och 

efterfrågan på deras tjänster och stöd ökar stadigt. (Berger et al, 2004; Martínez, 2003) I 

figuren nedan illustreras externa faktorer som har lett fram till bildandet av sociala

allianser.

Figur 5 Externa orsaker till samarbete

Källa: Martínez, 2004

Icke-vinstdrivande
organisationer

Ökad efterfrågan på socialvård 
och välfärd

Icke-vinstdrivande organisationen
i rollen som välfärdsskapare

Nedskärningar i statligt stöd till 
icke-vinstdrivande organisationer

Ökade krav på företagen

Sociala och ekonomiska
åtaganden och målsättningar

Socialt ansvarstagande ger
upphov till konkurrensfördelar

Företag

från samhället
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Austin (i Berger et al, 2004) nämner tre typer av samarbete mellan icke-vinstdrivande 

organisationer och företag, vilka även kan ses som tre stadier i vilka engagemanget

gradvis ökar. Det första stadiet benämns det filantropiska stadiet som liknar traditionellt

givande från företag till icke-vinstdrivande organisationer. I det andra stadiet, 

transaktionsstadiet, är relationen tillfällig då företaget och den icke-vinstdrivande

organisationen samarbetar och utbyter resurser i ett specifikt projekt, i samband med 

exempelvis en CRM-kampanj, för att i det tredje stadiet, det integrerade stadiet,

avancera relationen till att innefatta ett gemensamt agerande och en integrerad 

organisation när det gäller parternas mission, personal och aktiviteter. (Austin, i Berger 

et al, 2004) Det tredje stadiet kan således liknas vid de tidigare definitionerna av en

social allians. Att döma av författarnas varierande uppfattningar att tycks det dock vara 

ett svåravgränsat fenomen.

3.3.2 Samarbete gynnar båda sidor 

Såväl företag som icke-vinstdrivande organisationer gynnas av att samarbeta med 

varandra, då det medför en rad fördelar för respektive part men det finns naturligtvis

även risker och problemaspekter att ta i beaktande. Oavsett vilken grad av engagemang

som karaktäriserar samarbetet mellan företaget och den icke-vinstdrivande 

organisationen så är det viktigt för båda parter att vara medvetna om både för- och 

nackdelar vid ingående av samarbete, men även för vidmakthållandet av relationen. I 

detta avsnitt tas de huvudsakliga argumenten för samarbete upp, för att sedan mer

ingående ta upp de risker och problem som kan uppstå i en social allians i avsnitt 3.3.3. 

Ur företagets perspektiv grundar sig samarbete med icke-vinstdrivande organisationer i 

förutsättningen att de associationer som görs mellan företag och det välgörande 

ändamålet är positiva. Därmed väcks sympatier hos de konsumenter som ser altruistiska 

egenskaper hos företaget och dess varumärke (Bagozzi & Moore, i Lafferty & 

Goldsmith, 2005). Under förutsättningen att de konsumenter som fattar sympatier för

företaget själva är altruister menar Mael & Ashforth (i Lafferty & Goldsmith, 2005) att

konsumenterna, i enlighet med teorin om social identifikation, har en självuppfattning 

som gör att de känner ett slags gemenskap med företaget. Detta kan i sin tur resultera i 
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en mer positiv inställning till varumärke och företag. Konsumenternas ökade sympatier

för företaget skapar således en ökad marknadspotential för företaget (Gurin i 

Varadarajan & Menon, 1988). 

Företaget gynnas genom att CRM i första hand har en positiv effekt på 

försäljningssiffrorna. Flera företag, exempelvis skotillverkaren Timberland och 

glassproducenten Ben & Jerry’s, ser CRM som ett verktyg för varumärkesbyggande, då 

de genom att stödja ett visst gott ändamål förser sina varumärken med ett socialt värde.

På så vis menar de att det goda ändamålet åtminstone har en sekundär inverkan på

konsumentens köpbeslut. (Berglind & Nakata, 2005)

Samarbete med en icke-vinstdrivande organisation i ett CRM-program kan stärka

företags- och varumärkesimage genom en ökad respekt och mer omfattande exponering 

och genom att företagets sociala ansvarstagande förmedlas (Alperson, i Andreasen 

2001; Berglind & Nakata, 2005). Genom att engagera sig i CRM finns möjlighet till att

goodwill skapas, varför företag bör se samarbete med icke-vinstdrivande organisationer 

som en långsiktig investering. Resonemanget grundar sig på att arbetet med CRM, och

den goodwill som uppstår, kan verka förebyggande för företaget vid eventuella

krissituationer. Detta innebär att konsumenterna, vid en kris, kan vara mindre benägna

att överge företaget om detta, genom CRM, byggt upp ett anseende och rykte som ett 

socialt ansvarstagande företag. (Berglind & Nakata, 2005) 

Den i särklass främsta fördelen med samarbete för den icke-vinstdrivande 

organisationen är ökningen av de finansiella resurserna, vilket gör organisationen 

starkare i sina aktiviteter och förmedlingen av sitt budskap (Andreasen, 2001; Berglind 

& Nakata, 2005). Viktigt att påpeka är dock att de tillförda resurserna är villkorliga, det 

vill säga att det från finansiärens sida (företaget) krävs en motprestation. Åtagandena

varierar dock med vilken form av samarbete som avses. (Berglind & Nakata, 2005) 

Utöver de monetära bidragen gynnas den icke-vinstdrivande organisationen av en ökad

exponering genom att de ges tillfälle att nå ut till en mycket större publik genom

företagets kanaler (Andreasen, 2001; Berglind & Nakata, 2005). Exponeringen sker 
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således både i företagets distributionskedja och gentemot hela dess kundbas. (Berglind 

& Nakata, 2005) 

En annan viktig faktor att poängtera är utbytet av trovärdighet mellan de två parterna, 

vilket går i båda riktningarna. Företaget har betydande image- och ryktesfördelar att 

vinna genom CRM (Alperson, i Andreasen 2001). Dessutom påverkar utbytet av 

trovärdighet den icke-vinstdrivande organisationen i den bemärkelsen att den ökade 

trovärdigheten gör förmedlingen av deras budskap blir mer effektiv. (Berglind & 

Nakata, 2005) Detta motiverar Berglind & Nakata (2005) med att ett budskap som 

förmedlas genom en allians med ett respekterat och välrenommerat företag, är mer

effektivt med hänsyn till såväl penetrering som förmågan att övertyga. Detta sker

genom att uppmärksamhet skapas både i media och bland allmänheten. (Berglind & 

Nakata, 2005) 

Utöver dessa fördelar förekommer det även att icke-finansiella resurser går till den 

icke-vinstdrivande organisationen, i form av marknadsföringskompetens och resurser 

för utveckling och implementering av gemensamma kampanjer. (Andreasen, 2001; 

Berglind & Nakata, 2005) Omfattningen av detta bidrag är troligtvis beroende på vilket

behov av kompetens och resurser som finns i den icke-vinstdrivande organisationen, 

samt vad som är avtalat i kontraktet mellan de båda parterna.

3.3.3 Problem och moraliska aspekter

Då en av frågeställningarna för uppsatsen rör problem och risker som de ingående

parterna bör ta i beaktande i en social allians, kommer vi i detta avsnitt att ingående

redogöra för vad som i teorin utgör potentiella problem och risker.

Enligt Martínez (2003) finns två huvudsakliga problemaspekter, maktbalans och

matchning av samarbetspartners, som är särskilt viktiga vid ingåendet och för

vidmakthållandet av den sociala alliansen. Oavsett vilken part som dominerar den 

sociala alliansen kan dennes agerande, även om det tjänar alliansens syfte, leda till ett 

ofullständigt utnyttjande av de gemensamma resurserna, vilket innebär en 
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suboptimering av alliansens potential. En annan konsekvens är att den dominerande

parten förutsätter att dennes tidsram, struktur och processer går före den andra partens 

behov (Berger et al, 2004) Martínez (2003) menar att det framför allt är den icke-

vinstdrivande organisationen som kan bli lidande när det uppstår obalans i

maktförhållandet mellan parterna. En konsekvens av denna obalans är exempelvis att 

företaget försöker påtvinga den icke-vinstdrivande organisationen orättvisa avtal som 

begränsar deras möjligheter att ingå samarbete med andra företag eller tvingar dem att 

inrikta sig på andra segment, och så vidare (Andreasen i Martínez, 2003). Ett annat 

problem som kan uppkomma är att företaget agerar opportunistiskt genom att utnyttja 

alliansen i eget syfte, det vill säga att företaget drar nytta av den icke-vinstdrivande

organisationens rykte enbart med avsikten att öka företagets värde. Krav från företagens

sida som inte står i proportion till de finansiella medlen de tillskjuter, kortsiktiga

kampanjer eller att den icke-vinstdrivande parten ges en reducerad roll i de 

gemensamma aktiviteterna är tecken på detta beteende och att den icke-vinstdrivande

organisationen exploateras. (Martínez, 2003)

En dålig matchning av parterna beror framför allt på att de värden och värderingar som

styr de båda skiljer sig åt. Faran med en dålig matchning är att endera parten riskerar att 

förlora i trovärdighet och att dess rykte skadas. Möjliga risker som dålig matchning kan 

medföra är exempelvis oetiskt handlande, vilket kan ske från såväl företagets som den 

icke-vinstdrivande organisationens sida, eller att den icke-vinstdrivande organisationen 

ej har förmåga att styra det gemensamma projektet. (Martínez, 2003) Även Berger et al 

(2004) tar upp vikten av matchning och för en betydligt mer omfattande diskussion 

kring de faktorer som påverkar matchningen, till exempel respektive parts mission,

resurser, ledning, målgrupp och kultur. En ytterligare problemaspekt som samma

författare tar upp är de olika parternas strukturella egenskaper, samt vilka för- och 

nackdelar dessa medför vid samarbete i form av en social allians. Genom att ta dessa 

problemaspekter i beaktande för ett riktigt val av samarbetspartner kan eventuella risker

minimeras och i bästa fall undvikas, vilket vi kommer att gå närmare in på i avsnitt 

3.3.4 Valet av partner.

42



SOCIALA ALLIANSER – gränsöverskridande samarbete 

Jenny Nilsson & Emelie Persson

De problemaspekter som har diskuterats så här långt kan ses som typiska för allianser i 

allmänhet (Martínez, 2003). Eftersom en social allians består av minst en icke-

vinstdrivande organisation, vars verksamhet drivs med social marknadsföring,

tillkommer några för sociala allianser specifika problemaspekter och risker. Som

tidigare har diskuterats syftar social marknadsföring till att påverka människor att 

överge vanor eller livsstilar som bidrar till samhällsproblem, för att istället anta 

beteenden som ökar välbefinnandet. Det handlar om att påverka människors

värderingar, attityder, och traditioner, kopplat till ändamålen – exempelvis abortfrågor,

preventivmedel och kvinnofrågor. Det kan röra sig om frågor som kan vara känsliga och 

det kan i en del fall vara diskutabelt vad som är socialt accepterat och politiskt korrekt. 

På så vis kan ändamålen inte alltid rättfärdigas på samma sätt som vid kommersiell 

marknadsföring. (Brenkert, 2002) Dessa förutsättningar för social marknadsföring

påverkar troligtvis samarbetsmöjligheterna mellan de icke-vinstdrivande 

organisationerna. I en social allians där de båda parterna arbetar nära varandra i en 

långsiktig relation kan det därför anses viktigt att vara medveten om de särdrag och 

etiska aspekter som präglar och påverkar situationen. Med anledning av detta kommer

vi fortsättningsvis att ta upp dessa aspekter, dels ur företagets och den icke-

vinstdrivande organisationens perspektiv, men även allmänhetens och konsumenternas

synvinkel.

Företagens beslutsfattande och agerande 

I avsnittet 3.3.2 om fördelarna med samarbete, konstateras att samarbete med icke-

vinstdrivande organisationer kan medföra en ökad marknadspotential för företaget. I de

fall där företagets beslut att engagera sig i CRM och/eller ingå en social allians enbart

baseras på den marknadspotential som skapas, finns det dock en risk att medkänslan

som ett grunddrag i sponsring av välgörande ändamål går förlorat. (Gurin i Varadarajan 

& Menon, 1988) 

En annan aspekt av hur företagens beslutsfattande och agerande påverkas är att CRM 

ibland kan komma att ersätta donationer till icke-vinstdrivande organisationer, eftersom 
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nämnda marknadsföringsinsatser ger viss avkastning och totalt sett blir en mindre

kostnad för företaget. (Gurin i Varadarajan & Menon, 1988) 

CRM-aktiviteter och samarbeten fokuseras vanligen på icke-kontroversiella, populära, 

riskfria och högexponerade sociala ändamål och företagen undviker helst att engagera 

sig i motsatsen (Gurin i Vardarajan & Menon, 1988). Detta resonemang grundar sig i 

uppfattningen att en del sociala ändamål är mer populära att engagera sig i, beroende på

problemets komplexitet eller eventuella ambivalenta natur och de känslor som 

framkallas hos givarna. (Berglind & Nakata, 2005) Andreasen (2001) benämner 

företeelsen ”cherry picking”, vilket han anser kan ske även inom ett visst ändamål då 

företagen väljer att enbart associeras med de mer ”glamorösa” aspekterna av problemet.

I exempelvis bröstcancersammanhang vill företag förekomma i samband med

betydande framsteg inom forskningen, hellre än mindre glamorösa aktiviteter som till 

exempel transport till och från mammografikliniker. Under en mindre upplyst period då 

HIV/AIDS ansågs särskilt kontroversiellt och stötande och sjukdomen enbart kopplades 

till drogmissbruk och homosexualitet, var detta ett mindre attraktivt ändamål för företag

att stödja. (Berglind & Nakata, 2005) Dessbättre har denna uppfattning förändrats, men

visar på ytterligare ett exempel på snedvridning i välgörenheten. 

De icke-vinstdrivande organisationernas uppförande och mission 

Gurin (i Varadarajan & Menon, 1988) menar att icke-vinstdrivande organisationer kan 

lockas till att förändra sina målsättningar och mission för att i större utsträckning 

tillmötesgå företagens krav och efterfrågan. Det finns därmed en risk att den icke-

vinstdrivande organisationen måste ge avkall på sin integritet genom att låta sina 

stödgrupper exploateras. Detta sker i syfte att övertyga företaget om att stödgrupperna 

är potentiella konsumenter av deras produkter eller tjänster. (Gurin i Varadarajan &

Menon, 1988) 

En annan konsekvens är, enligt Brenkert (2002), att den sociala marknadsföringen i sig, 

bland annat genom marknadssegmentering, kan leda till att sociala marknadsförare

förlorar fokus på de bakomliggande strukturella problem som orsakar det 
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samhällsproblem de bekämpar. Det finns alltså en risk att konsumentbeteendeteorins

logik ersätter det sunda förnuftet, vilket innebär att de åtgärder som den kommersiella

marknadsföringen medför enbart bidrar till kortsiktiga lösningar på de mest uppenbara

problemen. (Brenkert, 2002) Vid samarbeten med företag kan denna effekt tänkas bli 

starkare, bland annat beroende på bristande kunskap å företagens sida om den sociala

marknadsföringens natur och förutsättningar. Det kan även bero på företagens 

preferenser vad gäller vilka ändamål de vill stödja och i vilka sammanhang de vill 

förekomma (Ibid).

Slutligen, vad gäller de icke-vinstdrivande organisationernas uppförande menar 

Andreasen (i Martínez, 2003) att det finns en risk att de icke-vinstdrivande

organisationerna, genom att förlita sig alltför mycket på ett företag, undviker att 

diversifiera sig och hamnar i en beroendeställning. Detta beteende kan leda till svåra 

konsekvenser i det fall att alliansen misslyckas eller avslutas.

Allmänhetens uppfattning av och attityder till välgörande ändamål 

Allmänhetens uppfattning av företagssponsring är, enligt Gurin (i Vardarajan & Menon, 

1988) inte helt klar och det finns en risk att företagens engagemang i och samarbete

med icke-vinstdrivande organisationer bidrar till att ytterligare försvåra bilden. En 

möjlig aspekt är att den icke-vinstdrivande organisationen upplevs som

kommersialiserad och den stora faran är att allmänheten inte godkänner detta, vilket kan 

få som konsekvens att det traditionella givandet minskar. (Gurin i Varadarajan & 

Menon, 1988) 

Vidare finns det en risk att gemensamma kampanjer kan upplevas som provokativa och 

kontroversiella och det är vanligt att företagets engagemang i sociala frågor ifrågasätts. 

En viktig fråga som kan tänkas komma upp är huruvida CRM verkligen handlar om 

stödjande verksamhet eller om den icke-vinstdrivande organisationen exploateras. 

(Berglind & Nakata, 2005) Kritikerna anser att CRM är oetiskt eftersom företagen 

profiterar på mänskligt lidande. Förespråkarna anser å andra sidan att CRM bidrar till 

samhällets bästa genom att belysa kritiska behov och samhällsproblem och på så vis 
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frambringa medlidande och ett ökat givande (Smith i Berglind & Nakata, 2005). 

Skillnaden kan ibland tyckas vara hårfin, beroende på vem som tillfrågas, men är en

viktig fråga för både företag och icke-vinstdrivande organisationer att ha i åtanke. 

Det finns en risk att den icke-vinstdrivande organisationen låter sitt sociala ändamål

identifieras med ett företag, att det uppfattas som ägt eller ha blivit köpt av företaget i 

fråga. Detta kan även få som konsekvens att det hindrar andra företag från att vilja 

stödja ändamålet. (Gurin i Varadarajan & Menon, 1988) 

En annan viktig aspekt är hur den sociala alliansen uppfattas av konsumenterna. För att

en diskussion rörande exploatering av eller stöd till det välgörande ändamålet inte ska

uppstå, är transparens och ärlighet nyckelord som bör prägla samarbetet (Berglind & 

Nakata, 2005). Det är således viktigt att båda parterna är tydliga med vad det 

gemensamma arbetet innefattar, dels för att det inte ska uppstå missförstånd mellan

parterna, men även för att det inte ska uppstå förvirring bland konsumenterna. Ett 

exempel är när den icke-vinstdrivande organisationens logotyp används för

marknadsföring av företagets produkter eller tjänster. (Berglind & Nakata, 2005) Det

kan exempelvis finnas en risk att konsumenterna uppfattar att den icke-vinstdrivande

organisationen ligger bakom forskning och utveckling, produktion och godkännande av 

produkten/tjänsten i fråga, vilket kan ha orsakats av otydlighet i kommunikationen från 

företagets sida.

Konsumenternas givarbeteende

Ballesteros (i Martínez, 2003) menar att CRM är ett enkelt sätt för konsumenter att vara 

altruistiska och bidra till välgörande ändamål, utan att behöva förändra sina 

konsumtionsvanor. Detta beror bland annat på att konsumenterna inte är medvetna om 

den begränsade effekt deras ”bidrag” genom exempelvis ett köp av en viss produkt har 

och de luras därmed att tro att deras uppgift som bidragsgivare är uppfylld (Gurin i 

Varadarajan & Menon, 1988; Ballesteros i Martínez, 2003). Eftersom konsumenterna,

genom köpet av en CRM-relaterad vara eller tjänst, bidrar till ett välgörande ändamål,

kan det även påstås att CRM förmedlar ett budskap om ”smärtfritt givande” (Gurin i 

Varadarajan & Menon, 1988). Det kan dock ifrågasättas huruvida ett köp av en viss vara 

eller tjänst verkligen kan likställas med välgörenhet?
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En annan risk är att allmänheten tror att företagen tagit över uppgiften att finansiera de

socialt inriktade icke-vinstdrivande organisationernas verksamhet (Andreasen i 

Martínez, 2003). Med anledning av detta blir konsumenter mindre benägna att granska 

de ändamål de stödjer, det vill säga vilka som bäst kommer att förvalta deras pengar och

vilka som är i störst behov av stöd. (Gurin i Varadarajan & Menon, 1988; Ballesteros i 

Martínez, 2003) Ytterligare en effekt som kan orsakas av CRM är den eventuella

snedvridningen av konsumenternas givande som kan uppstå. Denna snedvridning styrs 

delvis av företagens val att stödja vissa projekt eller organisationer, vilket innebär att 

mindre ”attraktiva” ändamål blir lidande. (Berglind & Nakata, 2005) 

3.3.4 Valet av partner 

Frågan rörande valet av samarbetspartner påverkas av riskfaktorerna maktobalans, dålig 

matchning och strukturella egenskaper hos parterna i en social allians (se 3.3.3). I detta 

avsnitt förs teoretiska resonemang kring hur risker och problem kan förebyggas och 

undvikas genom ett val av samarbetspartner som tar hänsyn till faktorerna matchning,

maktbalans och strukturella egenskaper, vilka illustreras i figuren nedan.

