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Sammanfattning 

Författare:  Anneli Larsson & Maria Winther 

Handledare:  Jörgen Ljung 

Titel:  Allmänhetens givarprocess till välgörenhet – Vad behöver 

insamlingsverksamheter ta hänsyn till för att erhålla bidrag?  

Nyckelord:  Insamlingsverksamheter, Givande, Motivationsstrategi, Positionering, 

Förtroende, Transparens, Informationsöverflöd 

 

Bakgrund:  Konkurrensen på marknaden för insamlingsverksamheter har ökat 

betydligt. Fler kanaler för att nå potentiella givare har utformats och 

sätten att bidra har utökats. Vidare granskas branschen med kritiska 

ögon, på grund av skandalerna som har uppstått de senaste åren. Det har 

bidragit till att det går att urskilja en negativ trend rörande allmänhetens 

förtroende för sektorn. Marknaden har således förändrats och 

förutsättningarna för att erhålla bidrag till sitt ändamål är inte desamma.   

Syfte:  Syftet med det här examensarbetet är att skapa en ökad förståelse för hur 

insamlingsverksamheter motiverar privatpersoner att skänka pengar till 

deras verksamhet. Vidare är syftet att analysera vad 

insamlingsverksamheterna behöver ta hänsyn till på en konkurrensutsatt 

marknad för att påverka individers givarprocess.   

Metod:  Studien är av kvalitativ karaktär, där intervjuer har genomförs med sju 

ideella aktörer i Sverige. Vid användande av den här metoden kan en 

djupare förståelse skapas för det fenomen vi vill belysa.    

Slutsats: Insamlingsverksamheterna använder i stor utsträckning 

motiveringsstrategier för att erhålla givande från privatpersoner. På grund 

av dagens konkurrensutsatta marknad finns det ett flertal faktorer 

verksamheterna behöver ta hänsyn till för att kvarhålla sin position och 

växa på marknaden. De måste förhålla sig till element såsom den externa 

miljön, den interna miljön och deras intressenter. Intressenter kräver i sin 

tur förtroende och transparens där problem med informationsöverflöd 

och kostnader kan uppstå.    



 

Abstract 

Authors:  Anneli Larsson & Maria Winther 

Supervisor:  Jörgen Ljung 

Titel:  The general public’s process of giving to charity – What do non-profit 

actors have to consider in order to raise funds 

Keywords:  Non-profit actors, Giving, Motivation strategies, Positioning, Trust, 

Transparency, Information overload 

 

Background: Competition in the market for non-profit actors has increased 

significantly. More channels to reach potential donors have been 

designed, and ways to help has been extended. The industry is scrutinized 

with critical eyes because of the scandals that have emerged in recent 

years. It has contributed to making it possible to distinguish a negative 

trend regarding public trust in the sector. The market has therefore 

changed and the conditions for obtaining donations are different.   

Aim:  The purpose of this thesis is to create a better understanding of how non-

profit actors motivate individuals to donate money to their business. An 

additional purpose is to analyze what non-profit actors have to consider, 

in a competitive market, in order to influence individuals’ donor process. 

Method:  The study is qualitative in nature, where interviews were conducted with 

seven non-profit actors in Sweden. When using this method, a deeper 

understanding is created for the phenomenon we want to highlight.   

Conclusions:  Non–profit actors use motivations strategies to a large extent for 

obtaining donations from individuals. Because of today’s competitive 

market, there are several factors non–profit actors need to consider in 

order to retaining their position and to grow. They must relate to 

elements such as the external environment, internal environment and 

their stakeholders. Stakeholders require trust and transparency, where 

problems of information overload and cost may be incurred. 
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Begreppslista 

Ideell Sektor – Bransch som arbetar utan vinstsyfte. 

Insamlingsorganisation – Organisationer som arbetar i ett ideellt syfte och samlar in 

pengar genom staten, företag och privatpersoner. 

Insamlingsverksamhet – Organisationer, föreningar och stiftelser som arbetar i ett 

ideellt syfte och samlar in pengar genom staten, företag och privatpersoner. 

Insamlingskostnader - Insamlingskostnader är de kostnader en insamlingsverksamhet 

har för att kunna samla in pengar till verksamheten. Exempel på kostnader: 

insamlingskampanjer, utskick, annonser och annan kommunikation. Samt löner till de 

personer som arbetar med insamling. (Cancerfonden, 2010; SOS Barnbyar, 2010) 

Administrationskostnader - Administrationskostnader är de kostnader en 

insamlingsverksamhet har för att, dels kunna vara verksamma och dels för att visa på 

kvalité.  Exempel på kostnader: löner, lokaler, it, revision och kontroller. 

(Cancerfonden, 2010; SOS Barnbyar, 2010) 

Ändamålskostnader - Ändamålskostnader är de kostnader som går till uppdraget, det 

kan exempelvis handla om att sprida kunskap om organisationen, betala löner till 

anställda som arbetar i en barnby och genomföra de forskningsprojekt eller barnprojekt 

som organisationen arbetar för. (Cancerfonden, 2010; SOS Barnbyar, 2010) 

90-konto – Ideella verksamheter som innehar 90-konto får maximalt använda 25 

procent av de insamlade medlen till insamlings- och administrationskostnader. (Svensk 

Insamlingskontroll, 2012c) 

 

 



1 

 

1. Inledning 

I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen och en redogörelse av ämnet 

görs. Sedan följer problematiseringen som ligger till grund för syftet och 

forskningsfrågorna. En diskussion förs kring uppsatsens tänkbara bidrag och 

avgränsning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund  

Sveriges Television (SVT) sände den 21 mars 2012, en dokumentär angående svälten i 

Afrika. I dokumentären framgick det dels att kontroller, kring den mat som Förenta 

nationerna (FN) och insamlingsorganisationer skickade, ej fanns och att insynen var 

obefintlig. Insamlingsorganisationer anlitade lokala organisationer för att utföra arbetet 

men förlorade då kontroll över hur hjälpen sköttes. Maten som var avsedd att ges gratis 

till svältande och utsatta människor blev istället handelsvara som såldes på marknaden. 

Det framgick även i dokumentären att svälten var något överdriven. Behoven var 

definitivt stora men svältkatastrofen var inte lika omfattande som förväntat. En kvinna 

vid namnet Rasna Wahra, som tidigare arbetat på FN i Nairobi, intervjuas. Hon reagerar 

på överdrifterna som ges av organisationerna. Wahra berättar vidare att många 

organisationer har märkt av ett minskat givande. Hon uttrycker att det är taktiskt att 

skapa en ny svältkatastrof, för att vinna tillbaka förtroende och återfå människors vilja 

att ge bidrag. Svält är ett ’attraktivt’ projekt, där det går väldigt fort och lätt att samla in 

pengar. Det känns i hjärtat att se en svältande kvinna med hennes barn. Däremot att 

bygga sanitetsrör i en by ’attraherar’ inte på samma sätt och det är svårare att få 

finansiering till de projekten. (Vem bryr sig om Somalia?, 2012)  

 

Den ideella sektorn gör det möjligt för människor att påverka samhället och på så sätt 

även sin egen vardag. På grund av det här betraktas den här sektorn som viktig i det 

svenska samhället. Det anses betydelsefullt att ta tillvara på organisationernas 

engagemang och kunskap (Regeringen, 2011).  De här verksamheterna betraktas utföra 

goda handlingar. Det finns en förväntan på de här verksamheterna, att deras intentioner 
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är goda och att de ska drivas av ett engagemang för ändamålet (Brandl & Güttel, 2007; 

Melendéz, 2001). 

 

I dokumentären, Vem bryr sig om Somalia? (2012), ges uppmärksamhet kring ideella 

insamlingsorganisationer och hur de sköter sitt uppdrag. Uppmärksamhet av det här 

slaget kan skapa misstro inför hur insamlingsorganisationer förvaltar bidrag och ett 

kritiskt förhållningssätt till branschen kan uppstå (Swedbank Robur, 2011).       

 

Ytterligare ett exempel, som fått stor uppmärksamhet i media, är det grova 

bedrägerifallet som, under 2009, uppdagades på den ideella organisationen Röda 

Korset. En ledande befattningshavare inom organisationen hade förskingrat pengar och 

nyttjat de för egen vinning. Det visade sig att samma person tidigare varit anställd på 

Cancerfonden och förskingrat pengar även där. Branschen i stort påverkades av krisen 

som uppstod och står därmed under kritiska ögon än idag (Cancerfonden, 2011a; 

Swedbank Robur, 2010). Debatten kring Röda Korset har medfört att organisationen 

under de två senaste åren har förlorat 72 000 medlemmar och på grund av minskade 

intäkter har 70 tjänstemän sagts upp (Svenska Dagbladet Näringsliv, 2012).  

 

Ideella organisationer arbetar ofta med betydande sociala problem som finns i världen 

till exempel hunger, diskriminering och sjukdomar (Melendéz, 2001). Från Swedbank 

Roburs undersökning (2011) framgår det att det svenska folket anser att de ideella 

organisationernas arbete behövs och är viktigt, samt att de beundrar engagemanget som 

de har för ändamålet.  Brandl och Güttel (2007) menar att ideella organisationerna inte 

drivs i vinstsyfte utan av ett starkt intresse och engagemang för ändamålet. 

Verksamheterna får ofta in sina finansiella medel från juridiska personer och/eller 

privatpersoner via gåvor och donationer (Charity Rating, 2011). De är följaktligen 

beroende av att få bidrag för att kunna utföra sitt uppdrag (Melendéz, 2001). Dock kan 

det vara svårt för insamlingsverksamheter idag att erhålla gåvor från givare. Det beror 

delvis på den ökade misstron för branschen, på grund av slarv och skandaler, men även 

på grund av att ett flertal nya aktörer har etablerat sig på marknaden. När konkurrensen 

ökar medför det att utrymmet minskat och fler måste dela på givarnas pengar. 

Konkurrensen mellan insamlingsverksamheter var inte lika stor för femton år sedan som 
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den är idag (Connecta, 2010). Under den här tiden har antalet insamlingsverksamheter 

tredubblats (Forskning - den nationella forskningsportalen, 2008).  

 

Bryce (2007) och Melendéz (2001) hävdar att det är viktigt att ta hänsyn till förtroende 

och transparens för att bedriva sin verksamhet. Detta för att givare endast ger gåvor till 

de ideella organisationer de upplever är trovärdiga och gör nytta. Det är därför viktigt 

att de förvaltar sina tillgångar och donationer på ett ansvarsfullt sätt. Det är också av 

stor betydelse hur verksamheterna förhåller sig till lagar, regler och etiska frågor kring 

sitt arbete. I Swedbank Roburs undersökning framgår det att svenska folket känner 

misstro inför hur verksamheterna förvaltar medlen och att de ifrågasätter hur mycket av 

de skänkta pengarna som når ändamålet. Bilden nedan illustrerar hur stor andel av en 

hundralapp som minst skall nå det givna ändamålet (Svensk Insamlingskontroll, 2012c).  

 

 

 

Figur 1. 1 Hundralappens väg 

Egen utformad figur. Information till figuren har hämtats från respondentgruppernas årsredovisningar. Procenttal 

som uppgetts är cirka tal från vad respondentverksamheterna har i respektive kostnader. 
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1.2 Problematisering 

Konkurrensen mellan insamlingsverksamheter har ökat, vilket innebär att fler bedriver 

arbete där de är beroende av gåvor. Verksamheterna möter således ett problem med 

rivaliteten om givarna. De behöver överträffa sina konkurrenter för att locka givare och 

sträva efter att utföra arbetet bättre och mer effektivt än sina konkurrenter (Frumkin & 

Kim, 2001). Konkurrensen bidrar även med att det blir svårare för privatpersoner att 

välja vilken verksamhet de vill stödja (Connecta, 2010). Vidare har människor blivit 

mer medvetna och kritiskt tänkande, vilket kan bero på att samhället blivit mer 

komplext och svårgenomskådligt men också på grund av en misstro till verksamheterna 

(Hedquist, 2002). Bryce (2007) menar, för att öka förtroendet mellan allmänheten och 

verksamheten, gällande hur de förvaltar tillgångar, är insatser som ökad transparens och 

ansvarsskyldighet viktigt. Vidare uttrycker han att insamlingsverksamheter är i stor grad 

beroende av allmänhetens förtroende för att samla in medel. Melendéz (2001) menar att 

det är tack vare deras förtroende som verksamheterna får in pengar och att frivilliga 

arbetare ställer upp. Förtroende gör att verksamheten kan nå sitt ändamål. Kramer 

(1999) hävdar att allmänheten har en förmåga att titta på det som hänt tidigare för att 

bedöma om de kan lita på verksamheten. Skandaler och felaktigheter inom den ideella 

branschen kan innebära att förtroendet påverkas. Swedbank Roburs undersökning 

(2011) visar att förtroendet har sjunkit för ideella verksamheter under de senaste fem 

åren. Många svenskar litar inte på att verksamheterna sköter de insamlade medlen som 

de ska och de anser att verksamheterna är ekonomiskt ineffektiva. En del ser problem 

med att för mycket pengar går till administration och att för mycket pengar hamnar hos 

mellanhänder. Unisont bland de som lämnade kritik var dock att de efterfrågade mer 

transparens och öppenhet gällande verksamheternas ekonomi och administration 

(Swedbank Robur, 2011). 

 

Hedquist (2002) uttrycker att öppenhet ofta efterfrågas när det kommer till trovärdighet. 

Det kan anses vara en förutsättning och en av de viktigaste faktorerna. Om efterfrågan 

på öppenhet beror på att individer känner misstro till verksamheten så finns det dock en 

risk att efterfrågande part slutligen bli dränkt i information. Det i sin tur kan leda till 

minskat förtroende och ökad irritation. Bryce (2007) uttrycker likaså, att förtroendet för 

hur verksamheter förvaltar och skyddar tillgångar kan försvagas även om intentionerna 
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är goda. Det beror då på om verksamheten är oansvarig med resurser som svar på 

påtryckningar från allmänheten. 

 

Enligt Lissner (1977) kan allmänheten motiveras, till att ge gåvor till välgörenhet, på två 

olika sätt. Det först sättet att motivera människor till att skänka pengar, är genom att öka 

deras självkänsla. Då förmedlar verksamheten att individer som bidrar till välgörenhet 

är goda människor. Det andra motivationssättet är att skapa en skuldkänsla hos 

individen. Viljan till att bidra skapas då för att lindra det dåliga samvetet (Lissner, 

1977). 

  

Vi ser ett intresse i att studera hur insamlingsverksamheter motiverar givandet idag. Det 

vill säga, vilka faktorer och eventuella problem som kan vara viktiga att ta hänsyn till 

för att konkurrera på marknaden och få människor att ge gåvor samt bevara relationerna 

med givarna. 

 

1.2.1 Forskningsfrågor 

 Hur motiverar insamlingsverksamheter allmänheten att ge gåvor? 

 Vad behöver insamlingsverksamheter ta hänsyn till för att bli konkurrenskraftiga på 

marknaden? 

 Vilken problematik kan uppstå i arbetet med att motivera givande? 

 Hur arbetar insamlingsverksamheter för att skapa långsiktiga relationer? 

1.3 Kunskapsbidrag 

Under 2000-talet har konkurrensen inom den ideella sektorn ökat avsevärt. 

Kommunikationssätten har blivit fler vilket innebär att allmänheten möter fler 

påtryckningar från sociala medier, TV och radio. Människor är mer medvetna och 

kritiskt tänkande till hur verksamheterna arbetar och förvaltar medlen. Det går att 

urskilja en negativ trend i förtroendet från allmänheten. Det här innebär att dagens 

insamlingsverksamheter behöver ta ställning till vilka faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till, för att kunna överleva på marknaden. Vi vill med vår uppsats öka 
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förståelsen för problematiken kring det här området samt erbjuda rekommendationer 

kring vad insamlingsverksamheter behöver ta hänsyn till för att kunna påverka givandet.  

1.4 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att skapa en ökad förståelse för hur 

insamlingsverksamheter motiverar privatpersoner att skänka pengar till deras 

verksamhet. Vidare är syftet att analysera vad insamlingsverksamheterna behöver ta 

hänsyn till på en konkurrensutsatt marknad för att påverka individers givarprocess.   

1.5 Avgränsning 

För att vi ska kunna besvara våra forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte har vi valt att 

göra en del avgränsningar. Vår uppsats är avgränsad till att studera fem 

insamlingsverksamheter och fyra aktörer som arbetar med att stärka kvalitén inom den 

ideella sektorn. Två av de aktörer som arbetar för att stärka kvalitén inom den ideella 

sektorn har vi valt att inte utföra intervjuer med. Detta eftersom vi anser att deras 

sekundärdata ger oss tillräcklig information för att uppfylla vårt syfte. 

 

Ideella verksamheter kan erhålla medel genom statliga bidrag, företag och 

privatpersoner. Vi har dock valt att endast studera gåvor från privatpersoner och ideella 

verksamheters relation till dem. Vi kommer att behandla insamlingsverksamheters 

externa och interna miljö, dock ligger vårt huvudsakliga fokus på intressenter i form av 

privatpersoner.  