Figur 6 Inverkande faktorer i valet av samarbetspartner

Källa: Egen konstruktion

Maktbalans

Matchning
Strukturella
Egenskaper

+
Varumärke

Social allians
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Matchning

Berger et al (2004) menar att matchningen är en betydelsefull och grundläggande faktor 

vid ingåendet av en social allians. De menar att den omfattar så många som nio 

dimensioner, vilkas innebörd illustreras i figur 7 nedan. 

DIMENSION NYTTA

Mission Uppmärksamhet, prioritet, delade tankar

Resurser Beroende, dra fördel av varandras olikheter

Ledning Ledningens engagemang och stöd 

Arbetsstyrka Förstärker de anställdas identifiering med organisationen,
volontärhjälp

Målgrupp Tillgång till varandras målgrupper en fördel, volontärhjälp 

Produkt/Ändamål Värdeskapande genom gemensam marknadsföring 

Affärscykel Överensstämmelse i timing

Kultur Underlättar implementering och styrning av alliansen 

Utvärdering Delad uppfattning om vad framgång innebär 

Figur 7 Matchning företag/icke-vinstdrivande organisation

Källa: Berger et al 2004:70

Ytterligare ett perspektiv på matchning hör till Hoeffler & Kellers (2002) resonemang

och deras studie rör hur varumärket påverkas av valet av samarbetspartner. Dessa

författare menar att valet av samarbetspartner beror på ett strategiskt val med hänsyn till 

hur det påverkar varumärke och image, det vill säga att företaget kan välja mellan den 

strategi de kallar ”gemensamhet” (commonality) och den strategi som benämns 

”förenlighet” (compatibility).

Den första strategin innebär ett val att samarbeta med en icke-vinstdrivande

organisation vars ändamål delar de positiva associationer och gensvar som hör till 

företagets varumärke (Sen & Bhattacharya, 2001) och på så vis förstärks de redan 

existerande uppfattningarna om varumärket. Hoeffler & Keller (2002) menar vidare att 
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såväl gemensamhetseffekt som varumärkeskännedom förstärks ytterligare ju bättre

matchade företaget och den icke-vinstdrivande organisationen är.

Förenlighetsstrategin innebär att genom samarbete med en icke-vinstdrivande partner 

utvidga och tillföra nya värden till det egna varumärket. Denna strategi är lämplig när

företaget eftersträvar en unik konkurrensfördel genom de associationer som skapas i

samarbetet med en icke-vinstdrivande organisation. Det är i detta fall viktigt att finna en 

icke-vinstdrivande organisation vars mission och värden tillför nya värden. Denna

strategi är emellertid mer sällsynt, eftersom den kan vara svår att lyckas med. Ett syfte

med förenlighetsstrategin kan för exempelvis alkohol- och tobakstillverkare vara ett sätt 

att motverka de negativa associationer som finns i relation till de skador som 

konsumtion av deras produkter kan orsaka. Detta åstadkoms genom att marknadsföra en 

”säker” alkohol- och tobakskonsumtion. (Hoffler & Keller, 2002)

För att skapa en förtjänstfull social allians förespråkar Kalligeros (2005) att valet av 

samarbetspartner baseras på ett så kallat 3C-synsätt, vilket innefattar de tre faktorerna

connection, commitment och communication. En viktig förutsättning för samarbete är 

att det finns en klar koppling (connection) mellan de ingående parternas 

varumärkesimage, mission och värderingar, samt att dessa är relevanta för företagets 

målgrupp och även i den sociala kontext där den icke-vinstdrivande organisationen är 

verksam. Kopplingen är grundläggande för diskussionen om matchning mellan

organisation och företag, vilken har kommit att bli ganska intensiv och ett flertal

författare menar att företaget, varumärket eller produkten bör ha en stark koppling till 

det välgörande syftet/beteendet som de vill associeras med genom en social allians. 

Detta för att effekten av samarbetet ska bli så stor som möjligt. (Hamlin & Wilson,

2004) Det finns dock mycket få empiriska bevis för att så är fallet, samtidigt som det 

finns de som menar att kopplingen mellan företag och ändamål inte har så stor 

betydelse. (Hamlin & Wilson, 2004)

Kalligeros andra C står för engagemang (commitment), vilket är ytterligare en 

nödvändig förutsättning för att samarbetet i den sociala alliansen ska få en önskvärd

effekt. Detta innebär att ledningen i respektive organisation är aktivt involverad i 
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samarbetet, samt att det finns övertygande förespråkare på vardera sidan som arbetar för

samarbete mellan den icke-vinstdrivande organisationen och företaget. (Kalligeros, 

2005) Även Berglind & Nakata (2005) poängterar vikten av ledningens engagemang

eftersom CRM i regel medför en förändring i företagskulturen mot att präglas av socialt

ansvar. Denna förändring är av betydelse för att nå ut med och förankra filosofin om ett

socialt ansvarstagande och på så vis åstadkomma en lyckad implementering av de 

alliansrelaterade aktiviteterna (Berglind & Nakata, 2005). Det är också viktigt att det 

råder förståelse mellan parterna för de målsättningar och missioner som styr respektive

verksamhet. Medarbetarnas deltagande är även betydelsefullt då tillhörigheten spelar

roll för såväl moral som rykte och medvetenhet. (Kalligeros, 2005) 

Kommunikation (communication) är Kalligeros tredje C. Denna aspekt beskriver vikten

av att de båda parterna är tydliga vad gäller finansiering, utvärdering och förväntningar, 

för att undvika potentiella problem eller missförstånd. Det är även viktigt att 

kommunicera ut budskapet internt för att integrera CRM fullt ut i alla delar av 

organisationen. (Kalligeros, 2005)

Maktbalans

I avsnitt 3.3.3 diskuterades de risker som en obalans i maktförhållandet mellan parterna

medför. Vikten av maktbalans, men även vem som tenderar att bli den svagare parten 

kan dock diskuteras.

Martínez (2003) menar att risken för maktobalans framför allt är en initial fara och att

det är en betydelsefull aspekt för framför allt den icke-vinstdrivande organisationen att 

väga in i valet av samarbetspartner. En tänkbar anledning till varför det främst skulle 

vara den icke-vinstdrivande organisationen som riskerar att bli den lidande parten är att 

företaget står för ekonomiska, och även i en del fall resurs- och kompetensmässiga

insatser. Eftersom ett typiskt karaktärsdrag hos de icke-vinstdrivande organisationerna

är att de är beroende av bidrag, innebär företagens ekonomiska makt att de får ett 

övertag i relationen medan de icke-vinstdrivande organisationerna hamnar i 

beroendeställning. (Andreasen, 2001)
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I en studie av elva sociala allianser kom Berger et al (2004) emellertid fram till att det 

inte alltid är företaget som är den starkare parten, utan det visade sig i en del fall vara 

den icke-vinstdrivande organisationen som hade det starkare varumärkeskapitalet3 och 

bättre relationer med de huvudsakliga intressenterna. Anledningen till att det ofta antas 

vara företaget som är den starkare parten är att de icke-vinstdrivande organisationerna

tenderar att undervärderas. Detta beror bland annat på okunskap och att 

organisationerna inte själva inser värdet av sitt varumärke och sina styrkor, och därmed

saknar förmågan att utnyttja dessa. De icke-vinstdrivande organisationerna måste, för att 

inte hamna i underläge gentemot företagen, inse och kommunicera det värde de tillför i 

den sociala alliansen. (Berger et al, 2004) 

Parternas strukturella egenskaper

Berger et al (2004) menar att de strukturella egenskaperna hos den icke-vinstdrivande

organisationen respektive företaget har stor betydelse för hur framgångsrikt parterna 

kommer att kunna samarbeta. I en studie av sociala allianser delas de icke-vinstdrivande 

organisationerna in i fem olika strukturella dimensioner, vilka medför för- och 

nackdelar sett ur företagets perspektiv. Dimensionerna illustreras i figuren nedan. 

’

DIMENSION FÖRDELAR NACKDELAR

Organisationstyp:
insamling för egna 
ändamål eller för att ge till 
andra icke-vinstdrivande 
organisationer

Insamling för egna ändamål
- oftast enklare att knyta
företagets namn till det 
donerade kapitalet.

 - även större möjlighet för 
aktivt engagemang i den 
icke-vinstdrivande
organisationens syfte och 
ändamål bland företagets 
anställda.

Vid stöd till den andra typen
av organisation mindre risk 
för politiska diskussioner
eftersom pengarna inte lika 
tydligt knyts till ett specifikt 

Insamling för egna ändamål
- svårt för företaget att välja 
vilken del av organisationens
verksamhet de ska stödja.

- även risk att företaget utsätts 
för politiska diskussioner,
intressenter kan ha åsikter om
ändamålet

3 Varumärkeskapital (Brand Equity) består av en uppsättning fördelar och förpliktelser som kopplas till
ett varumärke och medför ett värde till en produkt och en tjänst (URL 11).
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ändamål.

Organisationsstruktur:
centralstyrd eller 
autonoma enheter?

Centralstyrning:
- Lättare att genomföra

enhetliga nationella 
program

- Mindre komplex
styrning

- Likartad styrning hos
företaget gynnar en 
social allians,
underlättar samarbete 
och förståelse

Hög grad av autonomi
- större möjligheter för nya 
idéer, anpassning av 
programmen till lokala
behov.

Centralstyrning:
- Möjligt att grad av 

anpassning och 
innovationsförmåga är 
lägre

Organisationen med autonoma 
enheter kan försvåra 
genomförandet av ett enhetligt, 
nationellt aktionsprogram.

Risk att vissa enheter ej vill 
ingå i den sociala alliansen 
eller samarbetar med andra
företag.

Organisationens storlek Stor och väletablerad
organisation - välkänt namn, 
starkare varumärke

Liten och entreprenörs-
mässig organisation - mer 
innovativ och anpassningsbar 

Risk att en stor organisation är 
byråkratisk och dominerande.

Liten organisation – mindre
känt namn eller varumärke

Erbjuder organisationen
intäktsgenererande
produkter och tjänster?

Innovativ och
entreprenörsmässig
organisation.

Logisk samarbetsform - 
företaget bidra med expertis 
inom distribution eller 
marknadsföring av 
produkterna.

Naturlig anledning för 
företaget att tillföra resurser 
och kompetens till 
organisationen.

Högre krav på produktstyrning,
såsom exempelvis
kvalitetsfrågor, samt att kraven 
på företagets resurser och 
kompetenser ökar. 

Organisationens
erfarenhet av tidigare
företagssamarbeten

Företagssamarbeten som
grundstrategi - god
inställning till samarbeten,
större erfarenhet, underlättar
för företaget och samarbetet
dem emellan. 

Om organisationen samarbetar
med flera andra företag, kan 
det bli svårt för företaget att få 
ett exklusivt kontrakt.

Figur 8 Den icke-vinstdrivande organisationens strukturella dimensioner

Berger et al, 2004:77-78

52



SOCIALA ALLIANSER – gränsöverskridande samarbete 

Jenny Nilsson & Emelie Persson

Värt att notera i Berger et als modell är att när det gäller centralstyrning hos den icke-

vinstdrivande organisationen, menar författarna att företag i regel är centralstyrda, om 

än i varierande utsträckning och att det är en fördel om båda parter har en likartad 

styrning. Detta beror på att en centralstyrd icke-vinstdrivande organisation är mer 

förenlig med ett företags kultur och arbetssätt. Deras slutsats är att det är svårare för

företag att få till stånd ett effektivt och enhetligt samarbete med en icke-vinstdrivande

organisation bestående av flera autonoma enheter. (Berger et al, 2004) Detta tolkar vi 

som att det kan ge upphov till svårigheter vad gäller förankring och implementering av 

samarbetet i den icke-vinstdrivande organisationens samtliga lokala enheter.

Berger et als modell tar inte hänsyn till den icke-vinstdrivande organisationens

varumärke och image och dessa faktorers inverkan på den sociala alliansen. I enlighet

med Lafferty et al (2004) menar vi dock att varumärkeskännedom är en betydelsefull 

faktor att ta i beaktande, både vad gäller företaget och den icke-vinstdrivande 

organisationen. Detta beror på att målgruppens attitydförändringar påverkas beroende 

på vilken samarbetspartner som väljs. Lafferty et al (2004) konstaterar att det är av stor

vikt för företagen att vara medvetna om hur väl deras konsumenter känner till den icke-

vinstdrivande organisation som de väljer att ingå partnerskap med. De menar att denna 

vetskap utgör grunden för den strategiska utvecklingen av såväl existerande som nya

varumärken, eftersom samarbete med en välkänd och högt uppskattad icke-

vinstdrivande organisation kan ha positiva synergieffekter på målgruppens attityder

gentemot varumärket. Med anledning av detta kan varumärkeskännedom fungera som

ett slags moderator för attityder hos målgruppen. (Lafferty et al, 2004)

Berger et al (2004) har på ett liknande sätt delat in företagen i fyra strukturella 

dimensioner och dess implikationer för den icke-vinstdrivande organisationen, vilka

sammanfattas i tabellen nedan.

DIMENSION FÖRDELAR NACKDELAR

Företagets
organisationsstruktur:
platt eller hierarkisk

Platt organisationsstruktur 
mer lik den icke-
vinstdrivande
organisationen, underlättar
samarbetet.

Hierarkisk struktur - formellt
och mer byråkratiskt
beslutsfattande
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Hierarkisk struktur - snabbt 
beslutsfattande och 
agerande.

Målgruppens karaktär Om bra och utvecklad 
relation med smal målgrupp
– stora möjligheter att uppnå
intresse och engagemang för 
den icke-vinstdrivande 
organisationens ändamål. 

Bred målgrupp - ökar 
möjligheterna att 
kommunicera ut 
organisationens budskap, 
större exponering 

Svårare att nå ut till stor, 
heterogen massa än till tydligt
definierad målgrupp.

Direkt till 
slutkonsumenter eller 
andra företag?

Företag som vänder sig till
slutkonsumenter kan öka 
exponeringen av 
organisationens ändamål - 
främjar konsumenternas 
medvetenhet och 
engagemang.

Ökad motivation bland de 
anställda som förmedlare av
budskapet till
slutkonsumenter, känner 
större samhörighet med
både företag och den sociala 
alliansen.

Företag som vänder sig till andra 
företag - oftast sämre
kommunikationsmöjligheter
minskad exponering av den
icke-vinstdrivande
organisationens ändamål och 
budskap når inte ut till 
slutkonsumenterna

Varumärkets
egenskaper

Varumärke med högt
anseende - synlighet,
trovärdighet, stabilitet och
finansiell styrka

Mindre välkänt varumärke,
lägre attraktionskraft men 
samtidigt kan 
varumärkesansvariga vara 
mer flexibla, 
samarbetsvilliga och 
angelägna om att få den 
sociala alliansen att fungera. 

Ett starkt varumärke kan vara en
maktfaktor som gör företaget till 
den starkare parten.

Figur 9 Företagets strukturella dimensioner

Källa: Berger et al, 2004:82-83
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Berger et als perspektiv på den icke-vinstdrivande organisationens respektive företagets 

strukturella egenskaper visar ytterligare på hur komplexa förutsättningarna för ett lyckat 

samarbete är. Det finns dock ytterligare tänkbara egenskaper som kan tänkas saknas i 

Berger et als modell, exempelvis företagets organisationsstruktur avseende huruvida 

företaget är centralstyrt eller decentraliserat. Modellen tar förvisso upp hierarkisk 

jämfört med platt organisation, men vi menar att denna dimension är ofullständig med

hänsyn till dess konsekvenser för samarbetet. Det framgår inte vilka konsekvenser som 

centralstyrt respektive ett decentraliserat företag får för en social allians.

För att komplettera dimensionen företagets varumärke menar Lafferty et al (2004) att 

företagets varumärke, i förhållande till den icke-vinstdrivande organisationens 

varumärke, ofta är bättre förankrat bland konsumenterna. Detta beror på att de i de flesta 

fall har möjlighet att konsumera den vara eller tjänst som företaget erbjuder, vilket i sin 

tur medför att de har en personlig och starkare erfarenhet av varumärket i fråga. När det 

gäller en icke-vinstdrivande organisation kan det tänkas att många konsumenter känner 

till dess namn, dock utan att ha personlig erfarenhet av deras verksamhet. Detta kan 

därför tänkas påverka den icke-vinstdrivande organisationens inverkan i alliansen och 

därmed de attitydförändringar som kommer av samarbetet. Den huvudsakliga 

konsekvensen av denna skillnad är att det inte går att jämföra graden av 

varumärkeskännedom mellan de olika parterna. Samma författare menar även att en 

lyckad gemensam marknadsföringskampanj kan leda till ökat givande från 

privatpersoner och andra intressenter. En social allians med en känd samarbetspartner

gynnar dessutom den icke-vinstdrivande organisationens varumärke och anseende. 

(Lafferty et al, 2004)
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4. EMPIRI OCH ANALYS

Kapitlet inleds med en presentation av respektive företag och organisation, vilka har

legat till grund för vår studie av sociala allianser. Eftersom den icke-vinstdrivande 

organisationen, här Hjärt-Lungfonden, och dess mission är grundläggande för en 

social allians kommer tyngden att ligga på denna. Hjärt-Lungfondens

företagssamarbete i allmänhet beskrivs innan de involverade företagens syn på sitt 

sociala engagemang tas upp och samarbetena med Unilever respektive Choice Hotels 

analyseras. Slutligen beskrivs och analyseras de förtjänster som den sociala alliansen 

resulterar i, de problem och risker som parterna har stött på och vilka underliggande 

faktorer som kan ha bidragit till situationen.

4.1 Presentationer av organisation och företag 

Vi har valt att studera två av Hjärt-Lungfondens företagssamarbeten, vilket syftar till att 

illustrera två exempel på samarbeten mellan icke-vinstdrivande organisationer och

företag i en svensk kontext. Med anledning av detta presenteras de tre involverade 

parterna Hjärt-Lungfonden som icke-vinstdrivande organisation, samt företagen 

Unilever och Choice Hotels.

4.1.1 Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden (HLF) är en ideell förening som grundades 1904, ursprungligen i

kampen mot tuberkulos. HLF:s verksamhetssyfte idag är emellertid att samla in och 

fördela pengar till svensk fristående hjärt-, kärl- och lungforskning.

”Hjärt-Lungfondens vision är att besegra hjärt- och kärlsjukdomarna.”

Källa: URL 7 

Informationen rörande HLF och deras företagssamarbeten grundas dels på information

på HLF:s hemsida, men framför allt på de två intervjuer som genomfördes med HLF:s 
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företagsansvarige Ingrid Engellau och informationschefen Roger Höglund. De är båda 

drivande och centrala personer i HLF:s företagssamarbeten.

HLF samlar årligen in och delar ut omkring 80 miljoner kronor till forskning och är 

därmed den största privata bidragsgivaren till denna typ av forskning i Sverige. HLF är 

en helt bidragsberoende organisation. Fonden får inte några statliga eller övriga bidrag, 

vilket innebär att deras forskningsfinansiering är beroende av gåvor och bidrag från 

privatpersoner och företag. Som en ytterligare inkomstkälla har HLF tagit fram några

egna produkter som säljs. Exempel på detta är hjärt-pins och kokboken ”Alla Hjärtans

Recept”, vilken innehåller recept på maträtter som är hälsosamma ur ett hjärt- och 

lungperspektiv.

HLF är en liten organisation med ett 20-tal anställda och består av tre delar. Den ideella

föreningen som huvudsakligen bedriver privatinsamling; det vetenskapliga rådet

bestående av professorer och sakkunniga, samt HLF AB, ett vinstdrivande 

försäljningsaktiebolag vars verksamhet inriktas på HLF:s företagssamarbeten. HLF har 

enbart en central organisation och ingen lokal verksamhet inom ramen för föreningen.

Hjärt-Lungfondens marknadsföringsorganisation

Då icke-vinstdrivande organisationer i litteraturen ofta tenderar att framställas som

svaga i marknadsföringshänseende, framför allt beroende på finansiella begränsningar, 

är det av intresse att beskriva hur marknadsföringsorganisationen fungerar hos HLF.

Höglund menar att hela fonden i grunden är en kampanjorganisation, men det är den 

ideella föreningen som har huvudansvaret för marknadsföringen av HLF och allt 

varumärkesrelaterat arbete. Den del som skulle kunna likställas med ett företags

marknadsavdelning är uppdelad i två avdelningar, insamling och 

kommunikation/information. De båda avdelningarna karaktäriseras av en integrerad 

arbetsprocess mellan kommunikations- och varumärkesarbete. I denna process 

införlivas insamlingen och övriga funktioner som till exempel hemsida, den egna 

tidningen och olika temaskrifter. Huvudansvaret för fondens marknadsföring vilar hos 
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Höglund, i egenskap av informationschef, och insamlingschefen för privatmarknaden. I

egenskap av ansvarig för företagssamarbeten bistår Engellau med information om vad 

som sker och efterfrågas på företagssidan. 

För allt kommunikations- och kampanjarbete har Höglund byggt upp ett externt team 

med handplockade nyckelpersoner inom PR, reklam och media som, beroende på 

projekt, arbetar tillsammans i olika konstellationer för utformningen av budskap och 

kampanjer.

4.1.2 Unilever

Informationen rörande Unilever och det samarbete de bedriver med HLF baseras på de 

telefonintervjuer som genomfördes med företagets informationschef Ulf Tyrén och 

informatör Gunilla Milstam. Företagspresentationen grundas även på information från 

Unilevers hemsida.

Unilever Sverige är en del av den internationella koncernen Unilever som är ett av 

världens främsta konsumentvaruföretag med en total omsättning under 2004 på € 40,4 

miljarder. Unilever Sverige har tre dotterbolag; Unilever Bestfoods, Lever Fabergé och

GB Glace. De tre dotterbolagen representerar Unilever Sveriges tre olika divisioner av 

produkter som är livsmedel, personlig hygien och hemrengöring samt glass. 

Produkterna lanseras under ett stort antal välkända varumärken, exempelvis Knorr, 

Dove, Via, Magnum, Carte d’Or och Becel. (URL 16) 

Unilever vill förmedla livskraft genom att samlas kring en gemensam mission, vilken de

uttrycker i sin ”Vitality Mission”.

”Vår uppgift är att berika tillvaron med vitalitet. Vi tillgodoser

människors vardagliga behov av näringsriktig mat, hygien och personlig omsorg med 

varumärken som hjälper dem att må bra, se bra ut och få mer ut av livet.”

Källa: URL 16 
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Unilever är ett av världens största livsmedelsföretag och har möjlighet att påverka 

miljoner människors hälsa genom den mat de tillverkar. Unilever menar att de är 

medvetna om detta ansvar varför fokus ligger på näring och hälsa. I takt med ökad 

kunskap genom den forskning som de bedriver, anpassas innehållet i deras produkter 

och ett flertal av Unilevers varumärken har tagit initiativ till att minska innehållet av 

socker, mättat fett och salt. (URL 16) 

Becel är det varumärke som spelar huvudrollen i Unilevers samarbete med HLF. Becel 

marknadsförs som produkter som är bra för hjärtat. Det består av en rad 

mejeriprodukter, som till exempel matfett, en matlagningsgräddprodukt och bredbara 

pålägg, med en hög andel omättat fett och en låg andel mättat fett. Becelprodukterna är 

ett mer hälsosamt alternativ för framför allt de personer som vill sänka sitt kolesterol

och som vill dra ner på fettet i kosten. (URL 17) 

4.1.3 Choice Hotels

Informationen om Choice Hotels grundar sig på två intervjuer. Den första intervjun 

genomfördes med Lena Bülow som var den drivande kraften bakom Choices Hotels

samarbete med HLF. Idag arbetar hon dock som direktör för Individual Leisure Sales 

och har inget direkt ansvar för samarbetet. Den andra intervjun genomfördes med Ann 

Björk, hotelldirektör på Quality Hotel Ekoxen i Linköping. Därtill har viss information

hämtats från Choice Hotels hemsida.

Choice Hotels har funnits på den nordiska marknaden sedan 1990 då Choice Hotels 

Scandinavia ASA, vilket är en del av Choice International, etablerades i Norge. Sedan 

dess har Choice Hotels expanderat och är idag Nordens största hotellkedja med totalt 

151 hotell, varav 57 hotell återfinns i Sverige. Hotellen är indelade i fem olika 

kategorier med varumärken som står för olika kvalitets- och prisnivåer; Comfort,

Quality, Clarion, Quality Resort och Clarion Collection. Cirka en tredjedel av hotellen 

drivs på franchisebasis.
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Choice Hotels vision lyder: ”Vi skall vara skapande, stolta och passionerade människor 

som frigör energi för att vi kan, törs och vill ge av oss själva!”

Källa: URL 15 

Företagets mission är att ”genom begeistring, personlig omtanke och en stark

gemensam identitet ge gästerna en bättre vardag och lust att besöka oss igen och igen!”

Källa: URL 15 

Bülow förtydligar missionen i något enklare ord genom att förklara att det hela handlar

om gemenskap, att företagets identitet är en för alla, alla för en, vilket ska bidra till att

ge kunden eller gästen en bättre vardag.

4.2 Hjärt-Lungfondens syn på företagssamarbete 

I detta avsnitt ges en bakgrund till och en översiktlig bild av hur HLF arbetar med

företagsstöd. Vi tar upp en del generella aspekter på företagssamarbete, samt vilka 

kriterier som styr HLF:s val av samarbetspartners. I nästa avsnitt kommer vi att gå in på 

de specifika egenskaper och förutsättningar som råder i de allianser som finns mellan

HLF och Unilever respektive Choice Hotels.

Företagsverksamheten hos HLF är en relativt ny företeelse. Så sent som för bara några 

år sedan var de från styrelsehåll i princip förbjudna att samarbeta med företag, varför 

företagsstöd enbart förekom i form av gåvor. Höglund berättar att HLF:s styrelse ansåg 

att det var oetiskt och riskfyllt att samarbeta med företag eftersom de riskerade att 

uppfattas som ”köpta” av företagen. Eftersom Höglund med flera såg en stor potential i 

företagssamarbete såg han det som sin stora uppgift att övertyga styrelsen om att få

grunda en så kallad corporate fundraising-avdelning, vilken idag utgör

försäljningsaktiebolaget HLF AB. Engellau arbetar i HLF AB och ansvarar för

hanteringen och administrationen av de kommersiella relationerna med företag. HLF

AB är vinstdrivande och betalar vinstskatt som en vanlig affärsdrivande verksamhet.
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Utav de cirka 80 miljoner kronor som fonden årligen samlar in motsvarar

företagssamarbetena knappt tio procent. HLF anser att det har blivit nödvändigt för dem

att engagera sig i mer långsiktiga och strategiska samarbeten beroende på de

förutsättningar som forskningen medför, i egenskap av insamlingsobjekt. Med detta 

menar Engellau att företag är mindre benägna att ge spontana bidrag till forskning,

jämfört med att skänka pengar till fattiga och sjuka vilket har sin förklaring i att det

saknas ett omedelbart resultat i denna typ av gåva.

Enligt HLF:s hemsida finns det en rad olika samarbetsformer med varierande grad av 

engagemang för företag att välja mellan (se figur 10 nedan).

Företagsmedlemskap Bidra med pengar till forskning, i gengäld får företaget kunskaper 
om hälsofrämjande åtgärder i form av tidningen Forskning och
Hälsa, temaskrifter om exempelvis kolesterol, samt rabatter på
HLF:s produkter

Diplompaket Som ovan men med följande tillägg: företaget får ett diplom,
pinskarta, företagets namn blir synligt på HLF:s hemsida

Forskningsfadder Medför ett större engagemang i hjärt-kärlforskning, företaget
knyts närmare verksamheten. Mer exponering tillsammans med
HLF. Tillgång till HLF:s banner att sätta på företagets hemsida,
möjlighet till annonsering i tidningen Forskning och Hälsa, 
diplom, pinskarta, företagets namn på HLF:s hemsida, 
prenumeration på Forskning och Hälsa. 

Samarbetspartner ”Hjärt-Lungfonden samarbetar med företag vars affärsidé,
produkter, tjänster och events stöder Hjärt-Lungfondens vision.”
Skräddarsytt program. Långsiktigt samarbete. 

Figur 10 Samarbetsformer för företag – Hjärt-Lungfonden

Källa: URL 7

Det är emellertid få företag som samarbetar med HLF i någon av ovan nämnda former,

utan de flesta företagssamarbetena är specifika och skräddarsydda program, anpassade

efter respektive företags behov och önskemål. Detta är också den samarbetsform som
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HLF föredrar, eftersom det oftast leder till ett mer lönsamt och tillfredsställande

samarbete för båda sidor. Den högsta graden av engagemang när det gäller 

företagssamarbete med HLF går under benämningen ”Samarbetspartner” och i

dagsläget har organisationen åtta samarbetspartners. Utöver Choice Hotels och 

Unilever tillhör bland andra läkemedelsföretagen Sanofi Aventis och Novartis HLF:s 

samarbetspartners. (URL 7)

Innebörden av företagssamarbete är betydligt mer omfattande än enbart insamling av 

pengar. HLF har traditionellt sett en huvudsaklig målgrupp med en genomsnittlig ålder 

som överstiger 65 år och det är också dessa personer som är de huvudsakliga givarna på

privatmarknadssidan. Engellau menar emellertid att detta kan vara ett problem när de

samarbetar med företag. Det beror på att HLF, å företagens sida, kan upplevas som 

mindre aktuell och tilltalande att stödja eftersom deras personal, kunder och övriga

intressenter tillhör en annan, ofta yngre, målgrupp. HLF har för avsikt att nå ut till en 

bredare målgrupp. Det är därför det viktigt att ha företagets behov och intressen i fokus

och utifrån dessa skapa attraktiva erbjudanden.

”Oerhört viktigt att budskapet ska appellera till företag och att företagen

känner att det här är något som går rakt in i hjärtat på vår personal, kunder, våra 

intressenter.”

Källa: Engellau, 051125 

4.2.1 Hjärt-Lungfondens kriterier för val av samarbetspartner

Engellau menar att valet av samarbetspartner, utöver det ekonomiska bidraget, handlar 

om tillfört mervärde. Så länge ett samarbete endast medför ett ekonomiskt tillskott till 

fonden ses det som en gåva och Engellau menar att gåvor från företagen inte är lika 

intressanta eftersom HLF eftersträvar långsiktiga och strategiska företagsrelationer som 

ger upphov till ömsesidiga vinster.

Den kommersiella exponeringen av HLF:s 100-åriga varumärke är en viktig och 

mycket känslig fråga eftersom varumärkets värde grundas på fondens trovärdighet. 
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Vikten av trovärdighet medför att valet av samarbetspartners sker under vissa 

restriktioner. Detta sker i form av både en sponsrings- och en placeringspolicy, vilket 

enligt Engellau är unikt för HLF. Sponsringspolicyn innebär att företaget måste dela 

HLF:s vision och mål och ha en image som inte riskerar att befläcka HLF:s image och 

varumärke. Av denna anledning finns det en rad branscher med vilka HLF inte

samarbetar, till exempel tobaksindustrin, bryggerier och företag som producerar 

livsmedel som är ohälsosamma ur ett hjärt- och kärlperspektiv såsom snacks, 

snabbmat, eller produkter med hög sockerhalt. Placeringspolicyn går i linje med

sponsringspolicyn. Den innebär att HLF:s kapital inte får investeras i aktier hos företag 

med en omsättning baserad på socker eller fett som överstiger 25 procent. Detta är 

HLF:s sätt att förmedla konsekvens i kommunikationen av sitt budskap.

”Det är en balansgång hela tiden och man måste hela tiden vara lyhörd 

inför vad våra sympatisörer säger och omvärdera och utvärdera ständigt” 

Källa: Engellau, 051125 

Ett av de allra viktigaste kraven när HLF väljer samarbetspartner är att det aktuella

företaget direkt eller indirekt arbetar mot samma mål som HLF, det vill säga att färre

människor ska insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Ett sätt för företag att indirekt 

sträva mot detta mål är att arbeta med preventiva metoder och förespråka en livsstil 

som motverkar uppkomsten av nämnda sjukdomar gentemot sina anställda, men även 

kunder och andra intressenter. Engellau betonar också att samarbetets andemening bör 

vara förankrat i företagskulturen eller i deras affärsidé.

”Samarbetena bygger inte på att exempelvis VD:ns fru har drabbats av 

en hjärtinfarkt utan man tänker sig in i huruvida det passar in med strategin och om 

det kan ge synergier” 

Källa: Engellau, 051125 

Ett annat viktigt kriterium är att företagssamarbetet ger tillgång till målgrupper som 

HLF inte har tillgång till i nuläget och/eller som det skulle vara för dyrt eller svårt för

HLF att nå ut till på egen hand. Företagets geografiska placering och 
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upptagningsområde är ett viktigt kriterium för HLF att ta i beaktande eftersom de 

saknar lokal representation och företagets placering ger möjlighet till en vidare

exponering. Företagens branschtillhörighet är också betydelsefull och Engellau menar

att vissa branscher är mer attraktiva än andra och nämner exempelvis bank, 

försäkringsbolag och livsmedel som särskilt intressanta alternativ eftersom de kan 

erbjuda en lokal representation.

Engellau berättar att samarbete oftast sker på företagsnivå, men nämner samarbetet

med Unilever som ett undantag eftersom det sker på produktnivå. Höglund tycker inte 

att HLF:s företagssamarbete bör försiggå på produktnivå eftersom det är alltför 

tidskrävande och han menar att det finns ett större associationsvärde om samarbetet

sker på företagsnivå. Detta innebär att företagen förknippas med HLF och i en del fall

använder HLF:s logotyp på sina produkter.

4.3 Unilevers sociala engagemang 

I detta avsnitt ges en bild av hur Unilever betraktar sitt sociala engagemang, varefter 

samarbetet med HLF beskrivs. Sedan följer en analys av matchningen av de båda

parterna samt vilken inverkan samarbetet har på marknadsmixen.

Unilever anser att framgång innebär att agera ansvarsfullt mot såväl anställda som

konsumenter och samhället. Företaget samarbetar aktivt med olika intressenter och 

medverkar i flera olika projekt, bland annat i syfte att skydda miljön, stödja lokala

samhällen och bidra till en hållbar utveckling. (URL 16) I Sverige sker vanligtvis

samarbetet med hjälporganisationer genom att Unilever bidrar med ekonomiskt stöd till 

olika projekt.

Tyrén påpekar att Unilever som koncern har flera aktiva, djupgående och strategiska

samarbeten. Unilever samarbetar internationellt med UNICEF, i syfte att göra livet 

drägligare för barn. En annan samarbetspartner är WWF Världsnaturfonden och 

tillsammans bedriver de projektet Sustainable Agricultural Initiative.  För Unilever är 

syftet med detta projekt att långsiktigt säkra tillgången på vissa av deras nyckelråvaror, 
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såsom tomater och te. WWF:s syfte är dels att säkra en långsiktig uthållig produktion 

och dels att säkra det vilda livet både vad gäller flora och fauna. När det gäller 

samarbetet med WWF påpekar Tyrén betydelsen av att ha mål som stämmer överens

med samarbetspartnerns mål.

”Så vi har delvis samma mål och då är ett samarbete ganska givande” 

Källa: Tyrén, 051122 

Anledningen till att Unilever samarbetar med icke-vinstdrivande organisationer är, 

förutom att visa sitt sociala ansvarstagande, möjligheten att dra nytta av organisationens

positiva image eller rykte. Om arbetet sköts på rätt sätt menar Tyrén att företagets

varumärke kan påverkas positivt av den image som den icke-vinstdrivande

organisationen har. Generellt sett är målet med samarbete med icke-vinstdrivande

organisationer att stärka varumärket.

4.3.1 Samarbetet med Hjärt-Lungfonden 

Samarbetet mellan Unilever och HLF sker egentligen mellan varumärket Becel och

HLF, varför det kan beskrivas som ett samarbete på produktnivå. Tyrén beskriver 

samarbetet med HLF som ett mycket djupgående och integrerat samarbete. Anledningen 

till att de båda parterna valde att ingå samarbete var att Becel och HLF har ett 

gemensamt övergripande mål, nämligen att öka konsumenternas kunskap om kolesterol.

”Hela den kunskapen om kolesterol är ju basen för varumärket Becels

kommunikation och också HLF har ett intresse av att sprida kunskapen om kolesterol, 

så vi samarbetar i att kommunicera det här”

Källa: Tyrén, 051122 

Dessutom bedrevs redan liknande samarbeten mellan Unilever och hjärt-

lungorganisationer i andra länder. I Storbritannien samarbetar exempelvis Flora, den 

engelska motsvarigheten till Becel, med the British Heart Foundation. Målet att öka

konsumenternas kunskap om kolesterol tar sig uttryck i ett gemensamt

kommunikationsbehov, där de båda parterna vill upplysa konsumenterna om vad 
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kolesterol är, riskerna med ett förhöjt kolesterolvärde, vad de som konsumenter kan 

göra för att förebygga och undvika ett högt kolesterolvärde, samt informera om hjärt- 

och kärlsjukdomar. Detta menar Tyrén görs mer effektivt genom att samarbeta.

För att kommunicera budskapet om kolesterol och hjärt- och kärlsjukdomar har 

Unilever och HLF genomfört en rad kampanjer tillsammans, bland annat så kallade 

upplysningsturnéer. Under 2003 genomfördes turnén ”För friskare hjärtan” då tio orter 

runt om i Sverige besöktes. I stora tält utanför större livsmedelsbutiker fanns två team 

bestående av bland annat sjuksköterskor, dietister och företagsrepresentanter som 

utförde kolesteroltest och upplyste om kost, hälsa och kolesterol. HLF stod bakom 

denna turné och bidrog med sitt varumärke, däremot fanns de inte representerade på 

plats. Under 2005 genomfördes en liknande turné då representanter och dietister från 

både Unilever och HLF höll föreläsningar om framför allt kolesterol och fett.

Föreläsningarna ägde rum på Choice Hotels, som ett led i samarbetet mellan Choice 

Hotels och HLF. Även i samband med dessa föreläsningar hade besökarna möjlighet att 

göra kolesteroltest. (Föreläsning Linköping, 051027)

Ytterligare ett resultat av samarbetet mellan Unilever och HLF är en tv-sänd 

reklamkampanj, vilken utformades och finansierades av Unilever men där avsändaren 

var HLF. Fokus med kampanjen låg på kolesterol och dess risker och det enda som 

tyder på Unilevers inblandning är att Becels logotyp syns i ena hörnet, men det är alltså

inte reklam för Becel. I utbyte mot att Unilever finansierar vissa av HLF:s aktiviteter

har Unilever rättighet att märka matfettet Becel med HLF:s logotyp. Matfettet Becel har 

av HLF identifierats som det mest hälsosamma matfettet på marknaden, varför den får

märkas med HLF:s logotyp.