 

Vi har uppmärksammat införandet av skatteavdrag för givare som gjorts under 2012. 

Dock är avdraget en så pass ny företeelse att vi inte kan säga vilka effekter det kommer 

att innebära för ideella verksamheter och givande. Det är dessutom väldigt få 

organisationer som är registrerade gåvomottagare hos skatteverket idag. (Skatteverket, 

2012) Löners betydelse och debatten kring den kommer inte heller studeras i någon 

större utsträckning. Vi har tagit till oss av debatten men har medvetet avgränsat bort 

stora delar av den här frågan. Vi anser att de områden som vår uppsats omfattar har en 

större relevans för vårt syfte. Dock behandlas ersättning i samband med kompetens och 

konkurrensen kring medarbetare i mindre uträckning. 
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Nedan illustreras vårt fokuserade undersökningsområde i figur 1.2. Vårt fokus 

behandlar privatpersoners givande till insamlingsverksamheter och verksamheternas 

agerande gentemot givare och potentiella givare. Medias roll, mottagarna av de 

insamlade medlen och utförandet av projekten, har inte studerats djupare. Vi kommer 

inte heller studera lagar och regler kring verksamheternas redovisning i någon större 

utsträckning.  

 

Figur 1. 2 Avgränsning 

Egen utformad figur  

 

Vi kommer själva inte genomföra någon egen undersökning kring allmänhetens 

attityder om givande. Istället kommer vi använda tre tidigare utförda studier, Swedbank 

Robur (2011), Connecta (2010) och Charities Aid Foundation (CAF, 2010), som grund 

för att förstå området. Detta för att vi anser att de redan gjorda undersökningarna väl 

passar in i vårt syfte. Om vi själva skulle göra undersökningen skulle den vara mer 

omfattande att utföra än den nytta vi skulle få ut av den.  
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1.6 Disposition 

I kapitel 2, presenteras uppsatsens tillvägagångssätt, den metod som vi använd oss av 

för att genomföra studien. En beskrivning görs av hur data samlats in och vilket urval av 

organisationer och respondenter vi har använt oss av. Vi beskriver även vilka åtgärder vi 

har vidtagit för att upprätthålla en hög kvalitet och trovärdighet i uppsatsen. 

 

I kapitel 3 finns sammanställningar av rapporterna från Swedbank Robur, Connecta och 

Charities Aid Foudation (CAF). Rapporterna ger en inblick till människors givande och 

ideella sektorns utmaningar. De här sammanställningarna är till för att ge en bild över 

hur branschen ser ut i nuläget.   

 

I kapitel 4 presenteras de teorier som studien bygger på och som kommer användas i 

analysen. För att svara på studiens syfte och våra forskningsfrågor har vi använt teorier 

som berör motivation, positioneringsstrategi, förtroende, transparens och 

informationsöverflöd. 

 

Kapitel 5 är uppsatsens empirikapitel. Här redogör vi för den information som samlats 

in från insamlingsverksamheterna samt aktörer för ökad kvalité inom den ideella 

sektorn. Informationen består av sekundärdata från deras hemsidor och årsredovisningar 

samt primärdata från genomförda intervjuer. 

 

I kapitel 6 görs en analys av det insamlade materialet från empirin och teorierna som 

presenterades i kapitel 4.  

 

Kapitel 7 är kapitlet där vi presenterar vilka slutsatser vi uppnått. Vi svarar här på vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. 
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2 Metod 

I det här kapitlet beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt. Vi redogör för hur data har 

samlats in, hur urval har gjorts och vilken metod som använts för att upprätthålla 

kvalitén på uppsatsen. 

2.1 Genomförande 

Uppsatsen har utförts under en termin på civilekonomprogrammet vid Linköpings 

universitet och skrivs med ett företagsekonomiskt perspektiv. Den ideella sektorn är en 

bransch som vi känner ett starkt intresse för och som vi under en lång tid har önskat 

undersöka. Vårt engagemang för sektorn har varit en bidragande orsak till valet av 

uppsatsämne. Vi ansåg även att branschen är aktuell då den debatterats mycket i 

samhället.  

 

Genom att noggrant studera olika varianter av 

data, såg vi en lucka i forskningen. Vi ville skapa 

en ökad förståelse för hur verksamheterna gör för 

att få privatpersoner att skänka pengar till dem 

samt undersöka vilka faktorer som påverkar 

insamlingsverksamheter på en konkurrensutsatt 

marknad.  

 

När vi formulerat vår problematisering och vårt 

syfte, tog vi kontakt med insamlingsverksamheter 

och andra aktörer inom branschen. Vi diskuterade 

vilka verksamhetstyper och storlekar på dem som 

vi fann intressanta och relevanta att intervjua. Vi gjorde ett större urval av verksamheter 

och började med att skicka mail till dem. De verksamheter som vi ansåg var väsentliga 

för studiens syfte och som inte svarat på vår förfrågan, kontaktade vi per telefon. Några 

tillfrågade svarade att de hade bristande resurser och därför inte kunde ställa upp på en 

intervju. Vi lyckades dock få tillgång till intervjuer med sju olika aktörer inom 

 

Figur 2. 1 Tillvägagångssätt 

Egen utformad figur 
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branschen. Vi valde även att tillföra ytterligare två aktörer inom den ideella sektorn, 

vilka vi inte utförde intervjuer med.  De här nio aktörerna gav oss en god inblick och ett 

empiriskt material som har varit till stor nytta för oss i arbetet med att svara på våra 

forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte.  

 

Vid fortsatt arbete fördjupade vi oss ytterligare i teorin och forskning kring de element 

vi ansåg var betydelsefulla. Parallellt med teoriuppbyggnaden arbetade vi med 

uppsatsens metod. Vi studerade vilken forskningsstrategi och design som skulle passa 

oss bäst samt etiska aspekter på vårt arbete, för att skapa en trovärdig och äkta uppsats. 

För att förmedla en bild av vad som är aktuellt inom den ideella branschen 

sammanställde vi tre olika rapporter som utförts nyligen. De har legat till grund för vår 

uppsats och hjälpt oss vidare i arbetet. De här rapporterna ansåg vi vara relevanta att 

presentera i ett tidigt stadie i uppsatsen för att läsaren ska få en inblick i svårigheter som 

finns i branschen. 

 

När vi fått kontakt med olika aktörer inom den ideella sektorn och fått access till 

intervjuer studerade vi verksamheterna genom informationen som de erbjuder genom 

exempelvis deras hemsidor och årsredovisningar. Därefter genomfördes intervjuer med 

respondenterna och det insamlade materialet transkriberades. Informationen vi samlat in 

sammanställdes och presenterades i ett empiriskt kapitel. Efter insamling av empiriskt 

material fann vi det värdefullt att komplettera vårt teoretiska kapitel. Baserat på den 

teoretiska referensramen utformade vi en egen teoretisk modell som sedan använts i 

analysen. Därefter kompletterades det empiriska materialet med ytterligare 

intervjufrågor. Vårt empiriska material jämfördes slutligen med vad tidigare forskning 

och teorier sagt inom området samt analyserades utifrån vår modell. Efter det kunde vi 

svara på våra forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte. Resultaten redovisades sedan i 

våra slutsatser. Under analysen uppstod nya idéer till framtida forskning inom ideella 

sektorn. Det är ett mycket intressant område där ytterligare studier skulle vara givande 

att genomföra.  
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2.2 Ansats 

Vi började med att studera tidigare forskning inom den ideella sektorn. Baserat på den 

informationen fann vi ett intresse av att genomföra undersökningar. Teorier vi ansåg 

vara betydelsefulla för vårt syfte fick utgöra en del i vår teoretiska referensram. De här 

teorierna låg till grund för utformningen av första delens intervjufrågor. Efter vi samlat 

in vårt empiriska material baserat på de här intervjufrågorna, fann vi fler teorier 

relevanta som vi adderade till kapitlet. I det här stadiet kompletterade vi empirin med 

ytterligare intervjufrågor (Se bilaga 1 och 2). Därefter utformade vi en egen modell som 

kopplade samman en givares valprocess och teorierna. Baserat på det här 

tillvägagångsättet så kan vi urskilja att vi har använt oss av en iterativ ansats enligt 

Bryman och Bells (2005) beskrivning. Då används både deduktiva och induktiva inslag 

i en rörelse fram och tillbaka mellan teori och empiri.  

2.3 Forskningsdesign 

För att vi i vår undersökning skulle veta hur vi skulle gå till väga för att erhålla 

information, från de ideella verksamheterna, krävdes en design (Halvorsen, 1992). 

Designen används som en ram, vilken styr hur en metod används och hur insamling och 

analys av data ska göras (Bryman & Bell, 2005). Den form som beskriver 

uppläggningen av vår undersökning bäst är den komparativa designen. 

 

En komparativ design har valts i form av flerfallstudier. Det specifika med den här 

designen är att en jämförelse görs mellan flera olikartade fall (Bryman & Bell, 2005). 

För att skapa förståelse för problematiken i vår studie gjordes en jämförelse mellan fem 

insamlingsverksamheter. Vi har även studerat fyra aktörer inom den ideella sektorn som 

arbetar för att stärka kvalitén. De arbetar med övergripande frågor som rör den ideella 

sektorn, vilket kompletterade vår studie. Vid en jämförelse mellan de ideella 

verksamheterna kunde vi urskilja vilka likheter respektive skillnader som fanns dem 

emellan (Johannessen & Tufte, 2003). Verksamheterna vi studerade varierar i avseende 

ändamål och storlek, varför det är av intresse att göra jämförelser (Svensk 

Insamlingskontroll, 2010b).  
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2.4 Uppsatsens strategi 

För att uppfylla studiens syfte vill vi på djupet undersöka hur olika 

insamlingsverksamheter motiverar till givande och vilka faktorer de behöver ta hänsyn 

till samt problem som kan uppstå i det arbetet. För att erhålla ett djup krävdes det att vi 

skapade en närhet till verksamheterna och att vi använt oss av ett mindre antal aktörer 

(Bryman & Bell, 2005). Därför valde vi att använda oss av fem insamlingsverksamheter 

och fyra andra aktörer som arbetar för att stärka kvaliteten inom branschen. Vi ville 

skapa en förståelse för hur verksamheterna arbetar och hur allmänheten motiveras till 

givande. Attityder och beteenden är typiska drag för en kvalitativ forskningsstrategi och 

det är också den strategi som använts i uppsatsen (Bryman & Bell, 2005; Lundahl & 

Skärvad, 1999). I kvalitativa forskningsstrategier får människors åsikter, handlingar och 

värderingar ett stort fokus vilket i allra största grad genomsyrar den här studien 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Vi sökte en djupare förståelse och helhetsbild över den 

process som en individ går igenom för att skänka pengar och vad 

insamlingsverksamheter gör för att påverka den här processen.  

 

I en kvalitativ studie läggs utgångspunkten i deltagarnas perspektiv och presentation av 

resultat görs genom ord och textberättelser istället för siffror som är vanligt i 

kvantitativa studier. Den kvalitativa forskningsstrategin tillgodoser en utförlig 

information eller beskrivning av den kontext som studeras (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.5 Datainsamling 

Det sätt som data insamlas på kallas forskningsmetoden (Bryman & Bell, 2005). I en 

kvalitativ undersökning då en komparativ design och flerfallstudie används är det 

vanligt att göra intervjuer eller en etnografisk undersökning. För vår uppsats ansåg vi att 

intervjuer lämpade sig bäst, då en etnografisk undersökning inte skulle passa vår studie. 

Då tillbringas tid inom de olika fallen, vilket för oss skulle ha inneburit, att vi hade 

behövt leva inom de olika verksamheterna, för att möjlighet skulle ges till observationer 

och förståelse för beteenden och kulturer (Bryman & Bell, 2005; Olsson & Sörensen, 

2011). Den formen av undersökning ansåg vi var för tidskrävande, då vi hade ett flertal 

verksamheter att undersöka. Dessutom kan det vara svårt att få tillgång till att göra 

observationer under en längre tid hos verksamheterna om det ens hade varit möjligt. 
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En avvägning kan göras mellan djup eller bredd i en undersökning vid val av antal fall 

som ska studeras (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid intervjuer med respondenter inom de 

olika verksamheterna kunde vi skapa ett djup i vår uppsats, då vi gavs möjligheten att 

undersöka varje verksamhet ingående gällande vårt forskningsområde. Det här är 

specifikt för en intensiv uppläggning, vilken innebär att ett fåtal enheter studeras på 

djupet (Jacobsen, 2002). I vår uppsats ville vi belysa och få en klar bild över det 

fenomen som uppsatsen har behandlat, det vill säga vilka faktorer som ideella 

verksamheter måste förhålla sig till för att allmänheten ska ge gåvor till välgörenhet. 

Uppsatsen skall ge en helhetsbild, där vi kan se såväl likheter som skillnader mellan 

verksamheternas uppfattningar av vårt forskningsområde. Enligt Jacobsen (2002) finns 

två olika typer av intensiva uppläggningar: fallstudier och små-N-studier. Fallstudier 

används med fördel om endast en kontext och ett fenomen, exempelvis en organisation, 

ska studeras närmare. För att få en större variation och bättre förståelse för fenomenet 

använde vi små-N-studier. Då studeras ett fåtal enheter, mellan fem och tio stycken. För 

vår uppsats innebar det en studie av nio olika aktörer inom den ideella sektorn. Fokus 

låg då på fenomenet, hur verksamheterna motiverar till givande samt vilka faktorer de 

behöver ta hänsyn till. Det ger ett vidare perspektiv, rikare beskrivning och är således 

inte bundet till endast en kontext.  

 

Figur 2. 2 Olika undersökningstyper klassificerade efter antal enheter och fokus 

(Jacobsen, 2002) 

 

2.5.1 Intervju 

Det naturliga valet för vår undersökning var kvalitativa intervjuer där det är av värde att 

låta intervjun röra sig åt olika håll, för att på så vis få ta del av respondentens kunskap. 
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Kvalitativa intervjuer skiljer sig tydligt från kvantitativa undersökningar. I en 

kvantitativ studie efterfrågas struktur i undersökningen för att en så hög tillförlitlighet 

och giltighet ska uppnås. Inom kvalitativa intervjuer används formerna ostrukturerade 

eller semi-strukturerade intervjuer menar Bryman och Bell (2005).  

Vi ansåg att en semi-strukturerad intervjuform var fördelaktig för oss. Vi använde då en 

så kallad intervjuguide. Det innebär att en lista har utformats innan intervjun med 

specifika teman som sedan respondenten får svara på. Trots detta har respondenten 

möjlighet att svara och formulera sig på ett fritt sätt (Bryman & Bell, 2005). På det här 

sättet kan en, för oss, lämplig mängd frihet ges till respondenten. Vi ville utnyttja 

intervjutiden på ett effektivt sätt och kunna styra i viss mån för att vara säkra på att alla 

frågor skulle besvaras inom den angivna tiden. Då vi även har en jämförande studie såg 

vi fördelar med att alla respondenter fick samma frågor och lika lång tid på sig att svara. 

Vi fann även fördelar med att kunna ställa följdfrågor om så krävdes och att frågorna 

inte nödvändigtvis behövde komma i samma ordning. Det här är kriterier som stämmer 

överens med en semi-strukturerad intervju. (Bryman & Bell, 2005) 

2.5.1.1 Urval av respondenter 

Vårt urval representeras av fem insamlingsverksamheter som verkar i Sverige samt fyra 

aktörer som arbetar för att stärka kvalitén inom den ideella sektorn. Två av aktörerna 

har vi inte utfört intervjuer med på grund av att de har publicerat relevant information 

genom deras hemsidor. Insamlingsverksamheterna har olika ändamål och varierar i 

storlek, vilket har varit värdefullt för att kunna jämföra (Svensk Insamlingskontroll, 

2010b). De fyra aktörerna som vi har undersökt och som inte är insamlingsverksamheter 

gav oss en bredare bild av sektorn. Vidare ville vi att respondenterna skulle ha en hög 

och relevant befattning inom verksamheten och således den rätta kunskapen för vårt 

forskningsområde. Det här specificerade vi i vår mailförfrågan till verksamheterna. Som 

ovan visar har vi gjort ett strategiskt urval för att ha de bästa förutsättningarna att svara 

på vårt syfte (Halvorsen, 1992).  

 

Nedan visas en tabell över respondenterna som medverkat i vår uppsats. Första 

insamlingstillfället av empiri skedde genom telefonintervju, där alla medverkade. Andra 

tillfället för att samla in empirimaterial, för att komplettera vårt tidigare material, bestod 
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mestadels av mailkontakt. Dock föredrog en av respondenterna istället att svara på 

frågorna genom telefon.  