Under hösten 2004 genomförde varumärket Becel en landsomfattande temavecka

”Hjärtvänlig mat” på personalmatsalar, lunchrestauranger och hotell. Genom att sprida

kampanjmaterial bestående av hjärtvänliga matrecept, t-shirts, affischer och så vidare

syftade kampanjen till att inspirera till hälsosammare matlagning på dessa platser. På

kampanjmaterialet framgick Becels stöd till HLF. (URL 16) 
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Utöver de gemensamma aktiviteter som Unilever arrangerar tillsammans med HLF 

skänker Unilever pengar till organisationen. Som redan nämnts bär Becel-produkterna 

HLF:s logotyp, vilket skulle kunna tolkas som att de pengar som skänks är beroende av 

försäljningsvolymen. Så är dock inte fallet, utan Unilevers ekonomiska bidrag till HLF 

består istället av en fast årlig summa. Höglund menar att anledningen till detta är att 

HLF inte vill förknippas med margarinförsäljning utan med kolesterolfrågan. Höglund 

är dock medveten om att Unilever i ett andra eller tredje steg kapitaliserar på deras

namn, men menar också att även HLF tjänar på kolesterolfrågan genom att HLF:s 

budskap förs ut via försäljningen av Becelprodukterna.

Samarbetet som en social allians 

Även om vi, redan inledningsvis, valde att benämna samarbetena mellan HLF och 

Unilever respektive Choice Hotels som sociala allianser vill vi här förtydliga vad vi

grundar detta på, med stöd från de definitioner som har tagits upp.  När det gäller 

samarbetet mellan Unilever och HLF anser vi att detta kan beskrivas som en social

allians då det, i likhet med såväl Drumwrights som Andreasens definitioner (se 3.3.1),

handlar om ett nära och långsiktigt samarbete mellan ett kommersiellt företag och en 

icke-vinstdrivande organisation där båda parterna gynnas. Något som vi dock ställer oss 

frågande till är den andra punkten i Andreasens definition, där det framgår att företaget

inte kompenseras fullt ut för sina insatser. Detta är något som varken Tyrén på Unilever 

eller Engellau på HLF håller med om utan de framhåller att båda parterna har lika

mycket att vinna på att samarbeta. De ekonomiska medel som Unilever tillför

samarbetet kompenseras helt och hållet av motprestationer från HLF.

Matchade samarbetspartners 

När det gäller vilka motiv som ligger bakom att samarbetet mellan Unilever och HLF

inleddes står det klart att ett motiv, sett ur Unilevers perspektiv, var möjligheten att

stärka varumärket Becel. HLF å sin sida såg möjligheten till att få en ökad exponering, 

samt att få in mer pengar till organisationen. Som framgick i föregående avsnitt har

Unilever och HLF ett gemensamt övergripande mål, det vill säga att öka 
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konsumenternas kunskap om kolesterol. Detta var ett viktigt motiv till att samarbetet

mellan just dessa två parter inleddes. I likhet med flera av forskarna på området kring 

sociala allianser framhåller både Tyrén och Engellau vikten av att de båda parterna har

ett gemensamt mål som ligger till grund för samarbetet. Detta för att samarbetet ska

fungera och kunna bli lönsamt och långsiktigt. Som multinationellt företag kan det i och

för sig antas att Unilever, även som enskild aktör, har möjlighet att påverka ett mycket

stort antal människor genom försäljningen av näringsrika och hälsosamma produkter. 

Genom samarbetet med HLF stärks emellertid denna möjlighet ytterligare.

Unilevers mission handlar i stor utsträckning om människans hälsa och välbefinnande, 

vilket i samarbetet med HLF tar sig uttryck i produkten Becel som bidrar till 

hjärthälsan. Med bakgrund i detta menar vi att det, i enlighet med Kalligeros (se 3.3.4),

finns en koppling mellan de båda organisationernas mål och mission, vilket enligt 

nämnda författare är en viktig förutsättning för ett förtjänstfullt samarbete. Att 

ledningarna hos båda parter uppvisar ett stort engagemang är enligt Kalligeros en annan

viktig förutsättning och hos både HLF och Unilever finns engagerade personer, vilka 

aktivt verkar för att den sociala alliansen ska fungera och att en win-win-situation 

skapas. Att intresset för den sociala alliansen är stort hos de båda organisationerna tror 

vi beror på att föregående faktor, koppling, är tydlig. Det är ganska naturligt att Unilever

har ett stort engagemang i samarbetet eftersom det, genom kolesterolet, finns en tydlig 

koppling till varumärket Becel. Vi menar därmed att faktorerna koppling och

engagemang kan ses som inbördes relaterade till varandra.

Den tredje faktorn kommunikation som Kalligeros tar upp tycks också ha fungerat väl i 

fallet Unilever och HLF. I avtalet mellan de båda parterna framgår klart och tydligt vad 

som förväntas av respektive part, vad gäller såväl finansiering som andra prestationer.

Det är dock väldigt få personer inom Unilever som berörs av samarbetet, det vill säga

enbart de som arbetar med varumärket Becel, vilket kan ha underlättat 

kommunikationen och förankringen av samarbetet inom företaget. 

Matchning av de samarbetande parterna har, enligt Hoeffler och Keller (se 3.3.4), även 

en image- och varumärkesrelaterad aspekt, vilken förklarar huruvida företaget väljer en 
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gemensamhets- eller förenlighetsstrategi. Det har tidigare konstaterats att kopplingen 

mellan Becel och HLF är stark, eftersom kolesterol och hjärthälsa står i centrum. Därför 

anser vi att Unilevers valda strategi stämmer väl överens med den så kallade 

gemensamhetsstrategin. Unilever har valt att samarbeta med HLF för att ytterligare

förstärka varumärket Becel genom att det associeras med de positiva värden som HLF:s

varumärke och logotyp står för. Becels produkter syftar till en bättre hjärthälsa, vilket är 

det budskap som varumärket kommunicerar på egen hand. Detta går i linje med HLF:s 

mission att bekämpa hjärt- och kärlsjukdomar och genom att de båda parterna associeras 

med varandra bidrar HLF:s varumärke med en ökad seriositet och trovärdighet, vilket 

påverkar både Becels varumärke och image positivt.

Vi anser att matchningen av samarbetspartners i den sociala alliansen mellan HLF och 

Unilever är lyckad. Av matchningskriterierna att döma ser vi att HLF och Unilever möts 

på de flesta punkter, vilket vi återkommer till i avsnitt 4.7.2. Skulle samarbetet däremot

ske på en mer strategisk/företagsnivå tror vi att förhållandet skulle komma att 

kompliceras betydligt, eftersom samarbetet skulle bli betydligt mer omfattande och 

komplext.

Hur marknadsmixen påverkas av den sociala alliansen

Att marknadsmixen har stor betydelse inom social marknadsföring var något som 

framgick i avsnitt 3.1.2. Kline Weinreich menade även att det, när det rör sig om social 

marknadsföring, kan bli aktuellt att lägga till ytterligare P:n utöver de fyra traditionella. 

Ett exempel var partnerships, eftersom icke-vinstdrivande organisationer ofta behöver

samarbeta med andra organisationer för att bli mer effektiva i förmedlingen av sitt 

budskap. I enlighet med Kline Weinreich upplever HLF att de inte tillräckligt effektivt

kan nå ut till sina målgrupper med sitt budskap, varför de ser positivt på att samarbeta

med företag med liknande mål. Eftersom denna studie är fokuserad på sociala allianser 

blir detta P ytterst påtagligt.
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Genom att betrakta HLF:s arbete och sociala marknadsföring i relation till samarbetet

med Unilever ur 4P-perspektivet kan vi se hur den sociala alliansen påverkar

förmedlingen av HLF:s budskap. 

Produkten, det vill säga det beteende som HLF avser att påverka, är att samla in pengar 

till forskning i syfte att bekämpa hjärt- och kärlsjukdomar. För att HLF:s

företagssamarbeten ska präglas av ömsesidig lönsamhet och långsiktighet är det viktigt

att ta företagets önskemål i beaktande och inte bara se till HLF:s grundläggande mål.

Rörande samarbetet med Unilever har de båda parterna identifierat ett gemensamt mål,

det vill säga att öka konsumenternas kunskap om kolesterol, vilket är det som ligger till 

grund för de aktiviteter som genomförs inom ramen för den sociala alliansen. Att

samarbetet mellan HLF och Unilever sker på produktnivå genom varumärket Becel gör 

att det konkretiseras, tack vare att det finns en faktisk produkt som bär HLF:s logotyp 

och  som tydligt illustrerar kopplingen mellan de båda parterna. Det bör dock påpekas 

att det inte är en gemensam produkt.

Av teorin framgår att det ofta inom social marknadsföring förkommer relaterade 

produkter eller tjänster som hjälper till att konkretisera produkten. Exempel på en 

relaterad tjänst i samarbetet mellan HLF och Unilever är det kolesteroltest som 

besökarna på de gemensamma upplysningsturnéerna erbjöds genomföra. Utöver den 

information som förmedlades vid förläsningarna riktades besökarnas uppmärksamhet

mot kolesterol genom detta test.

I vår mening är variabeln plats, i ett socialt marknadsföringsperspektiv, ganska svår att 

konkretisera eftersom det inte finns någon bestämd plats att utöva eller uppfylla ett visst

beteende, särskilt med tanke på att beteendet är kollektivt och på så vis kan förekomma

samtidigt på flera olika ställen. Genom den sociala alliansen ser vi däremot hur platsen 

för förmedlingen av budskapet konkretiseras, exempelvis under de genomförda

upplysningsturnéerna. Genom att hålla föreläsningar för allmänheten om kolesterolets 

risker och vad konsumenten kan göra för att minska kolesterolhalten, skapas en 

mötesplats för dem som har ett intresse för kolesterol. En annan plats som HLF har fått 
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tillgång till tack vare samarbetet med Unilever är de livsmedelsbutiker där Becel-

produkterna säljs, eftersom Becel matfett bär HLF:s logotyp.

Vi anser inte att priset påverkas avsevärt av den sociala alliansen, åtminstone inte i den 

monetära aspekten. Den icke-monetära aspekten kan dock tänkas komma att påverkas 

till viss del. Genom de kampanjer och upplysningsturnéer som HLF och Unilever har 

gjort tillsammans har de informerat besökarna om olika riskfaktorer gällande hjärt- och 

kärlsjukdomar. Dietisterna har förklarat vad konsumenterna själva kan göra för att

reducera riskerna för att drabbas av dessa sjukdomar, bland annat genom att äta 

hälsosamt. Eftersom konsumenterna har fått mera kunskap kan det antas vara lättare och 

mindre tidskrävande för dem att förändra sitt beteende, vilket är ett exempel på att den 

icke-monetära aspekten av variabeln pris påverkas.  Ett annat exempel är att Becel 

matfett bär HLF:s logotyp, något som ytterligare förstärker budskapet och visar på att 

produkten är hälsosam ur ett hjärt- och kärlperspektiv. Detta kan underlätta valet av 

matfett för de konsumenter som är medvetna om kolesterolets risker. 

Det fjärde P:et promotion har en stor del i samarbetet mellan HLF och Unilever. Det tar 

sig uttryck såväl i den gemensamma tv-kampanjen som i upplysningsturnéerna och i

båda fallen har tonvikten legat på att kommunicera budskapet om kolesterol. HLF har 

genom samarbetet med Unilever fått större resurser till förfogande, vilket gör det 

möjligt för dem att exponeras i mer påkostade kampanjer än vad som skulle ha varit 

fallet utan Unilever.

4.4 Choice Hotels sociala engagemang

Detta avsnitt följer samma upplägg som föregående avsnitt 4.3 och här beskrivs Choice 

Hotels sociala engagemang innan samarbetet med HLF beskrivs och analyseras. 

Socialt ansvarstagande och samarbete med icke-vinstdrivande organisationer är inte ett 

strategiskt val för Choice Hotels. Enligt Bülow beror det snarare på företagets mission

som genomsyras av gemenskap och medmänsklighet. Hon menar att det har blivit lite 

av ett mode för företag att arbeta med CRM och att visa ett socialt ansvarstagande. Hon

71



SOCIALA ALLIANSER – gränsöverskridande samarbete 

Jenny Nilsson & Emelie Persson

menar att världen i sig har förändrats och att företagen har kommit att präglas av ett mer

mänskligt perspektiv och det finns många företag som jobbar med den här typen av 

frågor, men utan att marknadsföra det. 

”Allt handlar faktiskt inte om att tjäna pengar utan det handlar faktiskt om

att få förståelse för och kunna hjälpa andra människor, det är ett genuint intresse.”

Källa: Bülow, 051202 

Enligt Bülow genomsyras Choice Hotels av en stark kultur som präglas av omtanke för 

andra människor. Denna kultur får konsekvenser för hur företaget arbetar och agerar i 

olika frågor och att ta ett socialt ansvar anses vara en självklarhet. Det sociala 

engagemanget som en naturlig del av företagskulturen bekräftas av hotelldirektören 

Björk. Hon menar att engagemang på central nivå är viktig och ser engagerade personer 

som Lena Bülow och företagets norske VD Petter Stordalen som viktiga drivande

krafter i företaget.

”Choice Hotels uppmanar oss till att försöka gå ut och se var vi kan 

hjälpa till att bidra”

Källa: Björk, 051219 

Choice Hotels har som tradition att hjälpa de behövande. Björk påpekar att

huvudansvaret ligger hos hotellen, eftersom Choice Hotels har en så pass

decentraliserad organisation. Hon tillägger dock att det är viktigt för hotelldirektörerna

att få stöd och erkännande för det enskilda hotellets initiativ och arbete.

”Det beror ju lite grann på oss själva också ute på hotellen och hur vi vill 

fånga upp det och vad vi vill göra utav det… det hänger på oss hotelldirektörer att ta 

tag i de här frågorna som är behjärtansvärda och driva dem och så”

    Källa: Björk, 051219

Varje år brukar Choice Hotels ha ett tema för insamling av pengar, vilket gäller för

samtliga hotell. Björk berättar att hotellen, därutöver, även engagerar sig i egna projekt.

Quality Hotel Ekoxen bedriver exempelvis ett samarbete med Barn och 
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Cancerstiftelsen, vilket innebär att familjer med barn som behandlas på

Universitetssjukhuset i Linköping får bo i en av hotellets speciellt avsatta sviter.

Ett typiskt exempel på Choice Hotels sociala engagemang är den så kallade Marta 

Svennerud-dagen som äger rum den 24:e oktober varje år. Denna dag för socialt 

ansvarstagande har varje år ett nytt tema och föregås vanligen av cirka en månads

intensivt arbete som sedan mynnar ut i en stor happening på samtliga hotell. Utöver

Marta Svennerud-dagen har Choice Hotels bland annat engagerat sig i

blodgivarkampanjer, projekt för socialt utslagna personer och skolprojekt i Kambodja. I

samband med tsunami-katastrofen 2004 samarbetade även Choice Hotels aktivt med

Röda Korset, då de öppnade upp sina hotell för de katastrofdrabbade.

Choice Hotels bestämde sig 2004 för att försöka ta det sociala engagemanget ett steg 

längre och undersöka möjligheterna att skapa ett mer långsiktigt arbete med en 

samarbetspartner som matchar Choice Hotels verksamhet och värderingar.

4.4.1 Samarbetet med Hjärt-Lungfonden 

”Om det ska bli ett långsiktigt, strategiskt tänkande i det vi gör så måste 

man titta på en organisation som har vissa beröringspunkter med oss. Och då föll valet 

på HLF” 

Källa: Bülow, 051202 

Som redan nämnts var Bülow den drivande kraften till att Choice Hotels inledde ett 

samarbete med Hjärt-Lungfonden. I valet av samarbetspartner påpekar hon att det var 

av stor vikt att hitta en icke-vinstdrivande organisation som på något sätt sammanföll

med Choice Hotels och som dessutom kunde ge företaget något tillbaka. Det var även 

viktigt att hitta en samarbetspartner som kunde skapa ett ökat värde för Choice Hotels 

gäster och att de kunde ta del av samarbetet. Med detta i åtanke gjorde Bülow en 

kartläggning av de socialt befrämjande organisationer som finns i Sverige idag, för att 

hitta en lämplig samarbetspartner. Den huvudsakliga anledningen till att valet föll just 

på HLF var dock att en av Bülows nära kollegor hade drabbats av en hjärtattack, varför
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hon studerade denna organisation närmare. Hon menar att om hennes kollega 

exempelvis hade drabbats av cancer hade hon kanske istället studerat Cancerfonden mer 

ingående.

Vid kontakt med HLF visade det sig att de båda organisationerna hade tre stycken 

beröringspunkter, rökning, mat och motion, vilket motiverade ingåendet av samarbetet.

Bülow menar också att HLF:s företagsansvariga, Engellau, var avgörande för inledandet 

av samarbetet med HLF, eftersom hon visade ett stort intresse för att samarbeta och 

även eftersträvade att Choice Hotels skulle tjäna på samarbetet. Det var viktigt för båda

organisationerna att samarbetet präglades av långsiktighet och att bägge parter 

gynnades. Som redan nämnts identifierades tre faktorer som är viktiga i bekämpningen

och förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa utgjorde även faktorer som

Choice Hotels kunde arbeta aktivt med i sin verksamhet. Nästan genast i samband med

ingåendet av den sociala alliansen mellan Choice Hotels och HLF införde Choice 

Hotels totalt rökförbud i alla allmänna utrymmen på samtliga hotell. Detta sågs som en 

stor förändring eftersom hotellkedjan då var den enda och första i Norden att införa 

rökförbud. Bülow tillägger dock att det inte råder totalt rökförbud på hotellrummen, i

genomsnitt är 90 procent av rummen rökfria.

Samarbetet med HLF kommunicerades ut till hotellen av Bülow och det var därefter 

upp till respektive hotelldirektör att implementera och genomföra aktiviteter inom

ramen för samarbetet. Björk berättar att detta arbete har varierat i omfattning mellan

hotellen, men på Quality Hotel Ekoxen välkomnades Bülows initiativ. Då detta hotell

redan arbetade efter visionen om en sundare livsstil, anammades idén omedelbart.

Hotellpersonalen utbildades av en dietist, vilken nämnvärt nog inte tillhörde HLF, som

fokuserade vikten av att äta rätt och vad det betyder för hälsan. Björk menar att det var 

en förutsättning att utbilda personalen, både för deras egen skull, men även för att 

framgångsrikt kommunicera ut budskapet till hotellgästerna. HLF:s kokbok finns till 

försäljning i hotellreceptionen och används dessutom i köket på Quality Hotel Ekoxen. 

Björk och hennes kökspersonal har i samspråk med HLF tagit fram en ny frukostbuffé. 

Förändringen innebar att det tidigare frukostsortimentet kompletterades med

hälsosamma produkter, vilka är märkta med HLF-symbolen. Denna märkning
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symboliserar att rätten alternativt produkten är kvalitetssäkrad av HLF:s dietister. Både

på frukostbordet och på hotellrummen finns informationsblad rörande frukostbuffén. 

Bülow berättar att Choice Hotels och HLF dessutom genomför gemensamma

aktiviteter, såsom loppmarknader och auktioner. Den tidigare nämnda kolesterolturnén, 

som arrangerades av HLF och Unilever, ägde dessutom rum på Choice Hotels på olika 

platser i Sverige. För att ytterligare visa att företaget stödjer HLF bär många av de 

anställda HLF:s pin, vilka även finns till försäljning på hotellen. Därtill finns

information rörande HLF, deras insamlingsarbete och den forskning de stödjer

tillgänglig för hotellgästerna vid incheckningsdisken, på rummen, i baren och i

biblioteket.