 

 

Organisation Insamling 

empiri 

Person Befattning Datum  

Ideell Arena Intervju 

Mail 

Jan Ström Verksamhetschef 2012-03-22 

Charity Rating Intervju 

Mail 

Jessica Bederoff Rådgivningskonsult 2012-03-30 

2012-04-26 

SOS Barnbyar Intervju 

Mail 

Marcus Norberg Ekonomichef 2012-03-30 

2012-04-17 

Plan Sverige Intervju 

Mail 

Cajsa Wiking Insamlingschef 2012-04-02 

 

Hjärt- 

Lungfonden 

Intervju 

Mail 

Ulrica Klettner Kommunikationschef 2012-04-02 

2012-04-17 

Cancerfonden Intervju 

Mail 

Thord Norberg Ekonomichef 2012-04-03 

Radiohjälpen Intervju 

Mail/Intervju 

Finn Norgren Generalsekreterare 2012-04-04 

2012-04-17 

Tabell 2. 1 Intervjurespondenter 

2.5.1.2 Intervjuteknik 

Intervjupersonerna fick, en vecka innan utsatt datum för intervju, intervjufrågorna 

mailade till sig. Det här för att intervjupersonen i lugn och ro skulle ha möjlighet att 

förbereda sig och reflektera över hur ett så korrekt svar som möjligt skulle kunna 

utformas (Gillham, 2008). Vid kontakt angående intervju så efterfrågades 

intervjuguiden av flera respondenter. I detta mail gavs även information om att intervjun 

skulle spelas in och att respondenten hade möjligheten att göra invändningar mot det 

under veckan fram till intervjun. Inspelningen gav oss möjligheten att få med allt som 

respondenten sagt, vilket kan vara svårt om detta istället skulle antecknats. Vid 

anteckning kan relevant information och kunskap förloras, då det ofta går snabbt och för 

att det kan vara svårt att komma ihåg allt som sägs. Inspelningen transkriberades sedan 

och en noggrann analys av intervjuerna gjordes. Givetvis finns det nackdelar med att 

spela in intervjuerna med respondenterna. Det är exempelvis en tidskrävande process 

och respondenten kan hämmas av vetskapen att intervjun spelas in. Om en respondent 

skulle uppleva obehag över inspelningen har de haft möjlighet att invända mot detta, 
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som tidigare nämnts. Dock var det ingen av intervjupersonerna som hade några 

invändningar mot att intervjun spelats in. Vi kom överens med våra respondenter, att vi 

skulle skicka det sammanställda materialet som använts i uppsatsen. Respondenten 

kunde då bekräfta, ändra eller utveckla om våra sammanställningar var felaktiga 

(Bryman & Bell, 2005). På det här sättet kunde vi erhålla så korrekta svar som möjligt. 

Intervjun ägde rum över telefon där en halvtimme med vardera respondent fanns till 

förfogande. En nackdel med telefonintervju är avsaknaden av att se respondenten och 

således få ta del av minspel och möjligheten att skapa en kommunikation ansikte mot 

ansikte. Vid ett fysiskt möte kan respondenten sporras av kemin som uppstår och 

därmed känna ett större engagemang i intervjun. Vi förberedde oss därför väl innan 

intervjuerna och höll oss koncentrerade vid utförandet för att hålla samtalet igång. 

Vidare gjorde vi ett medvetet val, då vi inte ville att intervjun skulle överstiga en 

halvtimme. Det här för att respondenten inte skulle tröttna och för att vi skulle kunna 

vidhålla koncentrationen (Gillham, 2008) Vi kompletterade även våra telefonintervjuer 

med mailkontakt eller med telefonsamtal, där vi önskat utförligare svar. Många av 

respondenterna läste frågorna och förberedde sig inför intervjun, vilket innebar att utsatt 

tid har användes effektivt och i vissa fall har intervjun gått fortare än vad som var 

avtalat. En del av våra respondenter utvecklade själva svaren, så att de har svarat på 

flera av våra frågor samtidigt. Således blev en del frågor besvarade utan att frågan 

behövde ställas. Det här gjorde att tiden till intervjuerna användes effektivt. 

 

Vi valde att vara två intervjuare varav en tog det huvudsakliga samtalet. Båda satt med 

under telefonsamtalet men endast en person skötte intervjun. Den andra personen 

antecknade och hade chansen att inflika följdfrågor. Två personer kan lättare 

uppmärksamma vad deltagande säger under intervjun. Andra positiva fördelar med att 

vara två intervjuare är att de kan komplettera varandra och en trygghet finns i att två 

personer tolkar vad som sägs under intervjun. Det som kan vara negativt med att vara 

två personer är att den person som intervjuas kan känna sig i underläge när två personer 

frågar och att de två intervjuarna kan avbryta varandra (Thomsson, 2010). Dock anser vi 

att det här inte har varit ett problem för oss eftersom alla av våra respondenter har en 

hög befattning och erfarenheter kring liknande situationer. Dessutom blev det inte lika 

tydligt att vi var två personer eftersom intervjun utfördes genom telefon.   
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2.5.2 Primär- och sekundärdata 

Det är vanligt att skilja mellan två typer av data, primärdata och sekundärdata. Med 

primärdata menas ny data som forskaren samlat in på egen hand med hjälp av olika 

metoder (Halvorsen, 1992). Vi samlade in primärdata genom de olika intervjuer vi 

genomfört med verksamheterna. Det här var ny data, eftersom vi fick information direkt 

från förstahandskällan, det vill säga respondenterna (Kylén, 2004). Sekundärdata är 

information som ej framställts i eget syfte utan redan är dokumenterad och som tjänat 

ett annat ändamål. Sekundärdata kan till exempelvis vara böcker, årsredovisningar och 

artiklar. Den här informationen finns både som tryckt papperskälla och elektronisk. Om 

sekundärdata finns och kan hjälpa en studie, så är det bra att använda den. (Lundahl & 

Skärvad, 1999)  

 

I vår uppsats har vi använt Swedbank Robur (2011), Connecta (2010) och Charities Aid 

Foundations (CAF, 2010) rapporter som utgångspunkt. Sekundärdata i form av peer 

reviewed artiklar har hämtats genom Linköpings Universitets databas LIUBsearch och 

artiklar genom Google Scholar. Peer review innebär, att en tidskrift har fått en egen 

bedömning och granskning från kollegor som är sakkunniga inom området, innan den 

publicerats. Granskarna är dessutom oberoende till författaren för att inneha en 

objektivitet. (Olsson & Sörensen, 2011) Ett stort antal artiklar hämtades med sökord och 

kombinationer av varandra. Exempel på sökord är: ”Positioning”, ”Trust”, 

”Transparency”, ”Nonprofit organizations”, ”Information”, ”Information overload”.  

 

När artiklarna hämtats hem valdes många bort direkt eftersom de inte var relevanta för 

vårt syfte. Somliga artiklar utmärkte sig och en del artiklar blev även kärnor i vår 

bakgrund och teoretiska referensram. Vi sökte i största möjliga mån ursprungskällor. 

Det här gjorde vi dels för att se ifall vi tolkat informationen på samma sätt och dels för 

att få en djupare förståelse för det sagda. När de inte gick att få tag på ursprungskällan 

och vi ansett att innebörden varit viktig för oss att använda, har vi refererat till 

andrahandskällan men hänvisat till ursprungskällan. Exempelvis gjorde vi så i kapitel 

4.5 då Hedquist (2002) hänvisar till Burgoon (1994).   
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Empirin består delvis av sekundärdata, då vi använt oss av de ideella verksamheternas 

årsredovisningar och den information som fanns på deras hemsidor. Det här gjordes för 

att skapa en ökad förståelse för vad verksamheterna arbetar med. Vi har även samlat in 

primärdata genom våra intervjuer och mailkontakter. Den primära informationen ger oss 

en än mer nyanserad bild av organisationernas beteende och sätt att arbeta. 

  

2.6 Kvaliteten på undersökningen 

För att granska kvalitén i uppsatsen finns det speciella begrepp och kriterier som skall 

bedömas och tas hänsyn till. Eftersom den kvalitativa och den kvantitativa forskningen 

skiljer sig på många sätt, till exempel mäter inte en kvalitativ studie mått och variabler 

på samma statiska sätt, är det motiverat att använda sig av begreppsmässiga alternativ. 

Alternativen för validitet, reliabilitet och replikation som har sin grund i kvantitativ 

forskning är begreppen trovärdighet och äkthet. De här begreppen kan användas för att 

bedöma kvalitén i den kvalitativa forskningen. Dock går det även att omvandla 

begreppen från den kvantitativa forskningen till den kvalitativa så att grunden är kvar 

men mindre vikt läggs vid frågor rörande mätning. Vi har valt att använda oss av 

begreppen trovärdighet och äkthet. (Bryman & Bell, 2005)  

 

2.6.1 Trovärdighet 

Begreppet trovärdighet är indelat i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt att kunna styrka och bekräfta.  

 

Tillförlitlighet kan liknas med intern validitet och berör hur sannolika och trovärdiga 

resultaten är (Guba & Lincoln, 1989). Författare skall ha säkerhetställt att uppsatsen 

utförts i enlighet med regler, och resultaten skall rapporteras på ett korrekt sätt (Bryman 

& Bell, 2005). Vi har i vår uppsats valt att inte använda citat i någon större utsträckning 

eftersom vi anser att det är bättre att använda sig av egna formuleringar. Enkla 

citattecken har använts till en del ord för att det inte skall förväxlas med citat. Vi har 

även använt oss av ett flertal artiklar och källor för att få en korrekt bild av ämnet och 

för att vår text inte skulle färgas av endast ett fåtal författares åsikter. 

Respondentvalidering är ett sätt att visa på tillförlitlighet. Det innebär att författarna ser 
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till att studiens resultat når de människor som varit föremål för eller ingått i studien. 

Genom att göra validering får författarna en bekräftelse på att den hämtade 

informationen är korrekt. Respondentvalidering kan exempelvis ske genom att redogöra 

för vad deltagare sagt under intervju eller hur forskaren tolkat det sagda samt genom att 

återkoppla till deltagare om resultat och intryck. Genom att höras igen genom mail, brev 

eller telefon och låta dem svara på återgivningen, ges en chans att förklara 

misstolkningar. (Bryman & Bell, 2005) För att öka tillförlitligheten har vi valt att skicka 

det sammanställda materialet till intervjupersonerna. Det här för att de skulle kunna 

komplettera och granska, så att de upplever att vi har återgett en korrekt bild av det 

sagda. 

 

Överförbarhet har sin motsvarighet i den externa validiteten (Guba & Lincoln, 1989). 

Med extern validitet menas hur resultatet kan ges en allmän tillämpning åt andra miljöer 

och situationer. Det här kan vara svårt i kvalitativa studier eftersom studien går ner på 

djupet i en viss fråga istället för att ha en större bredd. I kvalitativa studier så kan istället 

kontexten eller meningen av aspekten studeras och ifrågasättas om de kan tillämpas i 

andra sammanhang.  (Bryman & Bell, 2005) Precis som ovan, kan det vara svårt att 

överföra vårt resultat på andra insamlingsverksamheter. Dock anser vi att vårt resultat är 

intressant även för andra insamlingsverksamheter att reflektera över. Givarprocessen 

anser vi vara användbart, till viss mån, även för företag. Företag, till skillnad från 

individuella givare, erhåller Corporate Social Responsibility (CSR) när de skänker 

pengar till välgörenhet. För företag är det därför andra faktorer som motiverar till 

givande.  

 

Pålitlighet är i analogi med reliabilitet, om resultaten från studien skulle bli likartade vid 

en upprepning vid ett annat tillfälle (Guba & Lincoln, 1989). För att visa pålitlighet så 

skall det finnas ett kritiskt förhållningssätt av studien. Forskningsprocessen, urval och 

annan data skall redovisas för att andra personer skall kunna granska. Replikerbarhet 

sägs dock vara svårt för den kvalitativa forskningen eftersom det inte går att ’frysa’ en 

social miljö eller de förutsättningar som fanns vid en första studie. (Bryman & Bell, 

2005) Eftersom marknaden och samhället förändras och utvecklas hela tiden innebär det 

att det kan uppstå eller falla bort faktorer som insamlingsverksamheter bör ta hänsyn till 
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idag. Tidsperspektivet av en ny upprepande studie har därför stor betydelse för om 

resultatet skulle bli likartat. Vi kan därför inte uttala oss om att resultaten skulle bli de 

samma om vår studie upprepades.  

 

Objektiviteten hos författarna ligger i begreppet att kunna styrka och bekräfta. Inga egna 

värderingar får påverka undersökningen på något vinklat eller väsentlig sätt (Bryman & 

Bell, 2005; Guba & Lincoln, 1989). Det kan vara svårt att vara fullständigt objektiv men 

det skall vara tydligt att författarna inte medvetet låtit värderingar påverka 

undersökningen. (Bryman & Bell, 2005)  Vi har i vår uppsats varit objektiva i största 

möjliga mån och inte låtit våra egna känslor och åsikter styra. För att visa på en 

objektivitet har vi till exempel tagit upp både för- och nackdelar med en del teorier. 

 

2.6.2 Äkthet 

Begreppet äkthet består av flera olika kriterier. Ett kriterium är rättvisande bild. 

Undersökningen behöver ge en rättvisande bild av de åsikter som finns hos de 

studerade. Ontologisk och pedagogisk autenticitet innebär att deltagarna i studien kan få 

en bättre förståelse av situationen eller miljön av undersökningen och att de kan få en 

bättre insikt i hur andra personer upplever situationen eller miljön. Katalytisk och 

taktisk autenticitet handlar om att deltagare kan förändra sin situation. Samt inneburit att 

de fått en ökad chans att fullfölja de åtgärder som krävs efter undersökningen. (Bryman 

& Bell, 2005)  

 

I vår uppsats har vi medvetet tillfrågat personer med den kunskap vi ansett viktig för att 

kunna svara på våra frågeställningar. Vi har även utfört intervjuer med två utomstående 

aktörer som arbetar för ideella verksamheter i allmänhet. De är därför inte färgade eller 

inriktade på endast en verksamhet, utan kan erbjuda en helhetsbild av branschen. 

Eftersom vi erhöll empiriskt material från flera håll och respondenterna inom 

verksamheterna är kunniga inom området, kunde vi skapa en rättvisande bild av vårt 

problem. Vi anser att verksamheterna kan få en ökad insikt i området som vår uppsats 

behandlar, då vi kan erbjuda vår bild av hur situationen ser ut med hjälp av tidigare 

forskning. De olika verksamheterna kan även ha utbyte av att läsa hur de andra 

respondenterna i uppsatsen hanterar olika faktorer som påverkar givande. Vårt resultat 
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kan bidra med en ökad förståelse över situationen och skapa reflektion över hur de 

skulle kunna öka insamlingen av pengar.  

 

2.6.3 Akribi 

Akribi innebär att undersökningen ska präglas av noggrannhet från början till slut. 

Oavsett vilken ansats en undersökning har är det angeläget att vara noggrann i sina 

referenser så att de stämmer och är tillförlitliga. I en kvalitativ ansats är det viktigt att 

inte göra misstag i språk och text (Ödman, 2007). I vår undersökning, i form av en 

kvalitativ ansats, ansåg vi att det var av stor vikt att vi gav en så korrekt bild av vårt 

forskningsområde som möjligt. Vi fann därför stort utbyte av att låta utomstående läsa 

och granska vårt arbete, för att möjliga fel skulle upptäckas. 

2.6.4 Källkritik 

Källkritik behandlar frågan om informationen är förvrängd på något sätt, att det finns en 

osäkerhet i dokumentationen. Det är en metod som kan förbättra tolkningar i 

forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till de data som används. Källkritik kan diskuteras utifrån fyra kriterier: 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet i källan handlar om att det 

inte finns någon förfalskning utan att den är vad den säger sig vara. För att se till att 

källan är äkta så behöver kontroll av andra källor göras. Vi har för att säkerhetsställa 

äktheten använt oss av ett flertal olika källor. Det är bra att använda sig av mycket 

dokumentation, för att läsaren skall kunna granska forskarens tolkningar av materialet. 

Det skall tilläggas att dokumentationen inte får bli så omfattande att läsaren får problem 

att ta in informationen och tappa intresset (Ödman, 2007). En ensam källa skall inte 

godtas utan det behövs minst två för att det skall vara acceptabelt (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) Tidsaspektens betydelse i källkritik rör minnet eftersom minnet 

försämras med tiden (Thurén, 2005). För att inte glömma vad som sagts vid intervjuer 

har vi medvetet valt att spela in samtalen. På så sätt har vi haft chansen att gå tillbaka 

och lyssna för att vi ska kunna återge en så korrekt bild som möjligt av respondenternas 

svar. Transkribering av intervjuerna har utförts i anslutning till intervjutillfället, det här 

för att svaren från intervjupersonen då finns färskt i minnet. Vi har även artiklar som har 

en spridning i tidsamband, exempelvis har vi Lissner (1977) men då har vi kompletterat 
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med nyare källor såsom Bekkers och Wiepking (2011). Det är alltså viktigt att titta på 

när iakttagelser gjorts. Ju närmare i tiden det ligger desto starkare är källan. Oberoendet 

i en källa är viktigt, så att informationen inte är förvrängd på något sätt till författares 

fördel (Ödman, 2007). Ju starkare tendensen är att källan bakom data vinklat 

informationen desto svagare är värdet av den, en misstänkt bias källa kan till och med 

vara värdelös (Alvesson & Sköldberg, 2008). Källorna som sekundärdata kan vara 

hämtade från kan vara färgade av sitt syfte, vinklade och i sin tur använt sig av 

tveksamma urval (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjupersoner kan i sin tur vara 

partiska i den information de ger (Ödman, 2007). Vi är medvetna om att information 

genom hemsidor och intervjuer som utförts med personer inom olika verksamheter, kan 

vara partiskt och färgade. Verksamheterna vill givetvis framhäva deras goda sidor men 

eftersom vi är medvetna om det här har vi försökt bortse från den förskönande bilden 

och upprätthålla en objektivitet.   