Samarbetet som en social allians 

I likhet med samarbetet mellan HLF och Unilever, stämmer samarbetet mellan HLF och 

Choice Hotel överens med såväl Drumwright et al som Andreasens definitioner (se 

3.3.1) av en social allians. Samarbetet mellan HLF och Choice Hotels är ett långsiktigt 

samarbete mellan en icke-vinstdrivande och en vinstdrivande part som samarbetar för

ett gemensamt marknadsföringsprogram. De gemensamma projekten genomförs i båda 

parters intresse, motiverade av de gemensamma målen rökning, mat och motion. 

Tidigare har vi ställt oss frågande till den del av Andreasens definition som säger att 

företaget inte skulle bli fullt kompenserat för sina insatser. Detta är dock något som kan 

tänkas ha viss relevans i samarbetet med Choice Hotels. Bülow framhäver att det från 

Choice Hotels inte finns några krav på full kompensation i form av motprestationer.

Engellau på HLF menar dock att företagen alltid kompenseras, varför det är svårt att 

avgöra hur det verkligen förhåller sig. 

”Vi måste kompensera företaget med exakt lika många kronor och 

ören, omsatt i motprestationer som de har givit oss… Jag tycker det är noga att

man har klart för sig att de ska kompenseras fullt ut, så att det inte är någon 

välgörenhet.”

Källa: Engellau, 051125 
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I förhandlingen mellan de två parterna avtalades om gemensamma aktiviteter och

motprestationer, vilka utgör vad respektive part är beredd att bidra med, givet en summa

pengar. Via samarbetet får Choice Hotels exempelvis tillgång till HLF.s dietist som kan 

ta fram en kvalitetssäkrad meny till hotellen, det vill säga maträtter som är hälsosamma

ur ett hjärt- och kärlperspektiv och som därmed märks med HLF-symbolen.

Matchade samarbetspartners 

När det gäller de motiv som låg bakom samarbetet mellan Choice Hotels och HLF kan 

det konstateras att det grundläggande motivet från Choice Hotels sida var deras vilja att 

ta ett socialt ansvar genom att ingå ett strategiskt samarbete med en icke-vinstdrivande

organisation. HLF:s främsta motiv till att samarbeta med Choice Hotels var den 

exponeringen som hotellkedjan kunde erbjuda.

Det skulle kunna ifrågasättas på vilket sätt hotellverksamhet är relaterat till hjärt- och 

lungforskning. Grunden för samarbete handlar enligt Engellau om att ha ett gemensamt

mål med sin verksamhet och ett första krav på HLF:s samarbetspartners är att deras

verksamhet inte står i strid med HLF.s vision att besegra hjärt- och kärlsjukdomarna,

samt att de direkt eller indirekt arbetar i förebyggande syfte mot hjärt- och

kärlsjukdomar. Detta krav kan likställas med vad Kalligeros benämner koppling, det vill 

säga förutsättningen att de ingående parterna delar varumärkesimage, mission och 

värderingar (se 3.3.4). Choice Hotels arbetar efter en vision och en mission med en 

humanistisk prägel, vilka ställer både de anställdas och hotellgästernas hälsa och 

välbefinnande i centrum. Utifrån detta ligger de tre gemensamma beröringspunkterna 

rökning, mat och motion till grund för den sociala alliansen. Bülow menar dock att en 

av de främsta anledningarna till varför de valde HLF var att en kollega hade drabbats av 

en hjärtattack. Initiativet till samarbete berodde således till stor del på emotionella skäl.

Detta gör att vi ställer oss frågande till om det egentliga motivet för samarbete är

tillräckligt starkt för att engagera och motivera företagets anställda. I likhet med

Engellau anser vi att strategisk förankring och en stark relation till affärsidé och 

verksamhetssyfte är en förutsättning. Med detta menar vi att det utöver de gemensamma

målen bör finnas ett starkt incitament för genomförande av de gemensamma
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aktiviteterna. Att vara god är inte tillräckligt, utan i slutändan handlar det nog trots allt 

om att tjäna pengar.

Även Kalligeros andra C motsvarar engagemang, vilket tycks uppfyllas i den aktuella 

alliansen. Det fanns redan från början ett stort intresse på båda sidor för att ingå ett 

samarbete och både HLF och Choice Hotels vittnar om ett brinnande engagemang hos

den motstående parten. Vi har även uppfattningen att det från Choice Hotels sida finns 

ett seriöst engagemang och att företagskulturen tycks präglas av detsamma.

Den tredje variabeln som Kalligeros tar upp är kommunikation. Eftersom Choice Hotels 

främsta motiv för samarbete inte är att sammankopplas med HLF har de valt att inte 

aktivt kommunicera samarbetet med HLF externt. Att samarbetet inte har

kommunicerats externt kan även tänkas ha fått följder för att den interna

kommunikationen i vissa fall förefaller ha varit något bristfällig. I det initiala skedet 

tycks kommunikationen ha fungerat. Därefter har det dock inte skett någon kontinuerlig

kommunikation eller utvärdering av samarbetet, trots att den interna kommunikationen 

och uppföljningen kan antas vara viktiga aspekter när det gäller förankringen av

samarbetet.

När det gäller gemensamhets- respektive förenlighetsstrategin rörande matchning av 

varumärken menar vi att även den sociala alliansen mellan HLF och Choice Hotels 

präglas av gemensamhet mellan de båda parternas varumärken och image. Kopplingen 

är dock inte lika tydlig i detta fall eftersom Choice Hotels inte förknippas med hjärt-

kärlforskning eller kolesterolfrågor på ett lika uppenbart sätt som Becel. Vi menar dock 

att Choice Hotels har en företagskultur som går i linje med HLF:s värderingar. Denna

kultur genomsyrar hela företaget och färgar på så vis deras varumärke. Vid ingåendet av 

samarbetet fann parterna de tre beröringspunkter som utgör grunden för den sociala 

alliansen och genom att samarbeta tror vi att de existerande uppfattningarna om båda

parternas varumärke stärks. Förutsättningen för att detta ska ske är emellertid att

konsumenterna är medvetna om att samarbetet existerar. Men eftersom det inte sker 

någon aktiv kommunikation av samarbetet finns det en risk att denna information inte 

når ut till fullo. 
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Hur samarbetet påverkar marknadsmixen

Även samarbetet mellan HLF och Choice Hotels är meningsfullt att utvärdera ur ett 4P-

perspektiv eftersom det bidrar med nya förutsättningar och möjligheter för förmedlingen

av HLF:s budskap.

I HLF:s samarbete med Choice Hotels är produkten densamma som i samarbetet med

Unilever. Detta beror på att det är HLF:s mål som ligger till grund för båda allianserna. 

Men som tidigare nämnts påpekar Engellau att det, för att få till stånd ett välfungerande 

företagssamarbete som gynnar båda parter, krävs att budskapet anpassas och 

konkretiseras i enlighet med företagets behov och egenskaper. I fallet Choice Hotels 

sker denna konkretisering i form av de gemensamma beröringspunkterna, vilka gör

samarbetet synligt för hotellkedjans gäster. Det visar på ett socialt engagemang genom 

stöd till hjärt- och lungforskningen, samtidigt som de bryr sig om sina gästers hälsa och 

välbefinnande. Det är viktigt att påpeka att forskningen är det huvudsakliga målet med

den sociala marknadsföringen som HLF bedriver och som Choice Hotels bidrar till 

genom den sociala allians som bildats mellan de båda parterna. De materiella produkter

och tjänster som uppmuntrar detta ”beteende” är de kvalitetssäkrade menyerna,

rökfrihet på hotellen, auktioner som arrangerats gemensamt, samt HLF:s kokbok som 

finns till försäljning på hotellen. Kokboken är i och för sig inte ett resultat av 

samarbetet, men vi anser ändå att den kan ses som en relaterad produkt då den ger 

konkreta recept på maträtter som är hälsosamma ur hjärt- och kärlsynpunkt.

I detta fall konkretiseras variabeln plats genom att samarbetet förs ut till samtliga 57 

hotell tillhörande Choice Hotels. HLF:s budskap får en ökad exponering i takt med att 

hotellgäster i hela Sverige kommer i kontakt med HLF på gemensamt arrangerade 

auktioner, äter de kvalitetssäkrade maträtterna i hotellets restaurang, tar del av den 

distribuerade informationen eller deltar i någon av de övriga aktiviteter som Choice

Hotels och HLF genomför tillsammans. 

Vad gäller den tredje variabeln promotion är detta en aspekt som kommer något till 

korta i samarbetet mellan Choice Hotels och HLF eftersom Choice Hotels har valt att 

inte aktivt kommunicera sin relation till HLF. Detta är något som kan bidra till att 
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samarbetet mister lite av sin potential. Genom att bedriva en mer aktiv marknadsföring

och promotion skulle samarbetet bli mer känt och troligtvis få en större

genomslagskraft, varför vi hävdar att det är något som parterna gemensamt bör arbeta 

med.

När det gäller pris anser vi inte, i likhet med HLF:s allians med Unilever, att den 

monetära aspekten av priset påverkas avsevärt av den sociala alliansen. När det gäller

det icke-monetära priset, skulle det kunna tänkas att rökförbuden och de 

kvalitetssäkrade och mer hälsosamma maträtterna underlättar en mer hälsosam livsstil 

hos hotellgästerna. Dessa gemensamma aktiviteter uppmuntrar till medvetenhet om hur

de kan förebygga och förhoppningsvis undvika att drabbas av hjärt- och lungsjukdomar.

Rörande de övriga P som togs upp i referensramen bidrar den sociala alliansen till en 

bättre genomslagskraft eftersom HLF får ett slags lokal representation genom att 

närvara på hotellen runt om i Sverige och på så vis nås fler målgrupper, publics. 

4.5 Vad tjänar parterna på att samarbeta? 

I detta avsnitt kommer vi att gå djupare in på vad HLF och deras samarbetspartners har 

att vinna i respektive social allians, utöver de motiv som ledde till att alliansen

skapades. Avsnittet grundar sig på den empiriska information vi fick tillgång till genom

intervjuerna med HLF, Unilever och Choice Hotels. I detta avsnitt har vi valt att från

början ställa empirin i relation till teorin kring vad de ingående parterna har att tjäna på 

att ingå i en social allians. Med anledning av detta är hela avsnittet ett kombinerat

empiri- och analysavsnitt.

Då en social allians karaktäriseras av ett gränsöverskridande samarbete, analyseras 

förtjänsterna ur respektive parts perspektiv. För att tydligt illustrera att förtjänsterna

skiljer sig åt för de olika parterna är avsnittet indelat i två huvudsakliga delar, där

förtjänsterna för HLF först tas i beaktande. Därefter redogörs för vad företagen har 

tjänat på att ingå samarbete med HLF. Till skillnad från föregående analysavsnitt
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rörande företagen behandlas dock de båda företagen och deras förtjänster av samarbetet

i ett gemensamt avsnitt.

4.5.1 Hjärt-Lungfonden

I detta avsnitt kommer vi att analysera hur HLF har gynnats av att ingå i sociala

allianser med såväl Unilever som Choice Hotels. De främsta förtjänsterna av HLF:s

samarbeten med dessa företag är finansiering, exponering och att de även, till viss del, 

har fått tillgång till kompetens. Därtill har HLF, i motsats till vad teorin beskriver om

icke-vinstdrivande organisationer, en gynnsam förhandlingsposition.

Finansiering

HLF är en icke-vinstdrivande organisation, vilken enligt teorin är en typ av organisation 

som karaktäriseras av vissa egenskaper och förutsättningar som skiljer den från ett

kommersiellt företag. En av dessa är att organisationerna inte drivs av ett ekonomiskt 

vinstsyfte utan är beroende av externa medel för att kunna finansiera sin verksamhet (se 

3.1.1). När det gäller HLF går hela deras verksamhet ut på att samla in pengar, vilka går 

till forskning om hjärt- och lungsjukdomar. I takt med att de icke-vinstdrivande 

organisationerna har blivit allt fler har konkurrensen om ekonomiska medel ökat. Att 

knyta till sig företag som finansiärer utgör därför en stor möjlighet för organisationerna 

att få tillgång till långsiktig finansiering. Denna aspekt är inte bara ett av de främsta

motiven utan även en av de största förtjänsterna för HLF i de företagssamarbeten som

de bedriver. Detta stämmer överens med både Andreasens och Berglind & Nakatas (se

3.2.2) resonemang som innebär att en av de största förtjänsterna för den icke-

vinstdrivande organisationen av att ingå i en social allians är just tillgången till 

finansiella resurser.

Tidigare har HLF varit helt beroende av privata givare, vilka fortfarande står för den 

största delen av de insamlade pengarna. I och med att HLF har identifierat ett sätt att 

samarbeta med företag som på ett eller annat sätt kompletterar eller sammanfaller med

organisationens mål och värderingar, har de emellertid fått tillgång till ytterligare en

inkomstkälla. Företagens ekonomiska bidrag ger ett slags stödfinansiering, vilken 
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tillåter HLF att satsa på marknadsföring för att nå en bredare målgrupp utan att behöva 

ta av de pengar fonden får in via privatinsamlingen. Ett exempel är reklamfilmen som 

Unilever producerade åt HLF. Det vore omöjligt för HLF att självständigt genomföra en 

lika omfattande kampanj eftersom de insamlade pengarna från de privata givarna inte 

kan användas i kostsamma marknadsföringssyften, utan måste hanteras med respekt. 

Exponering

En fördel som såväl Andreasen som Berglind & Nakata tar upp (se 3.3.2) är att den 

icke-vinstdrivande organisationen genom samarbete med ett kommersiellt företag får

ökad exponering och på så vis når ut till en större målgrupp. Detta är en förtjänst som

både Engellau och Höglund framhåller, både när det gäller samarbetet med Unilever 

och Choice Hotels. Höglund menar att HLF via företagen når ut till nya målgrupper som 

de själva inte skulle ha haft råd att satsa på.

Engellau menar att den ökade exponeringen är en mycket betydelsefull aspekt av 

samarbetet. I samarbetet med Unilever får HLF en ökad exponering genom de

gemensamma upplysningsturnéerna, men även genom Becels egna kampanjer där det

framgår att Becel och HLF samarbetar för friskare hjärtan. Den tidigare nämnda

reklamfilmen är ett tydligt exempel på hur HLF kunde nå ut till en stor grupp 

människor. Ett annat exempel på att samarbetet med Unilever ökar HLF:s exponering är 

att deras logotyp finns tryckt på Becel-förpackningarna,  vilket gör att konsumenterna

kommer i kontakt med HLF:s varumärke. Detta leder troligtvis till att 

varumärkeskännedomen ökar. Likaså är det troligt att HLF:s budskap kan 

kommuniceras mer effektivt tack vare samarbetet med ett stort och respekterat företag

som Unilever, vilket stämmer överens med Berglind och Nakatas resonemang (se

3.3.2). Genom att Unilever och HLF syns tillsammans kan de stärka varandras budskap 

och på så vis öka trovärdigheten i kommunikationen till målgruppen. De kan mer

effektivt bearbeta målgruppen och övertyga den om budskapets vikt och relevans. 

Eftersom det finns en direkt koppling mellan HLF och Becel menar Engellau att det

skapas ett associationsvärde mellan fondens varumärke och Unilevers varumärke Becel 

som ger tyngd och seriositet åt båda varumärkena. Detta bekräftar Berglind och Nakatas
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(se 3.3.2) tankar om att såväl den icke-vinstdrivande organisationens som företagets

image och rykte kan påverkas positivt av en social allians.

Lafferty et al (se 3.3.4) menar att en social allians, genom den ökade exponeringen och 

varumärkesassociationen, dessutom kan resultera i ett ökat givande från privatpersoner 

och andra intressenter. Höglund ställer sig dock frågande till huruvida

företagssamarbeten skulle kunna ge spin-offeffekter på givandet. Lojaliteten bland 

framför allt de yngre givarna är svag eftersom de möts av flera budskap som möjligtvis

ligger dem varmare om hjärtat än just forskning om hjärt- och lungsjukdomar.

”att prata om att detta skulle driva varumärket och att det skulle få någon 

bestående effekt, det tror jag är önsketänkande”

Källa: Höglund, 051125 

Även Choice Hotels ger HLF en ökad exponering genom att erbjuda en stor mötesplats

och distributionskanal. Choice Hotels besöks varje år av cirka en miljon gäster, vilket

utgör en betydande möjlighet för HLF att nå ut till personer som de aldrig annars skulle

komma i kontakt med. HLF når en mångfacetterad målgrupp, bestående av allt från 

barnfamiljer till affärsresenärer. Genom att exempelvis erbjuda en hälsosam

frukostbuffé kan Choice Hotels bidra till att uppmärksamma hotellgästerna på mer

hälsosamma kostalternativ.

Kompetens

Att företaget bidrar med kompetens och resurser rörande marknadsföring är ytterligare 

en fördel för den icke-vinstdrivande organisationen i en social allians som både

Andreasen och Berglind & Nakata (se 3.3.2) tar upp. Resonemanget stämmer överens 

med Unilevers syn på samarbetet. Tyrén menar att Unilever, utöver det rent ekonomiska

bidraget, bidrar med både resurser och kompetens i de gemensamma kampanjerna och 

aktiviteterna.
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”Vi har både bättre resurser och bättre kunskap om hur man 

kommunicerar, kommunikation är ju liksom en av våra grundkunskaper”

Källa: Tyrén, 051122 

Ett konkret exempel på en resursförstärkning är den projektledare som Unilever tillsatte 

för planeringen och genomförandet av den så kallade kolesterolturnén. HLF:s 

begränsade arbetsstyrka ger troligtvis inte utrymme för det omfattande arbete som 

projektet innebar. Det är också troligt att denna person bidrog med kompetens i det 

specifika projektet.

Engellau på HLF menar dock att samarbetet med Unilever framför allt bidrar med en 

resursförstärkning. Vad gäller kompetensen som Unilever bistår med menar hon att 

eftersom företaget tar denna kompetens utifrån, exempelvis tog de hjälp av en inhyrd 

reklambyrå för framtagandet av den gemensamma reklamfilmen, är detta inte en fördel i

sig. Fördelen ligger snarare i att Unilever har större resurser och på så vis kan förhandla 

sig till bättre och mer förmånliga avtal.

I enlighet med Berglinds och Nakatas resonemang (se 3.3.2) är det troligt att företaget 

bidrar med kompetens i de fall den icke-vinstdrivande organisationen saknar denna 

kompetens. Eftersom HLF har ett externt marknadsföringsteam som hjälper till och 

bistår organisationen i olika typer av marknadsfrågor är det tänkbart att de inte i så stor 

utsträckning efterfrågar Unilevers marknadsföringskompetens. Såväl Engellau som 

Höglund, och även andra personer inom organisationen, har dessutom erfarenhet från 

den privata sektorn vilket har bidragit till en affärsmässig kultur inom HLF.

Förhandlingsposition

I teorin rörande sociala allianser menar Martínez, i likhet med Berger et al och

Andreasen (se 3.3.3) att maktbalansen är en riskfaktor. Detta beror på att endera parten 

tenderar att ha större makt och således en starkare förhandlingsposition. Såväl 

Andreasen som Martínez menar att det i första hand är den icke-vinstdrivande 

organisationen som riskerar att hamna i underläge. Vi ser dock att HLF är den starkare 
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parten i båda fallen, varför vi väljer att ta upp fondens förhandlingsposition som en 

förtjänst.

Berger et al (se 3.3.3) konstaterar att en av orsakerna till varför de icke-vinstdrivande 

organisationerna ofta upplevs som den svagare parten delvis beror på att de inte inser

värdet av och potentialen i det egna varumärket.  Både Engellau och Höglund hyser

emellertid en relativt stor tilltro till HLF:s varumärke och visar på viss självsäkerhet, 

men även en medvetenhet om den icke-vinstdrivande organisationens roll i förhållande 

till företagen. Engellau menar också att förhandlingspositionen varierar mellan olika 

branscher. I exempelvis livsmedelsbranschen har HLF:s varumärke ett högt

associationsvärde, varför deras förhandlingsposition är relativt stark.