 

2.7 Forskningsetiska principer 

I vår uppsats har vi tagit hänsyn till etiska aspekter gentemot våra respondenter. Vi har 

både genom mail och telefon informerat respondenterna om vad vår uppsats handlar 

om, hur den var tänkt att genomföras, varför vi ville gör den och vilken roll de skulle ha 

för att vi skulle kunna uppfylla vårt syfte med uppsatsen. Innan intervjuerna utfördes 

tillfrågade vi respondenterna om intervjun fick spelas in, vilket de hade möjlighet att 

invända emot. Vidare frågade vi om de föredrog att vara anonyma eller om vi fick 

använda deras namn i uppsatsen. Ingen av respondenterna hade invändningar mot 

varken inspelning eller hade behov av att vara anonym. För att deltagarna skulle få 

möjlighet att medverka vid ett tillfälle som passade dem, gav vi flera förslag på datum 

och tid för intervju. Om inte något av våra förslag passade kom vi överens om ett 

tillfälle som fungerade bättre för dem. Vi meddelade även deltagarna om att uppsatsen 

skulle publiceras på Linköpings University Electronic Press, vilket godtogs. Det 

transkriberade material som insamlats genom intervjutillfällena, har endast vi haft 

tillgång till. Det var viktigt för oss att alla våra respondenter fick läsa våra 

intervjusammanställningar innan vi lämnade in vår uppsats. Det här för att ge dem en 

möjlighet att invända och komma med synpunkter om något varit felaktigt. 

Felaktigheter rättades givetvis till och sammanställningen skickades igen för en 



23 

 

ytterligare bedömning. Alla respondenter har godkänt vårt sammanställda 

intervjumaterial. Slutligen kom vi överens med respondenterna om att de skulle få den 

färdiga uppsatsen skickad till sig. (Vetenskapsrådet, 2012) 
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3 Tidigare studier inom ideella sektorn 

I det här kapitlet presenteras en sammanfattning av tre olika undersökningar, vilka har 

hjälp oss vidare i vår uppsats. Swedbank Robur (2011) , vilka genomförde 

undersökning gentemot svenska folket och Connecta (2010) , som gjorde en 

undersökning av ideella organisationer. Slutligen görs en redogörelse på Charities Aid 

Foundation:s (CAF) (2009) undersökning, som genomfördes på allmänheten i 

Storbritannien. I vår sammanställning har vi tagit upp det fakta som varit relevant för 

vår studie.  

Swedbank Roburs undersökningar på svenska folkets attityder till ideella 

hjälpverksamheter har genomförts sedan 2005 och omfattar endast privatpersoner, inte 

företag och organisationer. Även Charities Aid Foundation (CAF) har genomfört en 

undersökning av allmänhetens syn på välgörenhetsverksamheter, dock i Storbritannien. 

Studien berör verksamheters agerande under en lågkonjunktur. Det svenska 

konsultbolaget Connecta gjorde år 2010, i samarbete med Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd (FRII), en studie av den ideella sektorn. Studien behandlar utmaningar 

inom den ideella sektorn. 

 

Vi kan utskilja nyckelorden, förtroende, konkurrens, effektivitet inom verksamheter, 

transparens och reduktion av kostnader, inom de tre studierna.  

3.1 Sammanfattning av de tre olika studierna 

Svenska folket anser att arbetet som ideella verksamheter gör är viktigt och behövligt. 

Engagemang och låga administrativa kostnader hos verksamheterna ansågs 

betydelsefullt av respondenterna i Swedbank Roburs studie (Swedbank Robur, 2011). 

Människor kan lockas av konkreta ändamål, låga administrationskostnader eller/och 

personligt engagemang till organisationen (CAF, 2010). Synen på ideella 

hjälpverksamheter är högre hos de yngre åldersgrupperna för att sedan minska högre 

upp i åldrarna. Den åldersgruppgrupp där bidragandet är mest utbrett, är bland de äldsta 
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och bland kvinnor. Varför unga människor inte skänker pengar i samma omfattning som 

äldre förklaras med att deras inkomst oftast är lägre. (Swedbank Robur, 2011)  

Allmänheten har ett förtroende för verksamheterna men det finns en negativ trend, 

förtroendet för ideella verksamheter minskar. Färre människor har skänkt pengar till 

ideella verksamheter under 2011, i förhållande till 2010. Det finns också en tendens till 

att allmänheten har ett mer kritiskt tänkande, vilket kan beror på medias granskning, 

påtryckningar från aktörer som exempelvis Charity Rating och att verksamheterna blivit 

mer professionella (Swedbank Robur, 2011). Det finns numera likheter mellan den 

ideella sektorn och näringslivet, verksamheter har ett kundtänk i större utsträckning 

idag. De råder en konkurrens om givare, medarbetare och kompetens. Tidigare 

rekryterade aktörerna inte från varnadra, det fanns en hederskodex, det här betraktas inte 

på samma sätt idag (Connecta, 2010).  

 

Connecta betonar att konkurrensen inom den ideella sektorn har ökat vilket leder till en 

del svårigheter. Det kan vara svårt att få en tillräckligt stor del av allmänhetens gåvor, 

vilket innebär att verksamheterna behöver skapa nya marknadsutrymmen. Det kan 

således vara av vikt att satsa på innovationer och utveckling av nya insamlingsformer. 

Då kan tillväxt skapas på nya marknader eller inom nya segment. Det kan även vara 

betydelsefullt att utbilda sina givare så att de förstår innebörden av långsiktiga 

investeringar. Connecta uttrycker att konkurrens skapar tillväxt i den ideella sektorn. 

Uppmärksamheten för insamling kan öka när antalet organisationer växer och 

konkurrerar på marknaden (Connecta, 2010). I CAF:s undersökning uttryckts det, att 

respondenterna tyckte att antalet ideella verksamheter var för många och att det var 

svårt att urskilja de från varandra (CAF, 2010). Konkurrens mellan verksamheterna är 

något som även den svenska allmänheten har klagat på och som irriterar dem 

(Swedbank Robur, 2011).   

   

Anledningen till att förtroendet har minskat ligger i en misstro att gåvor inte kommer 

fram till ändamålet. Höga administrativa kostnader och bedrägerier har påverkat 

människors inställning till verksamheterna. Exempelvis den negativa debatt som har 

förts kring förskingringen i Röda Korset och Cancerfonden. Svenska folket litar inte på 

att organisationerna förvaltar pengarna på rätt sätt. Kritik gentemot höga administrativa 
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kostnader, pengar som försvinner hos mellanhänder framförs. Swedbank Roburs (2011) 

respondenter uttrycker att det är för lite av de insamlade medlen som når ändamålet. Det 

finns också en irritation på en del verksamheters marknadsföringsmetoder som ansågs 

vara för aggressiva (Swedbank Robur, 2011).  

 

Svenska folket uttryckte att transparensen från ideella verksamheter var bristfällig och 

önskade en ökad öppenhet och transparens från verksamheterna gällande deras ekonomi 

och administration (Swedbank Robur, 2011). Genom transparens kan allmänheten bättre 

förstå verksamheters arbete och vilken nytta de gör.  Förtroendet från allmänheten kan 

öka genom transparens. Vet allmänheten varför verksamheterna behöver lägga pengar 

på administration och andra kostnader som inte är direkt kopplat till ändamålet så 

accepteras det bättre. Det är vanligt att som privatperson göra efterforskningar på olika 

verksamheter innan de bestämmer sig för att ge pengar, för att erhålla störst nytta. 

Givare vill även få återkoppling på hur deras gåvor gjort nytta och hur de använts (CAF, 

2010). Allmänheten vill veta vart pengar tar vägen och en öppenhet leder till minskad 

misstro hos givare eftersom de kan se hur det går för verksamheten. Transparens kan på 

så vis underlätta arbetet med effektivitet. En ökad transparens gör det svårare för 

verksamheterna att motivera investeringar på lång sikt. Dock är förtroendet från 

allmänheten grundläggande för goda resultat. Kraven på transparens och tydliga 

budskap är något som verksamheterna behöver arbeta med. Om verksamheterna inte 

hanterar transparens och förmedlar vilka resultat som uppnåtts på ett bra sätt, kan det 

vara svårt att hålla kvar sin position eller växa på marknaden (Connecta, 2010).  

 

Det är centralt att visa en stark effektivitet och ifrågasätta vad som görs och hur de gör 

det. Det här behöver göras för att kunna erbjuda givare de aktiviteter som ger värde 

(Connecta, 2010). Respondenter från CAF:s undersökning ansåg att den viktigaste 

informationen att få från verksamheterna är om uppgifter kring deras effektivitet och 

resultat. Det var mer prioriterat att de visar nyttan, än att de kommunicerar vad de skulle 

kunna göra och vad de spenderat resurser på. (CAF, 2010). Connectas undersökning 

visar dock att flera respondenter tycker det är svårt att redovisa resultat och är osäkra på 

hur effektiva vissa projekt verkligen är (Connecta, 2010).  
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För att lyckas krävs en tydlig och gemensam målbild inom verksamheten. 

Arbetskulturen är en betydande konkurrensfaktor för ideella verksamheter, eftersom den 

är svår att imitera. Den är unik och representerar verksamheternas själ. Om inte hela 

verksamheten strävar mot samma mål kan det leda till att konkurrenskraften försvagas. 

Det har skett en förändring av den ideella kulturen som har inneburit att passion, enighet 

och frivillighet har ersatts av en mer kommersiell kultur. Connecta uttrycker även att 

medarbetarna har en stor betydelse för framgång och det är således viktigt att rekrytera 

rätt. Det är betydande att medarbetarna förstår hur de kan skapa värde för mottagaren. 

Målen som organisationen utformar behöver vara mätbara och kopplade till mottagaren. 

Skapas det inte nytta för mottagaren skall aktiviteter rensas bort. Det är värdefullt att 

visa på engagemang och reducera kostnader (Connecta, 2010).   

 

Respondenterna i undersökningen menade att verksamheterna skulle kommunicera mer 

genom sociala medier och genom mail istället för vanlig post. De ansåg att det var 

viktigt att hitta nya kommunikationssätt. Det är också av strategisk betydelse för 

insamlingsverksamheter att veta vilka givare de kan nå genom olika medier.  

Användning av elektronisk kommunikation skulle även kunna reducera kostnaderna. 

(CAF, 2010) 
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4 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras en teoretisk referensram. Vi beskriver de teorier som 

behövs för att kunna genomföra vårt syfte och ge oss en tyngd i analysen. Teorierna ger 

även en bild över hur forskare uppfattar området kring ideella verksamheter. Först 

kommer en presentation av motivationsteorier, där sker en diskussion om varför 

människor ger pengar och hur insamlingsverksamheter skall få dem att göra det. Sedan 

redogörs forskning kring hur ideella verksamheter skall positionera sig på en 

konkurrenssatt marknad. Forskning kring betydelsen av förtroende, transparens och 

kostnader diskuteras samt den problematik som kan uppkomma genom att lämna för 

mycket information. Slutligen gör vi en sammanfattning av de teorier vi redovisat, hur 

de kopplas samman med varandra och en egen teoretisk modell presenteras. 

4.1 Motivation till givande 

De flesta människor har inte möjlighet att själva se vad som sker i tredje världen. De 

kan inte på ett enkelt sätt undersöka situationer själva, utan de får förlita sig på vad 

välgörenhetsorganisationerna förmedlar. Detta visar att det finns ett problem med 

asymmetri av information mellan välgörenhetsorganisationer och allmänheten (Lissner, 

1977). En medvetenhet om behov av hjälp och de problem som finns kan ses som en 

förutsättning till givande. Därför är välgörenhetsorganisationer en viktig del i processen 

för att öka medvetenheten hos människor. Detta genom att berätta om deras ändamål 

och de problem som finns. Chansen att erhålla bidrag från allmänheten är högre om 

organisationerna vädjar om hjälp från allmänheten och genom att berätta om behoven 

som finns (Bekkers & Wiepking, 2011). Asymmetrin mellan organisationer och 

allmänheten medför att individer inte agerar efter verkligheten, utan på den bild av 

verkligheten som välgörenhetsorganisationer ger dem. Det gör det väldigt viktigt att 

organisationerna är trovärdiga i det de säger. Genom att öka kunskapen hos allmänheten 

ökar även chansen för att öka människors medlidande för ändamålet (Lissner, 1977).   
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Lissner (1977) menar att de flesta organisationer baserar sin insamling på någon form 

av motivationsteori. Organisationer förlitar sig till stor del på människors eller 

allmänhetens medkänsla och empati för de som drabbas av katastrofer, fattigdom och 

orättvisor. Deras osjälviskhet kan behöva stärkas genom olika incitament. De här 

incitamenten kan bland annat hämtas från två skilda motivationsteorier.  

 

Den första av teorierna hävdar att människor behöver smickras för att de skall bidra med 

gåvor. Individer ska övertygas om vilken underbar person en givare är. Det illustreras 

en positiv bild av att ge och att det kommer att löna sig för dem som gör det (Lissner, 

1977). Givande till välgörenhet ses ofta som en positiv handling och kan förbättra 

individers rykte. Det är även kopplat till psykologiska fördelar. Genom att skänka 

pengar till välgörenhet kan en person förbättra sin självkänsla. Individen kan då se sig 

själv som en osjälvisk, empatisk person som tar ansvar för samhällsproblem. 

Handlingen att ge pengar kan även bidra till att individen blir på bättre humör, lindra ett 

dåligt samvete och ge dem en känsla av att vara en god människa. De här positiva 

mekanismerna, som kan uppstå från att ge pengar, kan användas till 

välgörenhetsorganisationernas kampanjer. I kampanjerna betonas då till exempel hur 

generösa individer är som skänker pengar och hur deras självkänsla förstärks (Bekkers 

& Wiepking, 2011). Genom att bidra till välgörenhet så får givarna ett bättre samvete 

och en tillfredställelse att det gjort något gott (Millwood, 1977). Inom den här teorin 

används även betydelsefulla människor i samhället som själva bidrar. På så vis skapas 

en vilja att efterlikna de här människorna (Lissner, 1977).  

 

Den andra metoden för att få människor att vilja ge pengar är att låta dem skämmas över 

att de inte bidrar och således ge människor dåligt samvete. Problemen som 

välgörenhetsorganisationer arbetar för, upplevs av många människor som 

överväldigande och för stort för dem att lösa. Det här samtidigt som de har ett 

skuldkomplex gentemot de drabbade, vilket teorin vill aktivera hos människor. Genom 

att aktivera skuldkomplexet kan ’dödläget’ mellan det överväldigande problemet, som 

människor känner, rubbas och organisationerna kan då inbringa medel. I Lissners 

avhandling (1977) beskrivs barn och speciellt det svältande barnet med uppsvälld mage 

som effektiva sätt att trigga igång skuldkomplexet (Lissner, 1977). Basil, Ridgway och 
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Basil (2008) menar även de att välgörenhetsorganisationer ofta illustrerar utsatta barn 

som behöver hjälp i deras kampanjer. Det här för att försöka framkalla dåligt samvete 

och skapa empati hos allmänheten. Då kan välgörenhetsorganisationer påverka 

människors handlingar till att ge pengar.  Basil, et al (2008) uttrycker att när empati till 

ändamålet skapas så ökar ett dåligt samvete, detta lindras hos individer genom att de 

skänker pengar. Människor skänker då inte pengar av osjälviska skäl utan för att slippa 

det dåliga samvetet. När organisationer skall vädja till allmänheten att bidra är det 

därför viktigt att försöka öka empatin hos dem. De personer som har lätt till känslan att 

få dåligt samvete har en högre sannolikhet att bidra om en vädjan anspelar på deras 

samvete (Basil, et al., 2008).  Dock uttrycker Burgoyne, Young och Walker (2005) att 

välgörenhetsorganisationer som använder sig av metoder för att skapa dåligt samvete 

hos människor, kan uppfattas som att de manipulerar individerna. Känner sig individen 

manipulerad kan metoden få en motsatt effekt för givandet.  

 

Millwood (1977) uttrycker att västerlänningar gärna vill slippa se hemskheter som sker i 

tredje världen. Individer kan uppleva att deras egna problem är tillräckliga och vill inte 

bli påminda om andras livssituationer. Välgörenhetsorganisationer är dock mycket 

duktiga på att uppmärksamma problemen i tredje världen och låter inte 

västerlänningarna glömma bort behoven som finns (Millwood, 1977). Dock kan för 

mycket vädjanden från organisationer leda till att vissa människor känner ett behov av 

att bli mer hårdhjärtade för att stå emot. Det blir då ett självförsvar, speciellt då de redan 

skänker pengar och nått sin gräns för hur mycket de känner att de kan bidra med 

(Burgoyne, et al., 2005). Motiverade människor ges en chans till att känna att de kan 

göra något vid vädjanden men det ska inte tas för givet att alla vill vara med och göra 

något åt situationerna (Lissner, 1977).    

 

Burgoyne, et al (2005) menar att motiv till givande även är kopplat till personliga 

engagemang. Individer kan till exempel ha speciella intressen för vissa välgörenheters 

ändamål. Det kan vara så att de har närstående som drabbats av en sjukdom och vill 

skänka till forskning inom det. Då en individ själv fått hjälp genom välgörenhet kan 

motivationen till givande öka då de vill ge tillbaka hjälpen. Sedan finns det även 

individer som är rädda för att de ska bli en av välgörenhetsorganisationernas framtida 
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mottagare av hjälp. I de fallen kan motiv till att ge bero på att individen vill förbättra 

möjligheterna inför sin egen framtid (Burgoyne, et al., 2005). Människor har ofta en 

relation till ett visst ändamål som gör att de föredrar att skänka pengar till specifika 

organisationer, som arbetar för de ändamålen, exempelvis sjukdomar eller djurs välfärd 

(Bekkers & Wiepking, 2011). Ofta påverkas människor starkare när de ser olyckor som 

sker i deras närhet, även om olyckan rör färre personer, än om de läser en artikel om att 

10 000 människor dör i svält. Emotionellt reagerar människor starkare när det ligger 

dem nära trots att exempelvis svälten är av större grad. Till hungerkatastrofer långt borta 

kan många bygga upp en distans till allvaret och människor kan känna sig mer benägna 

att arbeta med problem som finns i deras närhet istället (Lissner, 1977).  

 

Privatpersoner som har bidragit med pengar till en organisation tidigare kommer med 

stark sannolikhet att återigen skänka pengar till ändamålet. För att maximera intäkterna 

är det av vikt att attrahera både befintliga och potentiella givare. En organisation kan 

inte få stöd från alla utan de brukar koncentrera sig på de personer som redan är givare 

och nya potentiella givare. Det finns ett behov hos organisationerna att få in 

regelbundna gåvor. Genom en konstant inkomstkälla så kan organisationer minska sina 

kostnader på att publicera information och kan planera långsiktigt (Lissner, 1977). 

Välgörenhetsorganisationer kan till exempel kontakta individer som varit givare tidigare 

och påminna dem och uppmana dem om att skänka pengar igen (Burgoyne, et al., 

2005). 

 

4.2 Positionering 

På en konkurrensutsatt marknad kan företag överträffa sina konkurrenter genom att 

långsiktigt erbjuda något annorlunda menar Porter (1996). Företag kan göra detta på två 

olika sätt eller båda tillsammans. Det ena sättet är att erbjuda kunderna mer värde än de 

erhåller från andra aktörer. Det innebär att högre priser för en genomsnittlig enhet kan 

tas ut. Det andra sättet är att erbjuda tämligen lika mycket värde till kunderna fast till 

lägre kostnader för företaget. Genom att arbeta effektivt blir de genomsnittliga 

kostnaderna för en enhet lägre. Om ett företag vill erbjuda kunden mer värde än 

konkurrenterna, kan de utföra andra aktiviteter eller lika aktiviteter fast på ett annat sätt. 

Det kallas strategisk positionering enligt Porter (1996). Då handlar det således om att 
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vara annorlunda i förhållande till konkurrenterna för att kunna erbjuda kunderna en unik 

mix av värde. Ifall ett företag istället vill erbjuda relativt lika värde, fast till en lägre 

kostnad måste de använda sina resurser bättre än konkurrerande aktörer. Det kallas 

operationell effektivitet och innebär kontinuerliga förbättringar av produktiviteten i 

aktiviteterna. (Porter, 1996)  

 

Både operationell effektivitet och strategisk positionering behövs för att överleva på en 

dynamisk marknad. Företag ska följaktligen inte betrakta de två koncepten som separata 

delar utan arbeta för att integrerar dem med varandra (Abrahamsson & Brege, 2004). 

Det menar även Porter (1996) men han uttrycker även att de arbetar på olika sätt. Den 

operationella effektiviteten är nödvändig för att skapa en bättre lönsamhet för 

verksamheten men den är inte alltid tillräcklig. Företag behöver också positionera sig på 

marknaden på ett eller annat sätt. Strategisk positionering kan bland annat baseras på 

behov. Exempelvis har olika kundgrupper skilda behov och då formar företaget 

aktiviteter för att uppfylla en grupps behov bäst. (Porter, 1996). Strategi handlar om att 

skapa en värdefull och unik position på marknaden. Sammanfattningsvis menar Porter 

(1996) att företag kontinuerligt behöver förbättra sin operationella effektivitet samtidigt 

som de ständigt behöver arbeta med att vara unika genom den strategiska 

positioneringen, vilket illustreras i figur 4.1. Abrahamsson och Brege (2004) uttrycker 

även de, betydelsen av nyttan som uppstår för företaget om den operationella 

effektiviteten och strategin samspelar. 

 

Figur 4. 1 Strategisk positionering och operationell effektivitet 

Egen utformad figur (Porter, 1996) 
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Positionering inom marknadsföring för privat sektor har diskuterats sedan 1960/1970-

talet. Först på 1990-talet började positionering användas av icke-vinstdrivande 

organisationer, och då främst inom stora organisationer (Chew, 2006). Beskrivningen av 

strategisk positionering och operationell effektivitet ovan, av Porter (1996), gäller för 

företag. Dock kan de teorierna även liknas vid hur ideella verksamheter gör för att 

positionera sig. Det vill säga tankesättet kring hur operationell och strategisk 

positionering används. Frumkin och Kim (2001) beskriver mer precist hur icke-

vinstdrivande organisationer gör för att positionera sig på en konkurrensutsatt marknad 

och öka givandet. 

Positionering genom att vara kostnadseffektiv, behöver inte vara den bästa strategin för 

icke-vinstdrivande organisationer. Istället finns ett behov av strategisk positionering 

inom sektorn för att erhålla bidrag till verksamhetens ändamål. Antalet icke-

vinstdrivande organisationer, som alla vill ha en del av välgörenhetsbidragen, har ökat. 

Det innebär att konkurrensen har hårdnat och det har blivit svårare att på lång sikt 

vidmakthålla en finansiell stabilitet. Bidragsgivare gör också i större uträckning 

selektiva val när de ger gåvor, på grund av en ökad medvetenhet. (Frumkin & Kim, 

2001) 

 

Förbättringar som icke-vinstdrivande organisationer utför, har inneburit arbete för att 

övertyga allmänheten att bidragen går till välgörenhetsändamålen. Den ökade 

konkurrensen inom sektorn bidrar till en strävan att utföra arbetet bättre och mer 

effektivt än sina konkurrenter. Givare vill att deras bidrag når de behövande till den 

lägsta möjliga kostnaden. Organisationerna positionerar sig då genom att hushålla med 

resurser, dels för att intäkterna ska räcka längre men också som en signal till givarna att 

de skänkta pengarna används på ett effektivt sätt. (Frumkin & Kim, 2001) För icke-

vinstdrivande organisationer kan det vara svårt att positionera sig på marknaden genom 

effektivitet. Det kan leda till att de förlorar till förmån för sina konkurrenter. De här 

organisationerna har inte en maximering av sina finansiella resurser som mål utan de är 

ett medel för att nå ändamålet. Om arbete drivs med huvudsakligen monetärt fokus kan 

icke-vinstdrivande organisationer förlora siktet för ändamålet (Anheier, 2000). Frumkin 

och Kim (2001) menar att givare inte influeras av och belönar positionering baserat på 
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operationell effektivitet. Givande drivs istället av givarens identifiering med 

organisationen. Valet för givare, vilken välgörenhet de vill stödja, görs baserat på 

ändamålet. Givare väljer oftast inte mellan olika typer av ändamål utan jämför 

organisationer med samma ändamål. För att öka bidragen är strategisk positionering ett 

bättre sätt än positionering baserat på effektivitet. Då arbetar välgörenhetsorganisationer 

med att förmedla och kommunicera sitt uppdrag. Vädjan görs genom att visa 

nödvändigheten för uppdraget och genom att beröra givarens känslor. Strategi för icke-

vinstdrivande organisationer innebär att positionen på marknaden grundar sig på 

systemet av aktiviteter som är svåra för konkurrenter att imitera. Det här sättet är ett mer 

livskraftigt sätt att erhålla bidrag på än genom att fokusera på att effektivisera och 

hushålla med resurserna. I den här sektorn är det sociala ändamålet, uppdraget och det 

personliga engagemanget betydelsefullt för givare som fortfarande lyssnar på vädjan till 

insamling. Dock menar Frumkin och Kim (2001), precis som Porter (1996), att 

operationell effektivitet är nödvändigt för att prestera bättre men att det inte är 

tillräckligt eftersom de här aktiviteterna snabbt kan imiteras. Det finns ett behov av att 

positionera sig strategiskt på marknaden också, detta eftersom det bidrar mest till 

givande.  

 

Williamsson (1991) uttrycker kritik mot den ökade betydelsen av strategisk 

positionering. För att överträffa konkurrenter och överleva på lång sikt är operationell 

effektivitet fundamentalt på en konkurrensutsatt marknad. Arbete kring positionering 

räddar inte ett projekt som är bristfälligt ekonomiskt. Det är förmågan att hushålla med 

sina resurser som är den bästa strategin. Dock är strategisk positionering inte oviktigt 

(Williamsson, 1991). Chew (2006) menar att en majoritet av författare inom 

marknadsföring stödjer användandet av strategisk positionering för icke-vinstdrivande 

organisationer och att de har nytta av detta på en konkurrensutsatt marknad. Vidare 

definierar hon strategisk positionering som en process inom organisationen för att på ett 

effektivt sätt urskilja organisationen från andra konkurrerande aktörer. Fler icke-

vinstdrivande organisationer har insett behovet av att anpassa sin strategiska 

positionering efter olika faktorer. Chew (2006) har utvecklat en modell för vilka 

element som kan påverka beslut som tas vid strategisk positionering.  
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Element som kan påverka beslut och 

positionering är den externa miljön, den 

interna miljön och intressenter. Den 

externa miljön innefattar bland annat 

faktorer som konkurrens och regleringar. 

Påverkan sker även inom organisationen 

av vilka resurser och kompetenser som 

finns samt av själva uppdraget och 

kulturen. De huvudsakliga intressenterna 

till organisationen är av stor betydelse för 

beslut angående den strategiska 

positioneringen eftersom organisationen 

och deras ändamål är beroende av 

intressenternas bidrag för att överleva på marknaden. Besluten som måste tas innefattar 

vilken målgrupp organisationen har, val av allmän strategi och beslut angående hur 

organisationen ska utmärka sig på marknaden. (Chew, 2006) 

 

4.3 Förtroende 

Förtroende är av stor betydelse för icke-vinstdrivande organisationer eftersom de är 

beroende av allmänhetens stöd för att kunna utföra sitt uppdrag (Bryce, 2007; Ortmann 

& Schlesingher, 1997). Människor ger endast gåvor till välgörenhet om de litar på 

verksamheten. Det finns en större förväntan på ideella organisationer än andra, de ses 

som ’de som gör gott’ och det krävs en högre trovärdighet för dem (Melendéz, 2001).  

För att allmänheten ska finna intresse för icke-vinstdrivande organisationer, så att 

förtroende kan byggas upp, behöver organisationen kommunicera ut till allmänheten 

vad de har för socialt kapital i form av värderingar, normer och mål. Om allmänheten 

kan identifiera sig med organisationen och deras ändamål kan förtroende skapas (Bryce, 

2007). När en relation mellan allmänheten och icke-vinstdrivande organisationer har 

skapats, kan den beskrivas som en ömsesidighet av förväntningar. Allmänheten donerar 

pengar till icke-vinstdrivande organisationer och får i gengäld uppdrag utförda som 

 

Figur 4. 2 Element och faktorer för strategisk 

positionering  

(Chew, 2006) 
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ligger i allmänhetens intresse. Icke-vinstdrivande organisationer utför uppdrag som 

intresserar allmänheten och får då bidrag tillbaka (Bryce, 2007).  

 

Ett skadat förtroende kan innebära förödande konsekvenser för en relation (Tomlinson 

& Mayer, 2009). Förtroende är ömtåligt och att det är svårare att skapa förtroende än 

vad det är att förstöra. Det finns en asymmetri i förhållandet mellan att bygga förtroende 

och att förstöra det. Negativa händelser som kan förstöra förtroendet är mer synliga och 

märkbara än de positiva åtgärder som vidtas för att bygga upp förtroendet (Kramer, 

1999). Mayer (1998) poängterar att det är viktigt med långa relationer, eftersom det är 

billigare att behålla en redan existerande relation än att skaffa nya eller återvinna de 

redan förlorade. Kramer (1999) uttrycker svårigheter i att återuppbygga förtroendet när 

det väl har raserats och att historiska händelser ligger till grund för trovärdigheten som 

finns för den agerande parten och inför deras framtida beteenden.  

 

Mayer, Davis och Schoorman (1995) definierar förtroende som att, den ena parten har 

en vilja att vara sårbar inför en annan parts agerande, oavsett om det finns en möjlighet 

att kontrollera eller övervaka den andra parten. Detta innebär att det finns en risk att 

förväntningar inte blir uppfyllda och en osäkerhet kan uppstå inför vilka motiv och 

intentioner den agerande parten har (Kramer, 1999). Nivån av förtroende, som en part 

har benägenhet att känna, representerar mängden risk parten är villig att ta. Människor 

är allmänt motvilliga till att ta en risk och föredrar således låg risk i olika situationer 

(Hast, 2006).  

 

Vidare menar Mayer et al (1995) att de vanligaste egenskaperna en förtroendevald 

innehar är godhet, förmåga och integritet. Godhet innebär i vilken omfattning den 

förtroendevalda vill göra gott för den andra parten och bortse från motiv drivna av deras 

egen självupptagenhet. Med förmåga menas den kunskap som den förtroendevalda 

besitter, vilket kan möjliggöra inflytande inom ett specifikt område. Integritet innebär 

att den förtroendevalde har principer som den andra parten kan godta.  
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4.4 Transparens 

Graden av information som är tillgänglig för allmänheten, påverkar hur transparent en 

organisation är. Transparens är ett instrument för att signalera trovärdighet och ett sätt 

att öka allmänhetens förtroende för icke-vinstdrivande organisationer. Rapportering, 

transparens och ansvar är en skyldighet som ideella organisationer har gentemot 

allmänheten (Bryce, 2006). Transparens är även en del i hur de skall bevisa för 

allmänheten att de har en god förvaltning av tillgångarna (Greiling & Spraul, 2010).  

 

Transparens används för att exempelvis kunna minska korruption och öka förtroende. 

Oavsett hur informationsavslöjanden når allmänheten, genom media, årsredovisningar 

eller tal, så bidrar det till transparens. Information som behandlar legala, politiska och 

den institutionella strukturen hos organisationen och som är tillgänglig för allmänheten 

bidrar till transparens. Det finns ett efterfråge- och utbudssamband av transparens. 

Allmänheten behöver aktivt efterfråga information om den skall göras tillgänglig (Ball, 

2009). Effektiviteten av meddelandet påverkas av informationens djup, vilka kanaler 

som används, i vilken frekvens och vem läsaren är (Bryce, 2007).  

 

Ökad information som ges till allmänheten ska förbättra deras möjlighet att ta beslut och 

när allmänheten agerar på den givna informationen anses det vara effektivt. När 

allmänheten har information om vad som sker inom organisationen, så kommer 

förvaltningen att förbättras (Ball, 2009). Om organisationen är öppen med hur 

verksamheten fungerar, kommer det resultera i att organisationen presterar och sköter 

sig bättre och bli då mer trovärdig i allmänhetens ögon (Etzioni, 2010).  

 

4.4.1 Transparens och förtroende 

Trovärdighet och förtroende för en aktör avgörs genom formen av kommunikation 

(Hedquist, 2002). Det finns ett samband mellan värderingar, kommunikation och 

förtroende menar Bryce (2007). Det ligger i mottagarens ögon att bedöma om sändaren 

är trovärdig och om mottagaren kan känna förtroende för sändaren. Hedquist (2002) 

uttrycker att det inte är tillräckligt att verksamheten gör rätt, andra skall också ha 

möjligheten att se att det är korrekt utfört. Organisationer behöver precisera hur 

öppenheten skall ta sig uttryck (Hedquist, 2002). En aktör har en skyldighet gentemot 
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sin mottagare att förklara och rättfärdiga för deras skötsel (Greiling & Spraul, 2010). 