Unilever skulle, i egenskap av stort multinationellt företag, kunna antas ha mer 

inflytande och makt i alliansen, men maktförhållandet i samarbetet mellan HLF och 

Unilever tyder på att HLF har en något starkare position. Med tanke på tidigare

diskussion om samarbetets positiva inverkan på Unilever och mer specifikt Becel,

förstår vi att företaget värderar samarbetet högt och därmed är villiga att anpassa sig 

efter HLF:s önskemål. Rörande maktfördelningen mellan Choice Hotels och HLF anser

Bülow att det är en självklarhet att HLF är den part som har störst bestämmanderätt,

vilket beror på de etiska värden som HLF representerar. Av respekt för HLF bedriver

inte Choice Hotels samarbete av liknande karaktär med någon annan icke-vinstdrivande 

organisation.

4.5.2 Unilever och Choice Hotels 

I avsnitten 4.3.1 och 4.4.1 diskuterades motiven för ingåendet av de sociala allianserna 

mellan HLF och Unilever respektive Choice Hotels. I detta avsnitt kommer vi att 

analysera de faktorer och förtjänster som får företagen att vilja fortsätta samarbeta och

utveckla samarbetet ytterligare. De huvudsakliga faktorer som påverkas positivt för

Unilever och Choice Hotels i deras samarbeten med HLF är image och varumärke,

försäljning och exponering.
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Image och varumärke 

När det gäller samarbetets påverkan på företagets image och varumärke skiljer de två 

företagen sig åt på så vis att Unilever ser image och varumärkesarbete som det primära

syftet med samarbetet. Bülow å sin sida är noga med att betona att Choice Hotels ser 

samarbetet som ett steg för att skapa en förbättrad miljö och menar att det inte är en

strategisk del i marknadsföringen av Choice Hotels.

”Det är klart att varumärket påverkas och det är klart att det är positivt 

att vi syns tillsammans med HLF. Men, med betoning på men, det är inte det primära

syftet!”

Källa: Bülow, 051202 

Både Tyrén och Milstam upplever att reaktionerna från konsumenterna, med hänsyn till 

den sociala alliansen med HLF, har varit övervägande positiva och de menar att både 

image och varumärke gynnas av att associeras med HLF som är en respekterad och 

välrenommerad organisation. Eftersom HLF verkar för att samla in pengar till forskning 

i syfte att bekämpa hjärt- och kärlsjukdomar bidrar fondens image och varumärke med

seriositet och trovärdighet till Becels budskap. Denna effekt är enligt Tyrén samarbetets

främsta förtjänst.

I enlighet med Lafferty et als resonemang (se 3.3.4) fungerar HLF:s varumärke som ett

slags moderator för de attitydförändringar som den social alliansen skapar hos 

konsumenterna. Dess effekt är emellertid beroende av konsumenternas rådande

varumärkeskännedom. Unilever och Choice Hotels vänder sig till väldigt olika

målgrupper. Eftersom Becel är en produkt särskilt avsedd för personer som bryr sig om

sin hjärthälsa, bedömer vi att deras målgrupp är väldefinierad och smal i jämförelse med

Choice Hotels som har en bred målgrupp med hotellgäster inom hotellkedjans fem olika 

varumärkessegment. Det är därför rimligt att anta att kännedomen om HLF och deras 

verksamhet är något större bland Becels konsumenter.

Frågan om samarbetets påverkan på image och varumärke och huruvida det är en 

medveten strategi för att stärka företaget i dessa aspekter eller ej ser annorlunda ut i 
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fallet Choice Hotels. Som tidigare påpekats hävdar Bülow att varumärkesbyggande inte 

har någon större betydelse i samarbetet med HLF. Choice Hotels samarbetar snarare 

med HLF för att ta sitt sociala ansvar i samhället, vilket givetvis är aktningsvärt. HLF:s

kommentarer om en bristande implementering tyder på att företaget inte har lyckats att 

förankra samarbetet fullt ut i organisationen. Detta kan vara en konsekvens av att 

samarbetets inverkan på varumärket inte ges någon större betydelse. Björk, som har 

arbetat aktivt med samarbetet på Quality Hotel Ekoxen, menar dock att samarbetet har 

en starkt positiv inverkan på varumärket. Quality Hotel Ekoxen har utvecklat sin 

frukostbuffé tillsammans med HLF, vilket medför kvalitetssäkrade maträtter och en 

märkning med HLF:s logotyp. Det framgår tydligt att Ekoxens nya frukostbuffé har

varit framgångsrik och attraherat nya gäster till hotellet. Detta tyder på att det finns

potential i samarbetet mellan Choice Hotels och HLF.

Försäljning

En av de främsta anledningarna till varför företag ägnar sig åt CRM och samarbete i

form av sociala allianser grundar sig i försäljningen (se 3.3.2). CRM och sociala

allianser är samarbetsformer med ett uttalat marknadsföringssyfte, vilket i slutändan

syftar till att påverka försäljningssiffrorna i en positiv riktning. Detta är åtminstone vad 

teorin påstår och stämmer överens med Unilevers syn på samarbetet, men i fallet med

Choice Hotels har det visat sig att försäljningen inte är avgörande faktor. 

Vad gäller Unilevers samarbete med HLF anser både Tyrén och Milstam att Becels

association med HLF:s image och varumärke har en positiv effekt på försäljningen. I 

Unilevers fall är ökad försäljning ett uttalat mål som de vill uppnå genom att samarbeta

med HLF. Denna ökade försäljning kan ses som en synergieffekt av att varumärket

Becel associeras med de positiva värden som HLF:s varumärke står för.

En tänkbar förklaring till att Unilever har ett så uttalat försäljningsmål kan vara att 

samarbetet sker på produktnivå, mellan varumärket Becel och HLF. Genom att de

tillsammans bidrar till konsumenternas ökade kunskap och medvetenhet om kolesterol 

och dess inverkan på hjärthälsan, ökar försäljningen. Med HLF i ryggen förstärks Becel
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i sin kommunikation och marknadsföring och tyngden och seriositeten som HLF bidrar

med blir till en konkurrensfördel för Becel. Även om det finns liknande produkter på

marknaden särskiljer sig Becel från andra produkter, tack vare samarbetet och 

märkningen med HLF:s logotyp.

I Choice Hotels fall betonar Bülow att samarbetet med HLF inte har något vinstsyfte i 

baktanke och vi har ingen anledning att betvivla Bülows ord. Hon ger intryck av att vara 

en sann altruist som låter idealen styra. Därtill går hennes humanistiska och empatiska

synsätt i linje med Choice Hotels affärskultur. Björk, hotelldirektör på ett av de hotell

som i stor utsträckning har utnyttjat samarbetet, är däremot av en annan åsikt. Hon 

menar att HLF som samarbetspartner visst gynnar försäljningen, även om det inte finns 

ett uttalat vinstsyfte med samarbetet. Hon berättar att de säljer fler hotellnätter tack vare

Choice Hotels samarbete med HLF. Dagens hotellgäster är hälsomedvetna och Björk 

upplever att projektet har fått ett mycket positivt utslag. Således går det att konstatera att

försäljningen även i Choice Hotels fall påverkas positivt av samarbetet med HLF.

Om samarbetet implementeras och förankras fullt ut i hela organisationen finns därför

anledning att tro att det kan ge utslag på försäljningen. Vi menar att det även är tänkbart 

att intresset och engagemanget för samarbetet skulle öka bland hotelldirektörerna om 

det tydligare kommunicerades ut i organisationen att samarbetet har en positiv effekt på

försäljningen.

Exponering

Det har tidigare konstaterats att en ökad exponering var ett av HLF:s huvudsakliga 

motiv för företagssamarbete och att det också är en av HLF:s främsta förtjänster i båda 

allianserna. Berglind och Nakata påpekar dock att exponering även är en viktig faktor 

och förtjänst för företaget i den sociala alliansen (se 3.3.2). Detta menar vi är påtagligt i 

samarbetet mellan Unilever och HLF, eftersom de gemensamma kampanjerna dels ger 

Unilever exponering i nya sammanhang och dels i samband med en respekterad 

samarbetspartner med hög trovärdighet.

87



SOCIALA ALLIANSER – gränsöverskridande samarbete 

Jenny Nilsson & Emelie Persson

Genom de gemensamma upplysningsturnéerna får Unilever en unik kontakt med Becels 

främsta målgrupp, det vill säga människor som befinner sig i riskzonen för hjärt- och

kärlsjukdomar och som är medvetna om kolesterolets faror. I och med exponeringen av 

Becel och Unilever i samband med HLF ökar troligtvis medvetenheten hos 

konsumenterna om produkten och varumärket.

I den sociala alliansen mellan HLF och Choice Hotels ser vi inte att Choice Hotels 

upplever någon exponeringseffekt av samarbetet. Detta förklaras delvis av att de har 

valt att inte aktivt kommunicera samarbetet med HLF. Björk menar dock att Choice 

Hotels borde utnyttja den kvalitetshöjning som hon menar att samarbetet medför, i sin 

marknadsföring, särskilt om det kunde ske på kedjebasis. Det är troligtvis svårare för 

Choice Hotels att i egenskap av tjänsteföretag föra ut sitt engagemang utanför hotellets 

dörrar.

4.6 Upplevda problem och risker 

De två sociala allianserna som vi har valt att studera upplevs av de ingående parterna 

som förtjänstfulla samarbeten. Det finns emellertid ett fåtal problemaspekter som är 

relevanta att analysera ytterligare, vilka sammanfattas i detta avsnitt. Liksom föregående

avsnitt består detta avsnitt av två delar där först problem och risker analyseras ur den 

icke-vinstdrivande organisationens perspektiv. I den andra delen analyseras de 

problemaspekter som återfinns i företagens perspektiv. 

4.6.1 Hjärt-Lungfonden

De problem och risker som HLF har upplevt i sina samarbeten med Unilever och 

Choice Hotels är både av externt och av samarbetsrelaterat slag. De huvudsakliga

problemaspekterna är konkurrens om givarnas pengar, vilket är ett problem de delar

med andra organisationer av samma slag; implementering; samt kritik och 

kommersialism i den ideella verksamheten. De två senare berör egentligen båda parterna 

i en social allians men det är troligtvis i första hand den icke-vinstdrivande

organisationen som blir lidande av konsekvenserna. 
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Konkurrens om givarnas pengar 

Ett problem som Engellau upplever är att det råder viss konkurrens om företagens

engagemang och ekonomiska resurser till forskningsstöd och de hon ser som sina

främsta konkurrenter är Cancerfonden och Hjärnfonden. Med anledning av denna 

konkurrens handlar hennes arbete till stor del om att sälja HLF:s budskap genom att, 

utan att ge avkall på HLF:s själ, skapa så attraktiva erbjudanden som möjligt som 

övertygar företagen om vikten att stödja svensk hjärt-, kärl- och lungforskning.

I teorin rörande vilka aktiviteter som företagen väljer att stödja menar Gurin att 

företagen ofta föredrar att stödja okontroversiella, riskfria och populära ändamål med 

hög exponering (se 3.3.3). Att företagen väljer ut de ”bästa” ändamålen är något som 

Andreasen benämner ”cherry picking” (se 3.3.3). Forskning rörande hjärt- och 

lungsjukdomar kan knappast anses vara vare sig kontroversiellt, förenat med hög risk 

eller någon annan fara, sett ur företagens perspektiv. En gåva till forskningsändamål

saknar ett omedelbart och konkret resultat, vilket beror på stödobjektets långsiktighet. 

Såväl teorin som den empiriska studien pekar på den icke-vinstdrivande

organisationens varumärkes betydelse i en social allians och dess roll som moderator

för målgruppens attityder. Eftersom företag kan uppleva forskningen som mindre

attraktivt, betonar Engellau varumärkets betydelse och vikten av att lyfta fram de 

styrkor, värden och värderingar som HLF:s varumärke står för. Hon menar att 

konkurrens om företagen rör sig om en helt vanlig försäljningssituation där priset, med

hänsyn tagen till produktens komplexitet, i stor utsträckning bestäms av varumärket

HLF:s styrka.

Implementering

Flertalet författare (Kalligeros; Berglind & Nakata; Berger et al, i 3.3.4) betonar vikten 

av ledningens engagemang och företagskulturen för en god förankring av samarbetet i

företagets samtliga delar. Vår uppfattning är att det till viss del tas för givet att ett 

engagemang på ledningsnivå och en företagskultur präglad av socialt engagemang är 

tillräckligt för en lyckad förankring och implementering av samarbetet. Av vår 
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undersökning att döma är det emellertid troligt att det finns ytterligare faktorer som är 

väsentliga för att åstadkomma framgångsrik förankring och implementering.

HLF upplever att det har funnits en del brister i implementeringen av 

samarbetsrelaterade aktiviteter på den operativa nivån, det vill säga ute på hotellen.

Även om problemet ligger hos företaget är det HLF som blir lidande av den bristande

implementeringen.

”Det verkar som en toppenpartner, men så kommer man ut på hotellen 

och de undrar vilka vi är.” 

Källa: Höglund, 051125 

”Det förvånar mig oerhört att de inte har gjort mer av det. Allt från att

sätta upp en skylt i receptionen, gratis kolesteroltest, etcetera, men det har de 

överhuvudtaget inte gjort.” 

Källa: Engellau, 051125 

Engellau påpekar vikten av ledningens engagemang för att budskapet ska nå ut både till 

de anställda och till företagets kunder. Resonemanget påminner om Kalligeros teori (se

3.3.4) rörande engagemang. Kalligeros menar att det är mycket viktigt att ledningen är 

engagerad och att det finns aktiva förespråkare för samarbetet hos båda parter. 

Samarbetet är förankrat i företagskulturen genom de tre beröringspunkterna, vilket 

enligt både Kalligeros och Berglind & Nakata (se 3.3.4) skulle främja och underlätta 

implementeringen av samarbetet i samtliga delar av organisationen. Enligt Engellaus

uppfattning finns det på central nivå ett stort engagemang och brinnande intresse, men

trots detta tycks samarbetet med HLF ha hamnat i skymundan.

Bülow anser inte att det råder några tvivel bland hotellen, utan att de förstår vikten och 

värdet av att samarbeta med HLF. Björk har emellertid en annan bild av 

implementeringen, vilken mer stämmer överens med HLF-representanternas

uppfattning. Hon påpekar att implementeringen av samarbetet, till skillnad från på 

Quality Hotel Ekoxen, har varit mindre framgångsrik på en del andra hotell. Alla 
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hotelldirektörer har inte anammat idén med samma entusiasm och kreativitet som Björk,

vilket har fått till följd att implementeringen ger ett ojämnt intryck.

Bülow medger att samarbetet har varit något oprioriterat och ser det som en nackdel att 

de gemensamma aktiviteterna saknar kontinuitet och idag sker ad hoc. Därtill menar

både Björk och Bülow att Choice Hotels omorganisering, samt det omfattande

krisarbete som flodvågskatastrofen 2004 medförde har haft en negativ effekt på 

engagemanget i samarbetet med HLF. Detta förklarar dock inte varför en del hotell 

lyckats bättre med att anamma hälsoidén och införa mer hälsosamma maträtter, etcetera.

Det är därför troligt att det är andra faktorer som har bidragit till detta, däribland de 

strukturella egenskaperna.

Choice Hotels decentraliserade organisationsstruktur medför att ansvaret för

implementeringen hamnar hos hotelldirektörerna. Berger et al (se 3.3.4) menar att en 

icke-vinstdrivande organisation med autonoma enheter kan medföra svårigheter för

implementeringen av ett enhetligt nationellt program. I den sociala alliansen mellan

HLF och Choice Hotels menar vi att situationen är omvänd och det är istället företagets 

decentraliserade organisation som försvårar implementeringen. Kalligeros (se 3.3.4)

betonar vikten av kommunikation och sedan Bülow försvann från samarbetet med HLF 

saknar Choice Hotels en engagerad ”spindel i nätet” som ansvarar för samordningen av

de olika enheterna och den interna kommunikationen. Detta tror vi har haft en negativ 

inverkan på engagemanget och intresset för implementering på den operativa nivån. 

  Kritik och kommersialism i ideell verksamhet 

I samarbete mellan ett kommersiellt företag och en icke-vinstdrivande organisation är 

graden av kommersialism en viktig aspekt att ta i beaktande. Eftersom HLF, likt många

icke-vinstdrivande organisationer, är helt bidragsberoende är det viktigt för dem att 

pengarna används på rätt sätt och att detta sker i enlighet med givarnas avsikter. Det är 

även en kritisk aspekt med hänsyn till varumärket och dess trovärdighet. Det är därför

särskilt viktigt för den icke-vinstdrivande organisationen att visa hur de hanterar de 
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insamlade pengarna. Det kan exempelvis finnas en risk att en del givare anser det vara 

felaktigt och oetiskt att de donerade medlen används i syfte att marknadsföra fonden. 

En annan aspekt av kommersialism är huruvida det är etiskt korrekt att den icke-

vinstdrivande organisationen överhuvudtaget samarbetar med företag, vilket är ett 

problem som även påverkar företagen i fråga. I enlighet med Berglind och Nakatas 

resonemang (se 3.3.3) hävdar kritikerna att det är oetiskt att Unilever profiterar på de

hjärt- och lungsjukas lidande. HLF har exempelvis av allmänhet och media fått viss 

kritik för sitt samarbete med Unilever. Denna kritik tycks dock inte ha varit riktad mot 

den sociala alliansen som sådan, utan snarare mot Unilever som företag vilket indirekt

drabbar HLF. Förespråkarna menar däremot att företagens engagemang i frågan hjälper 

till att belysa vikten av en hälsosam livsstil. Därtill bidrar både Unilever och Choice 

Hotels till att lyfta fram forskningen och betydelsen av att skänka pengar till densamma.

För att förebygga och minimera riskerna som en kommersiell relation kan medföra

menar både Engellau och Höglund att valet av samarbetspartner är avgörande och det 

är viktigt att hitta samarbetspartners med liknande värderingar och normer. Detta 

resonemang känns igen från Martínez diskussion kring matchning, något som redan 

tidigare har diskuterats. Utöver en god matchning mellan parterna påpekar Engellau 

vikten av genomskinlighet och tydlig kommunikation, vilket stöds av Berglind och 

Nakatas resonemang (se 3.3.3). Det är viktigt att vara tydlig både inom alliansen, men 

framför allt i den gemensamma externa kommunikationen för att undvika att det 

uppstår missförstånd hos målgruppen och allmänheten. Detta är en aspekt som HLF 

och Unilever har tagit hänsyn till vid Becel matfetts märkning med HLF:s logotyp. På 

förpackningen framgår att Becel och HLF samarbetar för friskare hjärtan. HLF vill 

undvika att förknippas med matfettsförsäljning och det ska framgå av märkningen att 

det inte är ett försäljningsrelaterat samarbete.

Varken Engellau eller Höglund upplever risken att fonden uppfattas som alltför 

kommersiell som ett stort problem, vilket troligtvis beror på en riskmedvetenhet från

deras sida, i valet av samarbetspartners och de gemensamma aktiviteter som

genomförs.
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”I den här typen av marknadsföring, är du skicklig på marknadsföring så 

känner du också att det måste vara subtilt, det får inte bli plumpt. Det ska vara elegant 

på nåt sätt, aptitligt, det ska kännas seriöst.” 

Källa: Engellau, 051125 

HLF är dessutom noga med att i sin kommunikation betona sin roll som icke-

vinstdrivande insamlingsorganisation och att de är helt beroende av givarnas pengar. 

Återrapporteringen till givarna är mycket viktig för HLF:s trovärdighet och sker 

huvudsakligen i form av forskningsrapporter och genom den egna tidskriften 

”Forskning och Hälsa”.

4.6.2 Unilever och Choice Hotels 

När det gäller Unilever och Choice Hotels har även de upplevt en del problem och 

risker i samarbetet med HLF. De huvudsakliga problemaspekterna är företagets

kommersiella inverkan på den icke-vinstdrivande organisationen och extern kritik, vilka 

analyseras djupare i detta avsnitt. 