För en del individer är det så pass viktigt med tillgänglig information, angående 

organisationen och deras hantering av insamlade medel, att de håller tillbaka sina gåvor 

om de inte får informationen (Burgoyne, et al., 2005). 

 

Det finns ett ökat krav på öppenhet idag menar Hedquist (2002) och nämner bland annat 

två orsaker till det. Den första orsaken till varför kraven på öppenhet har ökat är att 

samhället idag är mer komplext och svårgenomskådligt. Den andra orsaken kan bero på 

en misstro, en känsla av att bli förd bakom ljuset (Hedquist, 2002). Informationen 

mellan parter är asymmetrisk, mottagaren har mindre information än vad organisationen 

har och kan inte övervaka alla aktiviteter som organisationen utför (Greiling & Spraul, 

2010). Vid fall där misstro ligger i grunden är det förekommande att luckor i 

informationen fylls i av personens fantasi. Det är en situation som kan leda till 

ryktesspridning (Hedquist, 2002). 

 

4.4.2 Transparens kostar 

Information är inte gratis, det är en stor process att transformera en stor andel data till 

användbar information (Greiling & Spraul, 2010). Transparens innehåller 

transaktionskostnader och informationskostnader, vilka varierar med graden av 

transparens som används. Informationen som skall ges ut behöver behandlas för att vara 

kvalitativ, förstålig och användbar, vilket kostar (Ball, 2009). 

 

Fler informationsavslöjanden behöver inte betyda att ansvarskyldigheten ökar. Genom 

att öka andelen information så ökar också kostnaderna. Exempel på kostnader som kan 

uppstå är för att lära sig nya regler, informationssystem, för att samla information samt 

distraktionen från den huvudsakliga verksamheten. De resurser som läggs på att 

informera, är resurser som inte går till verksamhetens ändamål (Melendéz, 2001). I fall 

där transaktionskostnaderna är höga så kan det anses vara oförenligt med verksamhetens 

ändamål att ta fram och visa informationen. Organisationer kan i så fall tjäna 

förtroendemässigt på att inte visa en del av informationen. Detta med villkoret att 

kostnaderna för att ta fram och tillgodose informationen till allmänheten överstiger den 

nytta som kommer utifrån den (Etzioni, 2010). Administrativa kostnader som 
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uppkommer vid informationsavslöjanden bör endast sättas in då det är av nytta för 

allmänheten (Melendéz, 2001). 

 

4.5 Informationsöverflöd 

Det finns en risk med en hög grad av transparens, allmänheten kan få mer information 

än vad de egentligen är intresserade av (Melendéz, 2001). Är orsaken till ökat krav på 

öppenhet misstro till sändaren, så kommer informationen att öka. Det finns en chans att 

mottagaren kommer att få så mycket information att de känner sig överväldigade av 

den. Detta kan leda till en ökad misstro på grund av irritation och maktlöshet inför all 

information som finns (Hedquist, 2002). Hedquist (2002) hänvisar till Burgoon et al 

(1994) som illustrerade hur öppenhet och effektivitet i kommunikationen förhåller sig 

till varandra. Figuren 4.3 visar att ökad öppenhet ökar kommunikationens effektivitet 

mellan mottagare och sändare till en viss nivå. 

Om öppenheten ökar ytterligare så kommer 

effektiviteten att minska. Genom att möta 

efterfrågad öppenhet, som är grundad i försvagat 

förtroende hos mottagaren, riskerar sändaren om 

de är oförsiktiga att skapa ännu sämre förtroende  

(Hedquist, 2002). Även Burgoyne, et al (2005) 

uttrycker att informationen som lämnas ut från 

välgörenhetsorganisationer till allmänheten kan 

bli för mycket att ta in och svår att hantera.  

 

Det är viktigt att den information som ges är relevant så att mottagaren får användbar 

information att grunda sina beslut på (Hedquist, 2002). Sändaren skall varken hålla inne 

med information eller överbelasta mottagaren med för mycket och irrelevant 

information (Greiling & Spraul, 2010). Om sändaren utelämnar information som 

mottagaren förväntat sig att få, kan de uppleva att sändaren döljer något (Hedquist, 

2002). Om organisationen utger löften till allmänheten, som sedan inte motsvarar 

allmänhetens förväntningar, så kan förtroendet minska (Bryce, 2007). Det är därför 

viktigt att sändaren lyssnar på mottagaren, tar in information utifrån och analyserar 

vilken information som mottagaren vill ha (Hedquist, 2002).  

Figur 4. 3 Förhållandet mellan effektivitet 

och öppenhet 

(Hedquist, 2002) 
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Begreppet informationsöverflöd används för att beskriva situationer där det upplevs att 

det finns för mycket information och definieras på många olika sätt (Eppler & Mengis, 

2004). Ett sätt att definiera informationsöverflöd är som en oförmåga hos organisationer 

eller individer att behandla information som getts ut, till följd av mänskliga 

begränsningar (Greiling & Spraul, 2010). Grunden i informationsöverflödskonceptet 

ligger i hur en individs prestation, resonemang och beslutsamhetsförmåga, påverkas av 

andelen information som den utsätts för. Är utbudet av information större än vad 

individen kan hantera så har det uppstått ett informationsöverflöd.  (Eppler & Mengis, 

2004).  

 

Enligt Eppler och Mengis (2004) finns det 

ett positivt samband mellan information 

och en individs mottagande av den, till en 

viss nivå. I figur 4.4 illustreras 

information som överstiger den här nivån 

kommer leda till att individens prestation 

sjunker, det blir en överbelastning av 

information (Eppler & Mengis, 2004). 

Den ökade informationen kommer att 

förvirra, påverka prioriteringar och göra 

informationssökandet svårare. Resultat av informationsöverflöd kan innebära stress, oro 

och en försvagad beslutsnoggrannhet (Eppler & Mengis, 2004; Etzioni, 2010). 

 

Det kan finnas flera orsaker till informationsöverflöd. Bland annat kan mängden 

informationen skapa överflöd.  Dock är det inte bara kvantiteten av informationen som 

kan orsaka problem utan också dess frekvens, intensitet och kvalitet. Sedan påverkar 

individens personliga egenskaper, erfarenhet och motivation också informationsöverflöd 

(Eppler & Mengis, 2004). De personer som får information antas ofta kunna bearbeta 

informationen korrekt och dra rationella slutsatser utifrån den. Tyvärr menar Etzioni 

(2010) att det sällan är så, allmänheten kan vara oförmögen att bearbeta informationen 

korrekt, trots att den är enkel, på grund av inneboende egenskaper hos individen. Det 

Figur 4. 4 Förhållandet mellan beslutsnoggrannhet och 

informationsbelastning 

(Eppler & Mengis, 2004) 
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kan därför vara effektivt att utforma en guide för läsaren om hur informationen skall 

läsas, annars finns risken att informationen som redan ges inte gör nytta. En sådan guide 

görs lämpligast av någon annan än organisationen, detta för att låta organisationerna 

fokusera på sitt arbete (Melendéz, 2001). Dock finns det kritik till att information inte är 

värdefull om allmänheten inte förstår viss information. Då de kan lita på att experter och 

ledare kan urskilja informationen som ges (Etzioni, 2010).  

 

För att undvika problem med överflöd, så är det viktigt att tänka på informationens 

kvalité. Det är viktigt att använda sig av koncis, konsekvent och begriplig information. 

Det kan förbättra individens förmåga att ta till sig av informationen (Eppler & Mengis, 

2004). För att informationen ska vara effektiv så är det viktigt att den är tydlig och 

enkel. Bara när information kan förstås och användas av individen den är riktad till, är 

den fördelaktig. Det kan vara bättre med mindre information som allmänheten kan ta till 

sig än mera som blir svårgreppbar (Etzioni, 2010).  

 

4.6 Sammanfattning teoretisk referensram 

Vår teoretiska referensram behandlar olika områden som alla har en påverkan på en 

individs givande. Baserat på de här teorierna och de tre studierna som presenterades 

tidigare, så har vi utformat en modell. Modellen illustrerar processen för hur individer 

påverkas till givande, vad som är viktigt i en valsituation och hur verksamheten bevarar 

sina relationer med givarna. Vi kan urskilja fyra steg i den här processen, där 

insamlingsverksamheter på olika sätt har inflytande och kan påverka givarens val. 

Stegen innebär att en individ motiveras till att vilja bidra, hur de avgör vilket ändamål 

de är intresserade av, vilken verksamhet som kan uppfylla individens krav och vad som 

är viktigt för att vara verksamheten trogen.  

 

I det första steget finns en individ som inte är givare i dagsläget. Då finns möjligheten 

för insamlingsverksamheter att motivera individen till att vilja bidra med sina pengar. 

Lissner (1977) presenterar två olika motivationsteorier som ska påverka en persons vilja 

att ge. Den första teorin innebär att individen skall bli smickrad till att ge (Bekkers & 

Wiepking, 2011). Med det menas att individen ska känna sig som en god människa om 

han/hon bidrar till ändamålet. Genom att stimulera självkänslan hos en person, skapas 
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en vilja att göra gott. Den andra teorin går ut på att aktivera ett skuldkomplex hos 

människan. Om personen får dåligt samvete inför att andra människor inte är lika 

lyckligt lottade, skapas en vilja att hjälpa och således bidra med sina pengar (Basil et al, 

2008). (Lissner, 1977)  

 

I det andra steget i processen har personen bestämt sig för att bidra men står inför ett 

val rörande vilket ändamål som de vill stödja. Här spelar individens preferenser stor 

roll, det vill säga det finns ett engagemang inför en viss fråga såsom en speciell 

sjukdom, utsatta barn eller katastrofer (Burgoyne, et al., 2005). Frumkin och Kim 

(2001) menar att en individ inte väljer mellan olika ändamål utan gör sitt val mellan de 

verksamheter som har liknande ändamål.  

 

När en person är i det tredje steget gör han/hon sitt val mellan de verksamheter, med 

liknande ändamål, som anses göra mest nytta. I det här steget är det viktigt för 

verksamheterna att utmärka sig i förhållande till sina konkurrenter. Porter (1996) 

diskuterar betydelsen av att positionera sig på marknaden för att erhålla 

konkurrensfördelar. Han menar att verksamheter bör positionera sig strategiskt på 

marknaden samtidigt som det är nödvändigt att vara kostnadseffektiv. Porters teori 

(1996) som gäller för företag är till stor del lika för icke-vinstdrivande organisationer 

menar Frumkin och Kim (2001). De presenterar dock en mer specifik bild av hur 

positionering görs för icke-vinstdrivande verksamheter för att erhålla mest bidrag. 

Positionering kan göras på två olika sätt. Det ena sättet kallas operationell effektivitet, 

där fokus ligger på att vara kostnadseffektiv och hushålla med de insamlade medlen. 

Det andra sättet är genom strategisk positionering där organisationer arbetar med att 

förmedla sitt budskap och visa nödvändigheten i deras ändamål (Frumkin & Kim, 

2001). Chew (2006) presenterar tre element som organisationer måste ta hänsyn till vid 

beslut angående strategisk positionering. Elementen är extern miljö, intern miljö och 

intressenter. I vår modell har vi tolkat så att de här elementen gäller både operationell 

effektivitet och strategiska positioneringsbeslut. Eftersom elementen påverkar oavsett 

vilken positionering som används. Organisationer influeras av den externa miljön såsom 

hur konkurrensen ser ut på marknaden, den interna miljön behandlar vilka resurser som 

finns och av intressenterna det vill säga i vår modell privatpersoner (Chew, 2006).  I det 
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här steget finns faktorer som påverkar intressenterna, det vill säga privatpersonernas val 

av organisation. Faktorer som har stor betydelse är förtroende, transparens, 

kommunikation, hanteringen av information och kostnader. Bryce (2007) uttrycker att 

icke-vinstdrivande organisationer är beroende av allmänhetens förtroende för att kunna 

bedriva sin verksamhet. Han menar också att transparens är en viktig del för att bygga 

förtroende (Bryce, 2007). Öppenheten kan innebära att organisationerna sköter sig 

bättre eftersom många ges möjlighet att granska, vilket kan öka trovärdigheten (Etzioni, 

2010). Ball (2009) menar att transparensen kan hjälpa individer att urskilja vilken 

organisation som är bäst för dem. Dock kan kostnaderna för att lämna information 

överstiga nyttan som erhålls. I vissa fall kan till och med organisationer få mer 

förtroende om de erbjuder lite mindre information (Etzioni, 2010). Hedquist (2002) 

uttrycker att för mycket information kan bli överväldigande och istället öka misstron till 

organisationen. Öppenhet kan vara effektivt upp till en viss nivå. När den här nivån är 

nådd minskar nyttan av ytterligare transparens av information. Förtroendet kan till och 

med skadas då irritation kan uppstå (Hedquist, 2002).  

 

I Steg fyra har individen bestämt vilken organisation han/hon vill stödja, baserat på hur 

väl organisationerna har presterat i de tidigare stegen. För organisationerna gäller det att 

bevara givandet, för att skapa en långsiktig finansiering (Frumkin & Kim, 2001). 

Organisationerna får inte förutsätta att givarna är dem trogna, utan måste hela tiden 

arbeta för att bevara förtroendet (Melendéz, 2001). Det är även viktigt att ge 

återkoppling angående hur de har hanterat bidrag och vilken nytta de har gjort (Greiling 

& Spraul, 2010). Även motiveringsarbetet är en ständig process som konstant måste 

påminna givaren om varför de ska bidra (Lissner, 1977).  

 

Vi har utformat figuren 4.6, som illustrerar givarens valprocess sammankopplat med de 

olika teorierna som kan påverka en individs val. Den här stegmodellen kommer att 

användas i uppsatsens analys kopplat med det empiriska materialet.  



44 

 

 

Figur 4. 5 Givarens valprocess sammankopplat med teorier 

Egen utformad figur baserad på teorierna 
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5 Empiri 

Empirikapitlet omfattar en redogörelse av det empiriska materialet. Allmän 

verksamhetsinformation ges om alla nio aktörer som vårt empirikapitel omfattar. Den 

här informationen presenteras för att skapa en förståelse för vad verksamheterna 

arbetar med och för att få en uppfattning om deras position på marknaden. Sju av de 

nio aktörerna har vi utfört intervjuer med, där en sammanställning ges i anslutning till 

presentationen. Inledningsvis presenteras fyra aktörer som arbetar för att stärka 

kvalitén inom den ideella sektorn. Sedan skildras två insamlingsverksamheter som själv 

utför hjälparbete. Slutligen redovisas tre aktörer som är rena insamlingsverksamheter. 

Med det menas att de samlar in pengar som sedan förmedlas vidare. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning. 

5.1 Aktörer för ökad kvalité inom ideell sektor  

I den här delen av kapitlet presenteras Svensk Insamlingskontroll, 

Frivilligorganisationers Insamlingsråd, Charity Rating och Ideell Arena. De kan alla 

betraktas som organ som arbetar för att stärka kvalitén inom den ideella sektorn. 

Intervjuer har utförts med Charity Rating och Ideella Arena.  

5.1.1 Svensk Insamlingskontroll 90 - konto 

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening, som arbetar för att kontrollera 

insamlingar bland allmänheten, och för att bevaka givarnas intressen. (Svensk 

Insamlingskontroll, 2012a) 

 

Ett 90-konto är ett bankgiro eller plusgirokonto med sju siffror som börjar på 90. 

Verksamheter med offentlig insamling beviljas 90-konton, av Svensk 

Insamlingskontroll, om de uppfyller förutsättningarna och de specifika kraven. 

Exempelvis måste insamlingen verka för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat 

allmännyttigt ändamål och 90-kontoinnehavaren måste tillåta granskning. Vidare får en 

insamlingsverksamhet inte ha orimliga kostnader, utan måste kontrollera dem så att de 

inte överskrider 25 procent av intäkterna. Det innebär att minst 75 procent av 
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verksamhetens intäkter skall gå till ändamålet. Organisationen får inte behålla 90-kontot 

om kostnaderna överstiger 25 procent tre år i rad (Svensk Insamlingskontroll, 2006).  

 

Svensk Insamlingskontroll uttrycker att 90-kontot och deras logotyp är ett bevis för 

allmänheten och givarna att organisationen håller en viss kvalité och att pengarna går 

till ändamålet. En givare ska inte behöva känna misstro till en verksamhet med 90-

konto. (Svensk Insamlingskontroll, 2012b)  

 

Det är i nuläget 384 organisationer i Sverige som har ett 90 – konto och därmed 

granskas av Svensk Insamlingskontroll (Svensk Insamlingskontroll, 2012c). De har 

gjort en sammanställning över de organisationer som har 90-konton, där den totala 

omsättningen var ca 13 886 Mkr år 2010 (Svensk Insamlingskontroll, 2010a).  

 

5.1.2 Frivilligorganisationers Insamlingsråd (FRII) 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är de svenska 

insamlingsorganisationernas branschorgan. De har 142 medlemmar vilka består av 

Sveriges stora insamlingsorganisationer. De arbetar för ett gynnsamt klimat inom 

frivilligarbete och för insamling bland allmänheten i Sverige. Vidare arbetar de för att 

höja kvalitén i insamlingsarbetet och utbilda verksamheterna (FRII, 2012a). FRII 

försöker motverka oseriös insamling och vill stärka etiken kring arbetet. Nyckelord är 

respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalité (FRII, 2012b). 

 

I FRII:s arbete för etik, har de tagit fram en kvalitetskod som alla deras medlemmar 

skall följa samt ett dokument som påvisar givarens rättigheter och vars syfte är att värna 

om allmänhetens förtroende (FRII, 2012c). FRII anser att det är avgörande för 

insamlingsorganisationerna att hålla en hög etik gentemot givarna för att bevara och 

erhålla allmänhetens förtroende. Om etiken missköts så riskerar de att förlora intäkter 

(FRII, 2012d). Kodrapporten som medlemmarna upprättar skall vara tillgänglig på deras 

hemsida. Den ska antingen vara fristående eller ingå i deras årsredovisning. I den 

rapporten skall organisationen redovisa hur de arbetat med kvalitetskoden. (FRII, 

2012e)  



47 

 

På FRII:s hemsida lämnas rekommendationer till givare som bör beaktas vid val av 

verksamhet att stödja. (FRII, 2012d) FRII menar att det inte räcker med ett 90-konto för 

att givare skall vara trygga med att ge sina gåvor, verksamheterna skall också vara 

medlemmar i FRII. De här organisationerna följer en särskild kvalitetskod, regler om 

personlig integritet och uppställer sina årsredovisningar enligt en gemensam mall för att 

de skall vara tydliga och jämförbara. (FRII, 2012a) 

5.1.3 Charity Rating - Intresseorganisationen för givarna 

Charity Rating är en ideell medlemsförening i Sverige. Föreningen bildades på grund av 

att det fanns ett behov av information hos givare rörande den ideella sektorn. 

Information efterfrågades gällande hur de ideella organisationerna använder de pengar 

som de erhåller i bidrag. (Charity Rating, 2012a) Föreningens syfte blev då att verka för 

givarna och att arbeta för ett ökat förtroende och engagemang för ideella organisationer. 

Om förtroendet hos givarna ökar kommer de i sin tur att bidra med mer pengar till den 

ideella sektorn och således kan större nytta skapas för allmänheten. (Charity Rating, 

2012a) 

 

Charity Rating menar att de kan hjälpa givarna att välja och hitta rätt, bland alla ideella 

organisationer som finns idag. För att kunna erbjuda givaren detta arbetar Charity 

Rating med att granska de olika ideella organisationer som finns, hur de arbetar och 

förvaltar bidragen (Charity Rating, 2012b). De analyserar effekten av organisationernas 

arbete och erbjuder information och rådgivning. Detta för att givarna ska ges större 

möjlighet att göra ett medvetet val (Charity Rating, 2010).  

 

Charity Rating efterfrågar kontroll och insyn i ideella organisationer och uppmanar på 

sin hemsida till medlemskap om samma värderingar delas. De verkar i formen av en 

medlemsförening för att arbetet ska kunna utföras opartiskt. (Charity Rating, 2012b)  

 

Kostnaden för ett medlemskap för privatpersoner är obestämd. Det är upp till individen 

själv att bestämma hur mycket de anser att tjänsten är värd. Som medlem så får de en 

chans att påverka vilka granskningar, jämförelser, analyser och guider som skall göras 

av den ideella sektorn. Eftersom det är för givarna Charity Rating framställer 
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information så är medlemmarnas åsikter viktiga. Genom att bli medlem i Charity Rating 

kan privatpersoner påverka transparensen och effektiviteten hos den ideella sektorn 

(Charity Rating, 2012c).  

 

5.1.3.1 Intervjusammanställning Charity Rating 

Informationen i intervjusammanställningen har erhållits genom en telefonintervju med 

Jessica Bederoff som är rådgivningskonsult på Charity Rating.  

 

Bederoff uttrycker att förtroende innebär att en individ litar på att organisationen gör det 

den ska och att de gör nytta. Hur ett förtroende byggs har förändrats genom åren. För tio 

år sedan byggdes förtroende genom att kommunicera vilka problem som fanns. Idag kan 

förtroende byggas genom att förmedla till givare att de tillsammans med organisationen 

kan förändra samhället. Förtroendet kan skadas vid negativa händelser men hur mycket 

ett förtroende skadas beror på händelsens art. Om en händelse uppstår på grund av att en 

enskild individ utfört negativa handlingar kan människor i viss mån ha överseende med 

det. Dock är det är svårare att behålla förtroendet från människor om de negativa 

händelserna beror på slarv och dålig kontroll. Bederoff menar att förtroendet för ideella 

organisationer har minskat och att det finns en negativ trend. För att bygga upp 

förtroendet igen behöver organisationerna bli bättre på att visa vilka resultat och 

samhällsförändringar de åstadkommit. Det läggs för mycket fokus på att diskutera SFI:s 

25/75-regel, där de administrativa kostnaderna mäts.  

 

Människor räknar med att ideella organisationer ska göra gott, vilket har medfört att det 

inte har ställts tillräckligt höga krav på effektivitet och mål. Dock är förväntningarna på 

ideella organisationer högre än för andra organisationer. Om ett företag inte sköter sig 

har köparen ändå sin produkt kvar. Givare till välgörenhet erhåller värde i form av en 

tro på att pengarna de skänker gör nytta samt att de gjort något gott. Detta värde förloras 

om verksamheten missbrukar sin förvaltning av pengarna.  

 

Vidare är transparens viktigt och har ett samband med både förtroende och givande. 

Dock kan transparensen idag anses vara bristfällig. Organisationerna måste bli bättre på 

att visa vilka effekter verksamheten har uppnått, vilka mål som finns och 
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samhällsförändringar de bidragit med. Givare måste få tillgång till den information de 

söker för att förstå vad de bidrar till. Detta eftersom det kan vara svårt att skilja mellan 

organisationer med liknande ändamål. Det var stora svårigheter med att få tillgång till 

årsredovisningar från ideella organisationer för sex år sedan när Charity Rating 

grundades. Idag har ideella organisationer blivit bättre på att lämna ut information och 

således vara transparenta, dock finns det som tidigare sagts fortfarande brister.  

 

Charity Rating gör själva undersökningar rörande ideella organisationer och 

allmänheten. I en av undersökningarna framkom det att cirka 20 procent av 

respondenterna, som representerar svenska folket, efterfrågar information från ideella 

organisationer.  

 

På frågan om hur Charity Rating resonerar kring de kostnader som kan uppstå i 

samband med transparens uttrycker Bederoff att transparens får kosta. I arbetet med 

transparens måste organisationerna fokusera på rätt saker och vara strukturerade. Om en 

organisation kommunicerar endast för kommunicerandets skull kan det bidra till att 

givare har svårt att ta till sig informationen. Detta är inte att vara transparent. För 

organisationerna gäller det att kommunicera det som är viktigt. Många givare är 

reaktiva vilket innebär att de inte lägger så mycket tid på efterforskningar. Beslut tas 

ofta snabbt vilket ställer krav på organisationerna att förmedla det som är väsentligt. 

    

5.1.4 Ideell Arena 

Ideell Arena drivs som ett enkelt bolag genom samarbetet mellan självständiga ideella 

organisationer. För tillfället har Ideell Arena 62 partners (Ideell Arena, 2012a). Parterna 

delar med sig av sina erfarenheter och tar tillsammans ansvar för att arbetet med ideella 

organisationer utvecklas (Ideell Arena, 2012b). 

Ideell Arenas syfte är att vara en mötesplats för ledande förtroendevalda inom den 

ideella sektorn, där de kan förenas, dela med sig och ta del av varandras erfarenheter.  

Samarbetets syfte är även att utveckla kunskapen om den ideella sektorn och deras 

ledarskap. Det här görs genom att öka samarbetet mellan universitet, forskare, 

högskolor och de ideella organisationerna samt genom att starta upp projekt för 
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forskning och utveckling. Vidare arbetar Ideell Arena för att utveckla program där 

ledande förtroendevalda och tjänstemän, inom den ideella sektorn, kan utvecklas och 

stärka sitt ledarskap. (Ideell Arena, 2012b)  

 

Tanken med ledande förtroendevalda som den primära målgruppen är att de sedan 

påverkar utvecklingsarbetet inom sin organisation och på så vis kan stärka 

möjligheterna att utföra organisationens uppdrag med framgång. (Ideell Arena, 2012b) 

 

5.1.4.1 Intervjusammanställning Ideell Arena 

Informationen i intervjusammanställningen har erhållits genom en telefonintervju med 

Jan Ström som är verksamhetschef på Ideell Arena.  

 

Ström menar att förtroende och legitimitet är viktigt för ideella organisationer. Tillit till 

att organisationen gör något gott är väsentligt. För insamlingsverksamheter är det 

grundläggande med förtroende för att kunna bedriva sin verksamhet. Det är viktigt att 

påpeka att förtroende byggs på olika sätt för olika typer av verksamheter. Dock är det 

alltid betydelsefullt vid skapandet av förtroende, att människor ser och tror att 

organisationen gör gott samt att detta berättas på ett bra sätt. Hur svårt det är att erhålla 

förtroende varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Är ändamålet 

accepterat är det lättare att bygga upp ett förtroende, från allmänheten, än om 

verksamheten arbetar med något som är politiskt inkorrekt.  En faktor, som gör att en 

individ vill bidra till välgörenhet, är den känsla som skapas av att göra något gott.  

 

De krav som ställs på ideella organisationer är högre än på andra organisationer. Vid 

köp av en produkt är det inte viktigt i samma utsträckning att granska hur pengar 

används i verksamheten. För ideella insamlingsverksamheter är detta mer känsligt.  

 

Transparens är inte helt okomplicerat menar Ström. I vissa fall kan det vara svårt att 

visa exakt vad som görs och det är kanske inte nödvändigt för givaren att veta allt. Om 

givaren har en stark tro på organisationen och deras ändamål, krävs inte lika mycket 

insyn. 
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5.2 Insamlingsorganisationer som utför hjälparbete 

I den här delen av kapitlet görs en redogörelse av insamlingsorganisationerna SOS 

Barnbyar och Plan Sverige. SOS Barnbyar och Plan Sverige utför båda arbete på plats 

runt om i världen, där det finns behov att förbättra barns liv. De hjälper barn genom att 

stödja deras internationella verksamheter som utför projekt i bland annat Asien, Afrika 

och Latinamerika.  

5.2.1 SOS Barnbyar 

SOS Barnbyar är en ideell förening som varit verksamma sedan 1972 och är en del av 

den internationella paraplyorganisationen SOS Kinderhof International (SOS Barnbyar 

2010; 2012a). De är idag en av Sveriges större insamlingsorganisationer och finns 

utspridda i 132 länder i världen (SOS Barnbyar, 2012b). De arbetar med att finansiera 

projekt och kommunicera sitt arbete till allmänheten. De uttrycker på sin hemsida, 

”(…)ju fler som vet hur vi arbetar ju fler vill vara med och stödja.” (SOS Barnbyar, 

2012a). Organisationen bedrivs öppet och information redovisas kontinuerligt för 

allmänheten (SOS Barnbyar 2010; 2012a).   

 

SOS Barnbyar arbetar med att värva faddrar till barn och barnbyar.  Ändamålet för de 

finansierade medlen går exempelvis till att bygga och driva barnbyar, skolor, 

ungdomsboenden och medicinkliniker. De arbetar för att utbilda barnen, ge tillträde till 

sjukvård, informera om sjukdomar som HIV/aids. Dessutom finansierar de mikrolån för 

att hjälpa invånare att starta eget företag (SOS Barnbyar, 2012b). Insamlade medel kan 

också komma att användas till att ge mat, kläder, medicin, utbildning och löner till de 

som arbetar i byarna (SOS Barnbyar, 2010). SOS Barnbyar menar att barns uppväxt 

skall vara i en trygg miljö där de får stöd från samhället. De försöker bedriva en effektiv 

och transparent insamling. Den svenska föreningens uppdrag är att samla in pengar åt 

den internationella organisationen och att sprida information om deras verksamhet (SOS 

Barnbyar, 2010).  

 

SOS Barnbyar arbetar för långsiktiga relationer med givare och att de insamlade medlen 

skall hanteras effektivt (SOS Barnbyar, 2010). Det finns flera olika sätt för en 

privatperson att skänka pengar till SOS Barnbyar. 
 
Det är till exempel möjligt att bidra 



52 

 

genom att bli månadsgivare. Som månadsgivare betalar personen 100 eller 200 kronor i 

månaden och kan specificera ifall gåvan skall ges som ett bidrag till barnfadder, 

byfadder eller SOS vän (SOS Barnbyar, 2012c). Engångsgåvor via paket som skall gå 

till behövande kan också skänkas, det kostar mellan 56 kronor och 600 kronor för 

privatpersonen att köpa ett paket (SOS Barnbyar, 2012d). År 2010 hade SOS Barnbyar 

324 aktiva medlemmar i Sverige som betalade en månatlig summa på 100 kronor. Antal 

fadderskap var 63 158 stycken, där givare betalar 200 kronor i månaden (SOS Barnbyar, 

2010). De största finansieringskällorna för SOS Barnbyar är bidrag från de 

privatpersoner som väljer att bli faddrar, företags stöd och privata donationer (SOS 

Barnbyar, 2012b). De här finansiella medlen går till den internationella verksamheten 

med projekt huvudsakligen i Asien, Afrika, Latinamerika men även några i Europa. Den 

internationella verksamheten har upprättat 508 barnbyar runt om i världen där SOS 

Barnbyar har varit med och finansierat 15 barnbyar. (SOS Barnbyar, 2010).  

 

SOS Barnbyar arbetar på olika sätt för att engagera människor och visa på 

nödvändigheten och betydelsen av att stödja deras organisation. På hemsidan finns 

bilder, berättelser och filmer på glada och leende barn men mestadels visas svältande 

barn som kan räddas. Exempelvis står det över en bild på en liten flicka i sin mammas 

famn: ”Lilla Harun är mycket undernärd och svår att komma i kontakt med. Ben och 

armar är tunna som tändstickor, ansiktet och huden insjunken. ” (SOS Barnbyar, 

2012e) För att du ska ge en gåva uttrycks exempelvis: ”Just nu är 2000 ensamma barn 

på flykt från Sudan, din hjälp behövs”. För att du ska bli fadder: ”Du kan ge 

föräldralösa barn en trygg uppväxt” (SOS Barnbyar, 2012f) Vidare vädjar SOS 

Barnbyar i en av sina reklamfilmer: ”Vi behöver din hjälp! För 150 kr kan du ge en 

familj mat i 10 dagar. Din gåva kan göra skillnad mellan liv och död.” (Youtube - SOS 

Barnbyar, 2012).  

 

Enligt 2010 års årsredovisning uttrycker SOS Barnbyar att de skall satsa på att öka 

transparensen mer för att nå fler. De lägger stor vikt vid att förmedla till sina givare vart 

de skänkta pengarna går och de menar att deras projekt är så pass konkreta att det går att 

följa pengarnas väg väldigt precist. Förtroende värderas högt och skall förvaltas. De vill 

utveckla engagemangsformer för att möta personers önskan om vad de vill skänka 
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pengar till. De arbetar även med att hitta nya sätt att kommunicera (SOS Barnbyar, 

2010). 

 

SOS Barnbyar har ett 90–konto och deras verksamhet granskas då av Svensk 

Insamlingskontroll. Under 2007 blev SOS Barnbyar medlemmar i FRII:s kvalitetskod, 

för att förbättra den interna kontrollen i organisationen. SOS Barnbyar intäkter uppgick 

år 2010 till cirka 256 Mkr. Majoriteten av de totala intäkterna, 56,5 procent, kommer 

från faddergåvorna. Av de insamlade medlen gick 15,5 procent till insamlings- och 

administrationskostnader. SOS Barnbyar menar att högre ändamålskostnader gör det 

möjligt att hjälpa fler barn. Det är därför viktigt att ändamålskostnaderna ökar 

fortlöpande för att uppfylla målen. (SOS Barnbyar, 2010) Ersättningspolicyn är sådan 

att den skall vara av god konkurrenskraft för att organisationen skall kunna anställa, 

utveckla och behålla kvalificerad personal. En tillgång av kompetenta medarbetare är av 

stor betydelse för att bedriva verksamheten effektivt. (SOS Barnbyar, 2009) 

 

5.2.1.1 Intervjusammanställning SOS Barnbyar 

Informationen i intervjusammanställningen har erhållits genom en telefonintervju med 

Marcus Norberg som är ekonomichef på SOS Barnbyar Sverige. 