Begränsad exponering 

Som framgick i föregående avsnitt rörande de problem och risker som har identifierats

sett ur HLF:s perspektiv finns det en risk att den icke-vinstdrivande organisationen 

uppfattas som alltför kommersiell. Detta är dock något som faller tillbaka på företagen 

och som sätter gränser för samarbetets former, varför vi väljer att kortfattat ta upp denna

faktor även ur företagens perspektiv. 

I Unilevers samarbete med HLF menar Tyrén att risken att HLF uppfattas som alltför 

kommersiell och mutad av industrin är ett underliggande problem, vilket indirekt 

drabbar Unilever. Båda parterna är medvetna om denna risk och det handlar framför allt

om att värna om HLF:s integritet och trovärdighet, vilket i sin tur ställer krav på och 

sätter gränser för de gemensamma aktiviteterna. Tyrén menar att det inte går att göra

stora jippon och Unilever måste vara väldigt återhållsamma vad gäller den samtidiga

exponeringen av varumärket Becel och HLF:s namn.
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Den icke-vinstdrivande organisationens egenskaper och mission utgör alltså en 

begränsning för samarbetet. Vi menar dock att detta är en förutsättning som företag, likt

Unilever, bör vara medvetna om när de väljer att ingå ett långsiktigt och strategiskt

samarbete med en icke-vinstdrivande organisation.

Extern kritik

Det är vanligt att företags sociala engagemang ifrågasätts och det finns en risk att

gemensamma kampanjer upplevs som provokativa. Den externa kritiken är en riskfaktor 

som är nära relaterad till den tidigare diskussionen kring kommersialism i den ideella 

verksamheten.

Kritik grundar sig vanligen på att företagens engagemang uppfattas som exploaterande

och att de ”köper” goodwill genom att stödja en ideell verksamhet. Unilever är det

företag som i samband med samarbetet med HLF har fått en del negativa reaktioner från 

andra intressenter som ifrågasätter företagets syfte med att samarbeta med en icke-

vinstdrivande organisation. En kritik som riktats direkt mot Unilever och deras 

samarbete med HLF är att företaget erbjuder produkter som inte är hälsosamma med

hänsyn till hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Tyrén strävar Unilever efter att erbjuda ett 

sortiment som uppfyller vissa baskrav. Alla produkter är visserligen inte lika nyttiga 

men han menar att de samtidigt har sin plats i en balanserad kost. Som nämnts ingår GB 

Glace i Unilever Sverige, något som kan anses kontroversiellt i samarbetet med HLF, 

men Tyrén hänvisar återigen till den balanserade kosten och menar att

”man ska kunna äta en Magnum men man behöver ju inte göra det varje 

dag”

Tyrén, 051122 

Tyrén menar dock att en del av dessa reaktioner inte har med samarbetet i sig att göra 

utan att det snarare beror på att Unilever är ett stort multinationellt företag, som utsätts 

för kritik av diverse anledningar. Oavsett vad orsakerna till den externa kritik som

företaget får utstå tror vi emellertid att det är en faktor som kan påverka båda parterna 
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och av den anledningen är det av betydelse att uppmärksamma eventuell kritik och vara

beredd att bemöta den.

4.7 Vilka faktorer ger upphov till problem och förtjänster?

Genom att vara medveten om på vilka sätt problem och risker kan förebyggas ökar

sannolikheten för ett förtjänstfullt samarbete där båda parter gynnas. Med anledning av 

detta sammanfattas i detta avsnitt de underliggande faktorerna matchning, engagemang,

kommunikation, strukturella egenskaper och maktbalans, vilka vi menar kan ha gett 

upphov till såväl förtjänster som problem och risker.

4.7.1 Ett gemensamt mål 

En grundläggande aspekt i en social allians är att båda parterna ska uppleva ömsesidiga

vinster av att ingå i alliansen (se definition i 3.3.1). Vikten av att ha ett gemensamt mål

är något som tagits upp av såväl Unilever som Choice Hotels och HLF och kan ses som

en förutsättning för att dessa ömsesidiga vinster ska uppstå och för att en social allians 

överhuvudtaget ska existera.

När det gäller den sociala alliansen mellan Unilever och HLF är deras gemensamma

övergripande mål, förutom en förutsättning för att samarbetet överhuvudtaget ska 

bedrivas, en stor fördel eftersom båda parterna är engagerade och strävar efter att öka 

konsumenternas kunskap om kolesterol. Tyrén menar att samarbetet mellan Unilever 

och HLF gynnar båda parter eftersom HLF får in pengar till sin forskning och de får 

hjälp med sin kommunikation. Samtidigt kan Unilever dra nytta av de positiva värden 

som associeras med HLF:s varumärke, bland annat genom HLF-märkningen av 

produkten Becel matfett.

Både Bülow och Björk har en liknade uppfattning av Choice Hotels samarbete med

HLF. Bülow beskriver det som ett heltäckande, strategiskt och långsiktigt samarbete där 

båda parter gynnas. Det gemensamma målet ligger i att öka kunskapen och 

medvetenheten om hälsa, rökning och motion, det vill säga de beröringspunkter som 

identifierats mellan de båda parterna. Detta mål är en förutsättning som ligger till grund
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för samarbetet. Choice Hotels betraktar samarbetet som en plattform där de båda 

parterna kan lära av varandra och där HLF kan få ut sitt budskap via Choice Hotels. 

Choice Hotels tjänar på samarbetet med HLF genom att de får kunskap bland annat från 

HLF:s dietister, exempelvis om rökning och kost, som gör att de kan utbilda och 

informera såväl personal som kunder

4.7.2 Matchning

Såväl teoretiska resonemang som empiriskt underlag tyder på att matchning är den i 

särklass viktigaste underliggande faktorn. I det inledande stadiet av en social allians är 

matchningen grundläggande för ett gynnsamt val av samarbetspartner. Matchningen är

även fundamental för vidmakthållandet av den sociala alliansen eftersom förtjänsterna 

grundar sig i en god matchning av i första hand mål, mission och värderingar. 

Därigenom blir det möjligt att finna gemensamma mål för samarbetet, vilket också

underlättar skapandet av gemensamma aktiviteter och kampanjer. Eftersom

matchningen består av en rad dimensioner, har vi valt att i nedanstående figur 

sammanfatta de dimensioner som vi, utifrån vår studie, upplever vara de viktigaste.

DIMENSION NYTTA

Mission Båda samarbetena präglas av gemensamma mål – samarbetets kärna och
förutsättning för dess fortsatta existens

Resurser HLF  Unilever: trovärdighet, seriositet, positiv image, kunskap
Unilever  HLF: ekonomiska resurser, personal- och
kommunikationsresurser, kompetens

HLF  Choice Hotels: utbildning, information om hjärt- och lungsjukdom,
kvalitetssäkring av dietister, kunskap
Choice Hotels  HLF: ekonomiska resurser

Ledning I båda samarbetena: ömsesidigt engagemang  skapande och utveckling av
samarbete.

Arbetsstyrka HLF  Unilever: I första hand anställda som arbetar med varumärket Becel 
som kan känna identifiering med HLF:s värden

HLF  Choice Hotels: hotellpersonal får utbildning, samt en rökfri
arbetsmiljö. Ökar hälsomedvetenheten och kunskapen. Tänkbart att den
ansvarstagande kulturen förstärks.

Målgrupp HLF  Unilever: Gemensam exponering av de båda parterna ger tillgång till 
varandras målgrupper, mer effektiv exponering.
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Choice Hotels  HLF: bred och heterogen målgrupp (hotellgäster) genom
Choice Hotels olika varumärken

Produkt/Ändamål HLF Unilever: varumärkesassociation stärker parternas förmåga att öka 
konsumenternas kunskap om kolesterol.

HLF Choice Hotels: Värdeskapande genom gemensam marknadsföring
och uppmärksammande av de gemensamma nämnarna kost, motion och
rökning

Kultur I båda samarbetena: företagens kultur präglas av socialt ansvarstagande,
samt en mission som fokuserar välbefinnande – väl förankrad i organisationen.

Varumärke I båda samarbetena: gemensamhetsstrategi, samarbete ger positivt
associationsvärde, stärker respektive parts varumärke. Starkast effekt HLF 
företagen: trovärdighet och seriositet, att kopplas till ett välgörande ändamål.

Figur 11 Sammanfattning – matchning

Egen bearbetning av Berger et als modell (se figur 6)

Figuren tar sin utgångspunkt i Berger et als modell (se 3.3.4) men har anpassats efter de 

förutsättningar som råder i de studerade sociala allianserna. Detta innebär att 

matchningsdimensionen affärscykel och utvärdering har tagits bort för att ersättas av 

varumärke.

Det är tänkbart att den goda matchningen mellan parterna är förklaringen till varför det 

inte har uppstått några konflikter eller allvarliga problem i de sociala allianserna. 

4.7.3 Motiv och engagemang

Kalligeros ser ledningens engagemang som en huvudsaklig förutsättning för ett 

framgångsrikt samarbete. Detta menar hon är nödvändigt för att förankra samarbetet i 

företagskulturen och i företagets samtliga delar. (se 3.3.4) 

Vi har tidigare konstaterat att de sociala allianserna karaktäriseras av matchade parter, 

men företagen skiljer sig åt vad gäller motiv för samarbete. Detta menar vi kan få 

konsekvenser för samarbetets resultat eftersom motivet torde ha betydelse för

engagemanget på såväl central som operativ nivå. Choice Hotels motiv för samarbete

uppstod av emotionella skäl och innebär att företaget vill axla sin roll som 
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ansvarstagande samhällsaktör. Detta motiv kan vara tillräckligt förutsatt att ledningen

har förmågan att kommunicera och motivera sina underordnade till ett engagemang

Hos Choice Hotels tycks emellertid samarbetet har fått en lägre prioritet, vilket kan ha

sin förklaring i deras motiv för samarbete. För att skapa engagemang i hela företaget

tror vi inte, med stöd i definitionerna av sociala allianser, att det är tillräckligt med ett 

motiv som innebär att samarbetet betraktas som välgörenhet (se 3.3.1). Eftersom 

grundtanken är att det ska vara ett gemensamt och aktivt samarbete som styrs av 

strategiska mål, medför avsaknaden av ett tydligt strategiskt motiv att samarbetets

potential riskerar att underskattas. Det är tänkbart att samarbetet hade fått en högre

prioritet och lett till en bättre implementering om det hade funnits ett strategiskt 

bakomliggande motiv, som till exempel försäljning eller varumärkesbyggande.

4.7.4 Kommunikation

Kommunikationen är ett av Kalligeros 3 C (se 3.3.4) och utgör enligt vår åsikt en 

central faktor i en social allians. Eftersom parternas grundläggande egenskaper skiljer 

sig åt är det i samarbetet viktigt att det finns en öppen dialog för att förväntningar och 

krav ska tydliggöras. Detta är framför allt viktigt vid ingåendet av en social allians, det 

vill säga i valet av samarbetspartner och upprättandet av samarbetsavtal.

Kommunikationen har även betydelse för vidmakthållandet av samarbetet för att 

försäkra sig om att motparten uppfyller sina åtaganden och att samarbetet är 

förtjänstfullt för båda parter. Kommunikation kan sägas ha flera dimensioner då den 

omfattar kommunikationen mellan parterna; internt till den egna personalen; samt

externt till både övriga intressenter och allmänheten.

Vi menar även att kommunikationen är en viktig underliggande faktor i frågan om 

implementering. Att Choice Hotels har gjort ett aktivt val att inte kommunicera 

samarbetet med HLF externt tror vi har haft en negativ inverkan på den interna 

kommunikationen av samarbetet. Vi tror att det är nödvändigt att såväl anställda som 

intressenter kontinuerligt uppmärksammas på samarbetet för att skapa ett engagemang

och för att samarbetet ska nå sin fulla potential.
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4.7.5 Strukturella egenskaper

De strukturella egenskapernas betydelse har i viss utsträckning diskuterats tidigare i vår

analys, framför allt i samband med frågan om implementering. De strukturella 

egenskaperna hos respektive part kan ses som en dimension av matchning, varför de

utgör en betydelsefull faktor att ta i beaktande i valet av samarbetspartner. I detta avsnitt

analyseras de egenskaper som kan relateras till identifierade problem och förtjänster.

HLF är en centralstyrd organisation som saknar lokal representation och möjligheten till 

anpassning av kampanjerna efter lokala behov är begränsad. Det är just av denna

anledning som fonden vill samarbeta med företag. Genom samarbetet med såväl 

Unilever som Choice Hotels får HLF tillgång till och kontakt med potentiella 

målgrupper. En form av lokal representation fås i samarbetet med Choice Hotels genom 

att fonden exponeras på samtliga hotell runt om i landet. Berger et al (se 3.3.4) menar

att sannolikheten för ett framgångsrikt samarbete ökar om båda parterna har en likartad 

styrning. Med hänsyn till fondens organisationsstruktur skulle den ideala 

samarbetspartnern således vara ett centralstyrt företag. Choice Hotels har dock en 

decentraliserad organisation, vilket innebär att varje enskilt hotell är en självständig 

enhet med eget ansvar. Detta är således en faktor som talar emot en social allians mellan

HLF och Choice Hotels.

Vi tror emellertid att ett samarbete är möjligt trots denna skillnad, som inte bör

överdrivas. Unilever har i likhet med Choice Hotels en decentraliserad 

organisationsstruktur, men eftersom samarbetet med HLF sker på produktnivå får

företagets decentraliserade natur en underordnad betydelse. Av denna jämförelse förstår 

vi att organisationsstrukturen är viktig att ta hänsyn till, men vi menar att det finns andra 

faktorer som kan bidra till att den blir mindre avgörande i samarbetet. I enlighet med

tidigare 3C-resonemang (se 3.3.3), tror vi exempelvis att ett engagemang på central 

nivå, en god intern kommunikation och ett tydligt strategiskt motiv är faktorer som har 

större vikt för samarbete.

En annan strukturell egenskap som i detta samarbete får betydelse är företagets 

målgrupp (se 3.3.4). Varumärket Becel har en tydligt definierad målgrupp, det vill säga 
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de personer som befinner sig i riskzonen för hjärt- och lungsjukdomar, vilken är 

gemensam för båda parterna. Choice Hotels har däremot en större och bredare 

målgrupp. Detta ger å ena sidan möjlighet till en större exponering, men det kan

samtidigt vara svårt att nå ut till denna målgrupp eftersom den är mer heterogen.

4.7.6 Maktbalans 

Som tidigare konstaterats är det den icke-vinstdrivande organisationen som är den 

tongivande parten i båda de studerade sociala allianserna. Det vore emellertid en 

överdrift att tala om obalans eller att HLF skulle vara dominerande. I enlighet med vad

Berger et al hävdar (se 3.3.4) har den icke-vinstdrivande organisationen här ett större 

inflytande och därmed en starkare förhandlingsposition gentemot företagen, tack vare

att de är medvetna om värdet av sitt varumärke. Denna förhållandevis starka position 

ger inte upphov till problem i de sociala allianserna utan samtliga parter vittnar om en 

balanserad och jämbördig relation som präglas av respekt och en öppen dialog. 

Om vi ser till fenomenet sociala allianser som helhet är maktbalansen en väsentlig 

faktor för samarbete. Detta beror på det faktum att det, enligt flertalet författare (se 

3.3.4), är vanligt förekommande att företaget är den dominerande parten och att detta

medför en risk att den icke-vinstdrivande organisationen exploateras. Med utgångspunkt

i vår studie är inte maktbalansen ett potentiellt problem utan en väsentlig faktor som har

bidragit till förtjänstfulla samarbeten. Detta beror på att den icke-vinstdrivande

organisationen tillåts vara den tongivande parten. 
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5. SLUTSATS

I detta kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till i analysen med avsikten att 

besvara de frågeställningar som styrt vårt arbete. Slutsatserna delas in i tre 

huvudsakliga delar, en för varje problemfråga, för att det klart och tydligt ska framgå

vad vårt arbete har lett fram till. På så vis vill vi visa hur uppsatsens syfte har uppnåtts.

Syftet med denna uppsats var att identifiera väsentliga faktorer för ingåendet och 

vidmakthållandet av en social allians.

Vilka motiv har de olika parterna för att ingå en social allians och vad har de, utöver 

dessa motiv, att vinna genom att vara en del av en social allians? 

Det främsta motivet för HLF:s företagssamarbete är att via företagen få en ökad 

exponering och på så vis nå ut till nya målgrupper. Ett annat motiv är de ekonomiska

resurser som företagen tillför.

Den ökade exponeringen ger ytterligare förtjänster genom de olika uttryck som

exponeringen tar sig. Samarbetet med framför allt Unilever medför utökade

kommunikationsmöjligheter. Tillsammans har de genomfört upplysningsturnéer där 

HLF har fått en unik kontakt med målgruppen och en möjlighet att tydligt kommunicera

sitt budskap. Genom märkningen med HLF:s logotyp på Becel matfett görs

konsumenterna uppmärksamma på det gemensamma arbetet. Unilevers betydligt större 

resurser har möjliggjort en omfattande reklamkampanj i tv med ett ansenligt 

annonsutrymme, vilket HLF på egen hand inte skulle ha haft möjlighet att genomföra.

Även i samarbetet med Choice Hotels är exponeringen en viktig förtjänst. HLF

exponeras för Choice Hotels anställda och hotellgäster.

En annan, potentiell, förtjänst av HLF:s samarbeten med Unilever och Choice Hotels är 

att organisationen har fått tillgång till kompetens inom exempelvis marknadsföring och 

ekonomi. Åsikterna skiljer sig dock åt huruvida en kompetensöverföring har ägt rum. Vi

vill därmed poängtera att även om HLF har fått tillgång till viss kompetens så bör inte 

denna förtjänst överdrivas, eftersom vi upplever att det finns mycket kompetens inom 

den icke-vinstdrivande organisationen.
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I vår analys av hur samarbetena påverkar förmedlingen av HLF:s budskap, menar vi att 

marknadsmixen påverkas i samtliga avseenden och den sociala marknadsföringen får en 

större genomslagskraft. Särskilt anmärkningsvärt är hur produkt och plats konkretiseras. 

Detta kan ses som en samarbetsförtjänst eftersom det blir tydligare för målgruppen hur

de kan påverka sin situation.

Samarbetenas olika karaktär och företagens specifika egenskaper gör att de båda har

olika motiv för samarbete. Unilevers främsta motiv är att stärka varumärket Becel 

genom att synas tillsammans med HLF. Parternas gemensamma mål är att öka 

kunskapen om kolesterol. Choice Hotels primära motiv är att uppfylla sin roll som en

socialt ansvarstagande samhällsaktör. Parterna har identifierat tre beröringspunkter i 

mat, rökning och motion, vilka utgör grunden för ett gemensamt mål för samarbete.

Samarbetets positiva effekt på image och varumärke är en förtjänst som båda företagen

upplever. Genom att exponeras tillsammans med HLF gynnas de av fondens 

trovärdighet och seriositet. Som ett resultat av samarbetets påverkan på image och 

varumärke ser båda företagen att försäljningssiffrorna påverkas positivt. Företagen, 

framför allt Choice Hotels, får en ökad kunskap om hur hjärt- och lungsjukdomar kan 

förebyggas genom en sundare livsstil. Unilever gynnas av en unik och mer direkt 

kontakt med sina konsumenter genom upplysningsturnéerna.

Vilka problem och risker, sett ur båda parters perspektiv, kan uppstå och bör tas i 

beaktande i en social allians? 

Det finns en mängd riskfaktorer för de ingående parterna i en social allians att ta i 

beaktande. Även om båda samarbeten har lett till förtjänster för samtliga parter har en 

del problem upptäckts.

HLF upplever att det råder konkurrens om givarnas ekonomiska medel och forskningen 

som stödobjekt kan ha en begränsande effekt på deras möjligheter att attrahera

samarbetspartners. Detta är dock ett mindre allvarligt problem som HLF hanterar genom

att leta efter gemensamma beröringspunkter hos företagen och skapa attraktiva 

erbjudanden. Ett annat problem, som egentligen ligger hos företaget, rör frågan om 
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implementering och förankring av samarbetet. Företagets oförmåga att implementera

samarbetet medför att de önskvärda resultaten inte uppnås och den icke-vinstdrivande

organisationen missgynnas. Ytterligare en viktig riskfaktor för HLF att ta hänsyn till är 

förekomsten och hanteringen av kritik och i vilken utsträckning de kommersiella

inslagen accepteras i den ideella verksamheten.

Ett möjligt problem för företag att ta hänsyn till är risken att den icke-vinstdrivande

organisationen kan uppfattas som ”köpt” av företaget, vilket medför en begränsande 

effekt på samarbetets möjligheter. Detta innebär att de kommersiella inslagen inte får bli 

för många, eftersom det kan ha en negativ effekt på budskapets trovärdighet. Ett annat 

problem är den externa kritik som företag kan utsättas för, då det sociala engagemanget

kan uppfattas som exploaterande. Kritiken kan även grunda sig i att allmänheten anser 

att företagets egenskaper inte går ihop med den icke-vinstdrivande organisationens 

image och varumärke.

Vilka är de underliggande faktorer som ger upphov till dessa identifierade förtjänster, 

problem och risker? 

De två första problemfrågorna har varit vägledande för att kunna identifiera väsentliga 

faktorer för ingåendet och vidmakthållandet av en social allians. Detta innebär att vi 

genom de identifierade förtjänsterna och problemen har funnit ett sätt att gå tillbaka och 

söka efter möjliga orsaker. Vi ser dessa orsaker som väsentliga faktorer som de 

ingående parterna, utöver förtjänsterna och problemen i sig, bör ta hänsyn till vid 

ingåendet och för vidmakthållandet av en social allians.

Ett gemensamt mål är egentligen inte en underliggande faktor utan en grundläggande 

förutsättning för den sociala alliansens existens. Det är ett villkor för att samarbetet ska

bli lönsamt och långsiktigt för båda parter. Samtliga parter i de sociala allianserna anser

att samarbetet präglas av en win-winsituation, vilken uppstår genom att parterna har

kunnat identifiera ett gemensamt mål för samarbetet. Viktigt är också att detta mål har 

sin grund i det underliggande målet att bekämpa hjärt- och lungsjukdomar.

Matchningen ligger till grund för valet av samarbetspartner och utifrån denna ges 

samarbetets förutsättningar. En god matchning leder till ett förtjänstfullt samarbete
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genom att den bidrar till att parterna kan dra nytta av varandras styrkor. Matchningens

grundläggande dimensioner är mål, mission och värderingar, men parternas egenskaper 

måste överensstämma i flera aspekter för att ge upphov till ömsesidiga vinster.

Engagemang är en annan väsentlig faktor som är beroende av respektive parts 

grundläggande motiv för samarbete. Ett engagemang på central nivå är en förutsättning

men inte tillräckligt för att förankra och implementera samarbetet i företagets samtliga

delar. Detta tycks framför allt kunna ge upphov till problem i decentraliserade

organisationer eftersom det, vid avsaknad av ett strategiskt motiv, kan vara svårt att 

motivera till samarbete på operativ nivå. 

Kommunikationen och dess samtliga dimensioner är väsentliga i en social allians. Detta

för att tydliggöra förväntningar på motparten och för att det inte ska uppstå 

missförstånd, varken mellan parterna eller hos målgruppen. Kommunikationen är även 

betydelsefull för en framgångsrik implementering.

I valet av samarbetspartner är det viktigt att ta hänsyn till motpartens strukturella

egenskaper eftersom dessa skapar förutsättningar för den sociala alliansen. Det verkar

emellertid som att en god matchning, engagemang och kommunikation är faktorer som

kan bidra till att de strukturella egenskaperna får en underordnad betydelse.

Maktbalans är en väsentlig faktor i alla samarbeten som inte går att ignorera. I vår

studie finns det inget som tyder på att den är ett potentiellt problem. Trots att 

maktbalansen i sig inte heller ger upphov till några konkreta förtjänster för endera 

parten ser vi den som en förutsättning för ett förtjänstfullt samarbete.
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6. SLUTORD OCH EGNA KOMMENTARER

Detta avslutande kapitel innehåller kommentarer och tankar rörande problemområdet 

och den genomförda undersökningen som har uppkommit under arbetsprocessens gång. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning på området sociala allianser.

När vi påbörjade uppsatsarbetet hade vi en relativt traditionell uppfattning om icke-

vinstdrivande organisationers arbete. Vi ser att vår studie i stor utsträckning bekräftar 

den amerikanska forskningen om sociala allianser. Värt att notera är emellertid de icke-

vinstdrivande organisationernas professionella samarbetsformer, samt deras relativt 

starka position i förhållande till företagen. Den både resurs- och kompetensmässigt

svaga organisation som vanligen speglas i den amerikanska litteraturen om social 

marknadsföring och sociala allianser, återfinns inte i vår studie. Det har dessutom visat 

sig att Hjärt-Lungfonden karaktäriseras av affärsmannaskap, vilket troligtvis beror på

nyckelpersoner inom organisationen med mångårig erfarenhet från det privata 

näringslivet. Detta kan vara en av förklaringarna till varför företagsamarbetena fungerar

relativt friktionsfritt.

Anledningen till att vi valde att studera sociala allianser ur båda parternas perspektiv var

att vi ville se till helheten och hur samarbete kan leda till en win-winsituation. Det har 

emellertid inte funnits utrymme för att undersöka på vilka sätt parternas

intressentgrupper påverkas av den sociala alliansen och hur de uppfattar denna typ av 

samarbete. Detta är därför något som vi tycker skulle vara ett intressant uppslag för 

framtida forskning. En annan viktig och intressant aspekt att studera är den sociala 

alliansens inverkan på företagets respektive den icke-vinstdrivande organisationens 

image och varumärke. Studien utfördes i en svensk kontext, dock utan att ta hänsyn till

hur denna aspekt inverkar på samarbetets förutsättningar och möjligheter. Det vore

därför intressant att studera sociala allianser i olika länder för att se om det finns några

skillnader.
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BILAGOR

Bilaga 1 

Förstudie - Samarbetsformer i svenska 
frivilligorganisationer

Amnesty International – världsomspännande organisation som arbetar för
mänskliga rättigheter
Företagssamarbete: enstaka bidrag eller så kallad Amnesty Supporter, vilket innebär att
företaget i fråga regelbundet bidrar med en viss summa pengar till Amnestys
verksamhet.

http://net11.amnesty.se/www/sida1  2005-11-21 

BRIS - barnens rätt i samhället: en ideell organisation som bistår barn som far illa 
i samhället

Företagssamarbeten som BRIS bedriver handlar främst om ekonomiskt stöd och de ser 
sina företagspartners som finansiärer.

Exempel på samarbeten är ICA:s deltagande i idolkortskampanjen under hösten 2005 
som riktade sig till sjätteklassare, AMF pension som är BRIS huvudsponsor sedan 2003
och har tillsammans genomfört aktiviteter som till exempel familjedagar runt om i 
landet, Kappahl ytterligare en viktig företagspartner för BRIS. ”Med det årliga
ekonomiska stödet från KappAhl säkrar vi bland annat en fortsatt utveckling av vår populära
webbplats www.bris.se,” säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare. 

http://www.bris.se/support_company/cooperation.asp?ID=12 2005-11-21

Cancerfonden – finansiär av svensk cancerforskning 
Samarbetsformer:

Sponsor: Cancerfondens syn på sponsring:
”Modern och strategisk sponsring handlar om två parter som hjälper varandra att utvecklas. Ett 
framgångsrikt samarbete bygger på associationer och relationer. Ett samarbete med
Cancerfonden innebär att vi tillsammans skapar goda associationer mellan vår verksamhet och
företagens. Dessutom får både vi och våra samarbetspartners möjlighet att nå ut till en större
mängd människor och därigenom bygga långsiktiga relationer som gynnar båda parter.”

Cancerfondens Partnerföretag: Företaget ger ett bidrag, från 50 000 kronor per 
år. I utbyte ger Cancerfonden kunskap och information om cancer till företaget
och dess anställda. Partnerföretag får en plats för sin logotyp på Cancerfondens
företagswebbplats, en partnerlogotyp att använda på sin egen hemsida, ett
diplom, prenumeration på tidningen Rädda Livet, samt nyhetsbrev via e-post. 

Cancerfondens Företagsvän: stöd till svensk cancerforskning, bidrag från 5 000
till 50 000 kronor. Ger företaget tillgång till Cancerfondens Kunskapssajt.
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Ge en gåva: valfri gåva till Cancerfonden, gäller både företag och 
privatpersoner.

http://www.cancerfonden.se/  2005-11-21 

Rädda Barnen (RB) 

Samarbetsformer:
Företagsvän: OM företaget bidrar med minst 1 500 kronor, automatisk
företagsvän. Omnämns företagsvän på RB:s hemsida, informationsbrev,
informationsmaterial om RB att exponera på företaget.
Lönegiven: regelbundet stöd som dras direkt från den anställdes konto 
Sponsor: stöd av enskilda projekt, med bidrag på minst 500 000 kronor. 
Möjlighet att kommunicera samarbetet i egna kanaler, samt använda RB:s 
logotyp för information och presentation av aktuellt projekt. 
Partner: Långsiktigt samarbete. Den stödform som är närmast organisationen, 
medför en kontinuerlig samverkan kring flera aktiviteter som kommuniceras, 
såväl externt som internt. Ger företaget möjlighet att kommunicera samarbetet i 
alla egna kanaler, och för att illustrera engagemanget använda Rädda Barnens
olika kännetecken.

http://www.rb.se/sv/StodOss/Foretag/  2005-11-21 

Röda Korset 

Samarbetsformer:
Ge bidrag via online-tjänst 
Röda Korsets Vänner: Beroende på hur många anställda företaget har är 
kostnaden olika hög. Genom detta bidrag visa anställda och kunder att företaget 
stöder Röda Korsets humanitära värderingar. Röda Korsets Vänner får diplom, 
medlemstidningen och särskilda banners och inkluderas bland rödakorsvänner 
på hemsidan.
Röda Korsets Bössvärd: att ha en Röda Korsets insamlingsbössa på
arbetsplatsen
Långsiktigt samarbete: det enda långsiktiga samarbete som bedrivs är det med
Ramlösa där de ingående parterna tillsammans arbetar för rent dricksvatten
världen över. Röda Korsets vattenprojekt finansieras delvis genom Ramlösa
Water Cup, golftävling där anmälningsavgiften går till rent dricksvatten, samt
visst försäljningsbaserat bidrag.
Första hjälpen på jobbet: specialanpassade företagsutbildningar i första hjälpen 

www.redcross.se 2005-11-21 
UNICEF – FN:s barnfond och världens största barnrättsorganisation 
(helt beroende av frivilliga bidrag, får ej pengar från FN:s budget.) 
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Samarbetsformer:
Gåvor
Gör din personal till världsföräldrar: företaget betala 1 200 kronor per anställd 
och år, vilket innebär att de anställda blir världsföräldrar, samtidigt som 
företaget blir företagsvän. 
Företagsvän: Årligt stöd till UNICEF - ekonomiskt åtagande beroende på antal 
anställda. Diplom, e-nyhetsbrev, omnämning på UNICEF:s hemsida.
Gör gemensam sak med andra företag: ett mindre antal företag stöder
tillsammans ett specifikt projekt. Företagen bidrar med pengar och får följa 
projektet på nära håll.
Bidra med kompetens: bidra till verksamheten genom att skänka de tjänster som 
behövs, till exempel juridisk hjälp, PR och reklam 
Köp UNICEF:s kort och presenter: Kort och presenter med personlig hälsning 
att ge anställda och kunder. 

Samarbetet med Ikea påminner om en social allians: försäljning av krambjörnen
BRUM, varav 20 kr av försäljningen går till ett av UNICEF:s projekt, Barns rätt till lek.
Ett projekt som har pågått sedan 2003 och beräknades pågå åtminstone till och med 
augusti 2005. Ikeas försäljning av BRUM-björnarna har lett till ett bidrag på en och en 
halv miljoner kronor och totalt uppgick Ikeas insamling till UNICEF till sex miljoner.

http://www.unicef.se/stod_oss/foretagssamarbete/samarbetsformer/ 2005-11-21 

WWF – Världsnaturfonden

Samarbetsformer:
WWF Vänföretag: Finns i olika nivåer, från 1 800 kronor och gäller under ett år. 
Företaget får av WWF en "naturtips-tävling" för personalaktiviteter, naturmotiv
av Gunnar Brusewitz, böcker om djur och natur samt tidskriften WWF EKO. 
Vänföretagen får även ett diplom som bevis för sitt engagemang.

Sponsring: ger företag möjlighet att profilera sitt ansvarstagande och 
miljöengagemang. WWF får ekonomiskt stöd. Sponsring ger dessutom 
företagen rätt att använda Världsnaturfondens logotyp (WWF) i sin
marknadsföring.

http://www.wwf.se/show.php?id=1002043 2005-11-21 
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Bilaga 2 

Telefonintervju: Ulf Tyrén, Informationschef Unilever Sverige och Unilever 
Bestfoods 2005-11-22

Intervjupersonens bakgrund:

Position, antal år i företaget, relation till och roll i samarbetet med Hjärt-
Lungfonden
Personlig erfarenhet av sociala allianser (med andra ideella organisationer)

Allmänt om Unilevers erfarenheter av allianser
- I vilken utsträckning samarbetar Unilever med andra kommersiella företag?
- Varför samarbete? Målsättningar/motiv för samarbete
- Vilken erfarenhet har Unilever av dessa samarbeten? Vilka resultat har det lett

till?
- I vilken utsträckning arbetar Unilever med CSR?

Om samarbeten med icke-vinstdrivande organisationer 
- Vilka skillnader ser du mellan sponsring och en social allians (ert samarbete

med exempelvis HLF)?
- Varför tror du att företag i allmänhet bildar sociala allianser med icke-

vinstdrivande organisationer? Externa/interna faktorer

Berätta om Unilevers samarbete med HLF: 
- Hur länge har det pågått/kommer det att pågå?
- Anledningar till att börja samarbeta
- Varför just HLF?
- På vems initiativ inleddes detta samarbete? Varför?
- Beskriv själva samarbetet
- Vilken är den främsta målsättningen med samarbetet?  målkonflikt?
- Utvärdering av samarbetet: Förväntningar vs resultat?

o Vad förväntar ni er av HLF och vad tror du att de förväntar sig av er?
- Reaktioner från andra intressenter: negativa eller positiva
- Makt- och ansvarsfördelning 

Etiska aspekter vid samarbete mellan kommersiella företag och icke-
vinstdrivande organisationer (allmänt)
- Och med hänsyn till samarbetet med HLF – etiska problem/diskussioner?
- Konsekvenser?
- Hur hanteras de?

Social marknadsföring 
- För- och nackdelar med tillämpningen av kommersiell marknadsföring i icke-

vinstdrivande organisationer 
- Vad har ni att lära av detta samarbete?
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Bilaga 3

Intervjuer:

Ingrid Engellau, Ansvarig företagssamarbete Hjärt-Lungfonden, 2005-11-25 
Roger Höglund, Informationschef Hjärt-Lungfonden, 2005-11-25 

Intervjupersonens bakgrund:

Position, antal år i organisationen, relation till och roll i företagssamarbeten

Personlig erfarenhet av företagssamarbeten och mer specifikt sociala allianser 

Om Hjärt-Lungfonden
- Affärsidé
- Organisation

Social marknadsföring
- Marknadsföringsorganisationen i HLF 

o Marknadsföringsaktiviteter
- Kommersiell marknadsföring i icke-vinstdrivande organisationer 

Företagssamarbete
- Samarbetsformer
- Vilka företag
- Kriterier för val av samarbetspartner
- Sponsring vs sociala allianser 
- Motiv

Berätta om samarbetet mellan HLF och Unilever Bestfoods respektive Choice 
Hotels: (exempel på faktorer att ta i beaktande) 
- Motiv
- Mål
- Funktioner/aktiviteter
- Resultat

Etiska aspekter vid samarbete mellan kommersiella företag och icke-
vinstdrivande organisationer
- Etiska problem/diskussioner
- Risker/konflikter
- Makt & ansvarsfördelning 

Sammanfattningsvis
- Förtjänst av samarbete
- Framtid
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Bilaga 4 

Intervju: Lena Bülow, Direktör Individual Leisure Sales Choice Hotels 2005-12-02 

Intervjupersonens bakgrund:

Position, antal år i företaget, relation till och roll i samarbetet med Hjärt-
Lungfonden
Personlig erfarenhet av sociala allianser, CSR-arbete 

Frågor:

Allmänt om Choice Hotels erfarenheter av allianser med andra företag
- Samarbete med andra företag?

Allmänt om samarbeten med icke-vinstdrivande organisationer 
- Samarbetsformer
- Motiv
- Resultat och erfarenheter
- Choice Hotels och CSR (socialt ansvarstagande)
- Sponsring vs social allians 
- Kriterier för val av samarbetspartner

Berätta om Choice Hotels samarbete med HLF
- Motiv
- Funktioner
- Mål
- Resultat

Etiska aspekter och eventuella konflikter vid samarbete mellan kommersiella 
företag och icke-vinstdrivande organisationer (både allmänt och med 
anledning av samarbetet med HLF)
- Risker/problem/konflikter
- Reaktioner från andra intressenter/allmänheten
- Makt & ansvarsfördelning

Social marknadsföring 
- Tillämpningen av kommersiell marknadsföring i icke-vinstdrivande

organisationer
- För/nackdelar

Sammanfattningsvis
- Förtjänst av samarbetet med HLF
- Framtid
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Intervju Ann Björk, Hotelldirektör Quality Hotel Ekoxen, 2005-12-19 

Intervjupersonens bakgrund:

Namn, position, antal år i företaget, relation till och roll i samarbetet med Hjärt-

Lungfonden

Hur ser du på samarbetet med HLF?

Varför samarbetar Choice Hotels med HLF?

Hur ser samarbetet ut?

Hur tar samarbetet sig uttryck på hotellet?

Skiljer sig samarbetet åt mellan olika hotell? 

På vilket sätt engagerar ni er i samarbetet?

Finns det centrala direktiv för hur samarbetet ska/bör bedrivas?

Skulle man kunna utveckla och förbättra samarbetet med HLF?

I så fall, hur?

Vilken respons får ni från era gäster rörande samarbetet med HLF?

För- resp. nackdelar med samarbetet?

Finns det, från central nivå, något system för utvärdering och uppföljning av 
aktiviteterna?

116



SOCIALA ALLIANSER – gränsöverskridande samarbete 

Jenny Nilsson & Emelie Persson

Bilaga 6 

Telefonintervju Gunilla Milstam, informatör Unilever, 2005-12-19 

Intervjupersonens bakgrund:

Position, antal år i företaget, relation till och roll i samarbetet med Hjärt-

Lungfonden

Syn på Unilevers samarbete med HLF 

Vad är Becel? 

Varför samarbetar Becel med HLF? 

Hur skulle du beskriva samarbetet? Konkreta exempel på samarbetet?

Vilken betydelse har samarbetet med HLF för Becel? 

På vilka sätt gynnas Becel respektive Unilever av samarbetet?

Vem är den tongivande parten i samarbetet och hur yttrar det sig?

Vilka Becelprodukter märks med HLF:s logotyp? Varför just de produkterna?

Av vilka anledningar märks produkterna med HLF:s logotyp?

Vad betyder denna märkning för Becel?

Hur tror du att konsumenterna uppfattar samarbetet mellan Becel och HLF?

Vilken effekt tror du att märkningen har på exempelvis varumärket och konsumenterna?

Kan samarbetet ha någon negativ effekt på konsumenterna?

Eventuella risker och problem?

Har du upplevt några negativa reaktioner på samarbetet?

Vad kan HLF ge er utöver att bidra sitt namn och rykte?
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