 

Norberg menar att branschen där de verkar är en förtroendebransch mer än någon 

annan. Förtroendet är skört och behöver vårdas, eventuella skandaler kan skada 

organisationens rykte och påverka insamlingen. Det går således inte att räkna med att 

det goda som organisationen arbetar för överväger eventuella misstag och 

oegentligheter.  För att vårda förtroendet anser Norberg på SOS Barnbyar att 

transparens är betydande. Han ser ett tydligt samband mellan transparens, förtroende 

och givande. Förtroende byggs bland annat av transparens, vilket i sin tur kan leda till 

givande. Vidare är givetvis det arbete som organisationerna utför av stor betydelse för 

förtroendet. För att en person ska vilja bidra måste han/hon vara övertygad om att deras 

pengar gör nytta och det måste känns bra för individen. Genom att dela med sig till dem 

som har det sämre skapas en känsla av att ha gjort något bra. Vid gåvor får inte givaren 

någon direkt motprestation, men för SOS Barnbyars barnfaddrar ges ett utbyte i form av 

att få följa ett barns utveckling och uppväxt. Det är viktigt att organisationen är 
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trovärdig och att ändamålet upplevs betydelsefullt för att allmänheten ska vilja ge gåvor. 

SOS Barnbyars strategi för att få människor att skänka pengar är att visa att deras arbete 

gör nytta för utsatta barn. Information om det ges på både kort och lång sikt.  

  

På grund av den starka kopplingen mellan transparens, förtroende och givande arbetar 

de med att vara så transparenta som möjligt. SOS Barnbyar publicerar varje år FRII:s 

kodrapport som de låter granska av en revisor samt en årsredovisning. Det är frivilligt 

att låta kodrapporten kontrolleras men SOS Barnbyar menar att det ger mer tyngd. De 

visar då en ökad öppenhet och räds inte för att låta sig granskas. Historiskt sett har 

branschen ansetts vara något stängd, varför FRII:s etikkod har blivit betydelsefull att 

arbeta med.  Branschen har förändrats, idag finns fler kanaler att använda sig av för att 

nå potentiella givare och konkurrensen är större. Det har blivit viktigare att framhålla 

vad som gör SOS Barnbyar unika, för att positionera sig på marknaden. Det är även av 

stor vikt att vara innovativ i sin kommunikation och i de sätt som givaren kan ge gåvor. 

Genom att samarbeta med trovärdiga företagspartners och framhäva hjärtefrågor genom 

Public Relations (PR) och marknadsföringssammanhang, arbetar SOS Barnbyar för att 

positionera sig på en konkurrensutsatt marknad.  

 

Norberg fick frågan hur de avväger mellan att möta efterfrågan på transparens och 

medföljande kostnader.  Han uttrycker då att transparens får kosta och menar att arbetet 

med det kommer att gynna dem på längre sikt. Det är viktigt att analysera kostnaderna 

som uppstår i samband med transparens, men det är svårt att definiera vilka kostnader 

som kan uppstå. Transparens innebär att kostnader kommer att uppstå, vilket 

insamlingsorganisationer måste ta med i beräkningen.  

 

SOS Barnbyar behöver prioritera vad de lägger pengar på. För att ge ut relevant 

information så behöver den vara tillförlitlig och kunna fånga läsarnas intresse. För att 

öka tillförlitligheten är det viktigt med faktakontroller, verifiera med flera källor och att 

jämföra rätt saker. SOS Barnbyar gör inte själva undersökningar rörande vilken 

information allmänheten efterfrågar, då de dels inte vill besvära sina givare i onödan 

samt att de inte prioriterar att lägga resurser på detta.  
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SOS Barnbyar använder sig av olika kanaler för att nå ut med information till 

allmänheten. Det kan exempelvis vara genom pressmeddelanden, medverka i media 

tillsammans med företagspartners, närvara i Almedalen under politikerveckan, facebook 

samt twitter. Vidare uttrycker Norberg att det generellt i samhället finns ett överflöd av 

information, ett mediebrus som kan vara svårt ta sig igenom. Dock anser Norberg att 

deras information inte skapar ett överflödsproblem för sina läsare.  

 

På frågan om SOS Barnbyar anser att det är resurskrävande att ge ut information, svarar 

Norberg med att det är väldigt resurskrävande men att vissa organisationer ibland också 

har information delvis som sitt ändamål. Vidare menar han att arbetet med att ge ut 

information är tidskrävande.  

 

5.2.2 Plan Sverige 

Plan Sverige grundades 1997 och ingår i den internationella organisationen Plan som 

finns utspritt i 66 länder och som är en av världens största internationella 

barnrättsorganisationer (Plan Sverige, 2011; 2012a) Det som lagt grunden för Plan 

Sveriges arbete är Förenta Nationernas (FN) barnkonvention samt att barn och unga 

skall ha möjligheten att höras och utveckla sig själva och samhället. Plan Sveriges 

insamlade medel överförs till internationella Plans verksamhet i Latinamerika, Asien 

och Afrika. (Plan Sverige, 2011).  

 

På Plan Sveriges hemsida finns bilder på glada och leende barn. Berättelser och filmer 

skildrar historier om hur nöjda faddrar är som besökt sitt fadderbarn men också hur 

glada barn är som har möjligheten att gå i skolan på grund av sin fadders bidrag. 

Exempelvis berättar en flicka i en av Plan Sveriges reklamfilmer om hur glad hon är för 

att hon har en fadder i Sverige och att hon önskar att även hennes vän kunde få en 

fadder. ”Varje fadder gör skillnad, bli fadder i Plan” (Plan Sverige, 2012e). De skriver 

även: ”Jobba hos oss! Engagera dig för en bättre situation för världens utsatta barn.” 

(Plan Sverige, 2012f). Genom hemsidans gåvoshop kan du bidra till att utbilda en 

barnmorska för 150 kronor, köpa ett överlevnadskit för 10 000 kronor eller förhindra ett 

barnäktenskap för 250 kronor (Plan Sverige, 2012g).  
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Plan Sverige arbetar för att stödja finansiellt och bidra till att vidareutveckla långsiktiga 

utvecklingsprogram, bedriva påverkansarbete för barns rättigheter, stärka internationella 

Plan som barnrättsaktör och öka kännedom om både det svenska och det internationella 

Plan samt att öka engagemanget och resursmobiliseringen i Sverige. (Plan Sverige, 

2011)  

 

Plan Sverige erbjuder privatpersoner som vill skänka pengar att bli faddrar. Bidraget 

som samlas in från barnfadderskap är inte ett individuellt stöd till ett barn utan avgiften 

för faddern finansierar långsiktiga utvecklingsprogram som omfattar flera barn. Dock 

har faddern möjlighet att brevväxla med ett barn. Det erbjuds också fyra stycken 

temafadderformer för privatpersoner att välja på, flickfadder, skolfadder, 

katastroffadder och minoritetsfadder (Plan Sverige, 2011). Barnfadderskap kostar från 

200 kronor i månaden och i utbyte så får givaren information om ett barn, hans/hennes 

familj och rapporter från det område som fadderbarnet bor i (Plan Sverige, 2012b). Plan 

Sverige hade enligt 2010-2011 års årsbok cirka 70 000 faddrar. Plan Sverige tar också 

emot hjälp genom volontärarbete (Plan Sverige, 2011). Privatpersoner kan även bidra 

genom att köpa en gåva, en minnesgåva, skänka genom sms eller testamentera till Plan 

Sverige (Plan Sverige, 2012c)  

 

Plan Sverige vill ha en balans mellan insamlingsaktörer, privatpersoner och 

institutionella bidragsgivare. Detta bland annat för att vara oberoende och engagera så 

många bidragsgivare som möjligt. Dock har Plan Sverige och internationellt de senaste 

åren haft en obalans med ökade institutionella bidrag och minskade privata bidrag. För 

att återställa balansen har en omorganisering gjorts och långsiktigt arbete för att stärka 

Plan Sveriges varumärke och tillsätta nya insamlingskanaler och format har påbörjats. 

De försöker att öka både intäkterna från de institutionella givarna samt att få tag i fler 

nya potentiella bidragsgivare. (Plan Sverige, 2011)  

 

Majoriteten av insamlade medel till Plan Sverige 2010 -2011 kom ifrån privata givare. 

De bidrog med drygt 156 Mkr. Andra finansiärer till Plan Sverige är företag och 

institutionella givare. Plan Sverige får institutionella medel från exempelvis Sida och 

Radiohjälpen. Det här bidrar till att Plan Sverige kan stödja projekt i programländerna, 
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dels finansiellt men också genom att stödja påverkansarbetet och kompetensutveckling. 

(Plan Sverige, 2011) Plan Sverige arbetar med att öka kännedomen hos företag för att 

samla in pengar till verksamheten. År 2010 -2011 samarbetade Plan till exempel med 

Mio Möbler, Polarn o. Pyret och Bosch (Plan Sverige, 2011).  

 

Plan Sverige kommunicerar både till allmänheten och till sina viktigaste målgrupper på 

flera olika sätt, detta för att öka kännedomen om deras verksamhet. De olika 

kommunikationssätten är till exempel pressmeddelanden, media, seminarier, kampanjer, 

facebook, brevutskick, rapporter om fadderbarn och deras familjer eller rapporter på 

fadderteman, tidningen Barnens Framtid samt nyhetsmejl. (Plan Sverige, 2011) 

 

Plan Sverige arbetar aktivt med att förbättra kontrollen och uppföljningsstrukturer inom 

organisationen så att förvaltningen av pengarna görs korrekt och effektivt. Detta för att 

ta hänsyn till förtroendefrågan. Plan Sverige följer upp och utvärderar alla sina 

utvecklingsprogram. Det görs för att kontrollera att de insamlade medlen används 

effektivt och att pengarna ger resultat. Effektiviteten mäts genom olika måttstockar som 

exempelvis hur deras arbete bidrar till att uppfylla barnkonventionen eller nationella 

mål för att minska fattigdom. De har utarbetat en modell som visar graden av Plan 

Sveriges bidrag till förbättringar. En modell som rör tre sfärer: kontrollsfären, 

inflytandesfären och intressesfären  (Plan Sverige, 2011).  

 

Plan Sverige granskas årligen av revisorer och Sida. De är även medlemmar i FRII som 

kontrollerar deras kvalité och de har flera 90–konton som granskas av Svensk 

Insamlingskontroll. Kodrapporten för FRII låter Plan Sverige granskas av sina revisorer. 

(Plan Sverige, 2011) Plan Sverige hade under 2010-2011 intäkter på cirka 241 Mkr. 

Deras insamlings- och administrationskostnader uppgick till cirka 17,7 procent av 

verksamhetsintäkterna (Plan Sverige, 2011). Plan Sverige uttrycker att deras 

administrations- och insamlingskostnader sker kostnadsmedvetet, för att de insamlade 

medlen skall förvaltas effektivt och ändamålsenligt. Det i sin tur kräver att de gör 

investeringar för att hitta nya insamlingsmetoder. Det fordras även att de innehar 

kompetens i organisationen samt att de behöver avsätta resurser för kontroll och 

uppföljning (Plan Sverige, 2012d). 
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5.2.2.1 Intervjusammanställning Plan Sverige 

Informationen i intervjusammanställningen har erhållits genom en telefonintervju med 

Cajsa Wiking som är insamlingschef på Plan Sverige. 

 

Wiking menar att förtroende är jätteviktigt för att kunna samla in pengar. Ett förtroende 

är lätt att skada men det är samtidigt individuellt, en del målgruppers förtroende är 

lättare att skada än andra.  Det finns de som redan är skeptiska till ideella organisationer 

och deras förtroende är lättare att skada eftersom de inte har något förtroende från 

början.  

 

För att öka förtroendet arbetar de för att vara så transparenta som möjligt. De vill vara 

öppna, uppriktiga och ärliga samt tala om vad de gör, hur det gör det och varför de gör 

det.  Det är betydelsefullt att visa både vad som går bra och sådant som eventuellt går 

mindre bra. De har uppmärksammat en efterfrågan på transparens, där många vill veta 

vart pengarna går. Wiking menar att de kan se ett samband mellan transparens och 

givande. För att öka förtroende vill allmänheten ha transparens och då ökar givandet. På 

frågan om hur Plan Sverige avväger mellan efterfrågan på transparens och medföljande 

kostnader menar Wiking att det är en avvägning som de måste göra. Dock är 

informationen som ges, genom deras egna kanaler såsom hemsida och facebook, av en 

relativt låg kostnad. I viss mån är det resurskrävande att ge ut information men det 

gäller att använda kompetens effektivt och kanaler som har låg kostnad. Det finns också 

ett samband mellan förtroende och administrativa kostnader. Det är viktigt att hålla den 

administrativa kostnaden så låg som möjligt men hänsyn måste också tas till att det 

kostar att nå ut till givare, för att kunna samla in mer pengar.  

 

Plan Sverige genomför varumärkesundersökningar en gång per år, där de ställer frågor 

genom undersökningsföretag samt får information från andra aktörers undersökningar. 

Från de här undersökningarna får de information och återkoppling från allmänheten. 

Responsen ger information om vad som är av intresse för givarna och på så sätt kan de 

själva skapa relevant information.  
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Wiking menar att informationen från Plan Sverige kan bli överflödig, och att det är en 

fråga som de diskuterar, eftersom de har mycket information de vill dela med sig av. 

För mycket information på detaljnivå och att förutsätta att individer har förkunskaper 

kan leda till problem med informationsöverflöd. Det är svårt för organisationen att veta 

vilka individer som efterfrågar detaljerad information och vilka som inte kan hantera 

det. När det gäller att nå ut till potentiella givare bör inte informationen var för 

detaljerad utan först ska ett intresse för verksamheten skapas, information är då 

lämpligast kortfattad. Strategin för att nå ut med information är att börja på en 

övergripande nivå till potentiella givare och ju starkare bandet och lojaliteten blir desto 

mer information skall ges. Allmänheten efterfrågar ofta information, men i vilken 

utsträckning de i dagens samhälle har tid att läsa och ta till sig av den informationen är 

svårt att avgöra. Wiking understryker att information är nödvändigt för att skapa ett 

förtroende men givare som redan har valt att stödja deras organisation litar på vad de 

gör. De stödjer oss och har inte samma behov av att sätta sig in i detaljer och läsa all 

information de får.  

 

Informationen som Plan Sverige vill nå ut med behöver inte endast finnas på deras 

hemsida utan andra kanaler kan användas för att nå givare. Olika kanaler kan erbjuda 

olika budskap. Genom exempelvis facebook kan mer allmän information publiceras 

medan bloggar och twitter kan erbjuda mer detaljerad och specifik information. Givare 

kan även få kontakt med sitt fadderbarn genom brev, där information ges om vad som 

händer där barnet bor och hur barnet mår. 

 

5.3 Rena insamlingsaktörer 

I den här delen av empirikapitlet redogör vi för verksamheterna Hjärt-Lungfonden, 

Cancerfonden och Radiohjälpen. De här tre verksamheterna arbetar för att samla in 

pengar som sedan fördelas vidare till olika ändamål, de utför således inget eget arbete. 

Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden samlar in medel som sedan fördelas vidare till 

forskning samt arbetar för att sprida kunskap om deras ändamål. Radiohjälpen samlar in 

pengar som sedan fördelas till olika ideella organisationer och föreningar, som i sin tur 

har olika ändamål.  
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5.3.1 Hjärt-Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden drivs som en ideell förening, vars mål är att besegra hjärt- kärl- och 

lungsjukdomar (Hjärt-Lungfonden, 2012a). Verksamheten bildades 1904 med den 

tidens folksjukdom, tuberkulos, som ändamål. Visionen är nu att besegra dagens 

folksjukdomar med samma framgång som de tidigare lyckades med tuberkulos (Hjärt-

Lungfonden, 2012a).  

Hjärt-Lungfonden har cirka 20 300 medlemmar (Hjärt-Lungfonden, 2012b). Styrelsen 

får förslag om forskningsansökningar från forskningsrådet, vilka bedömer mottagna 

ansökningar från forskare (Hjärt-Lungfonden, 2010) Styrelse fattar sedan beslut om hur 

medlen ska fördelas (Hjärt-Lungfonden, 2010).  

 

Hjärt-Lungfonden är helt och hållet beroende av gåvor från företag och privatpersoner. 

Det erhålls inga bidrag från staten. Fondens uppdrag är således att samla in pengar till 

forskning och sedan fördela de insamlade pengarna till forskare. Varje år delar Hjärt-

Lungfonden ut medel till mer än 200 forskningsprojekt som bedrivs på sjukhus och 

universitet i olika delar av Sverige. Detta gör dem till den största finansiären av 

oberoende forskning runt hjärt- och lungsjukdomar.  Under 2010 delade Hjärt-

Lungfonden ut cirka 160 Mkr till forskning. De pengar som Hjärt-Lungfonden delar ut, 

till forskning kring hjärt- och lungsjukdom i Sverige, består till stor del av 

privatpersoners testamentsgåvor. (Hjärt-Lungfonden, 2010) 

 

Vidare arbetar Hjärt-Lungfonden med att informera om hjärt-lungsjukdomar. På olika 

sätt försöker de öka kunskapen om sjukdomarna och om behovet av forskning. Hjärt-

Lungfondens hemsida är en viktig informationsväg och kanal för insamling. Där finns 

information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt om den forskning som bedrivs. 

Information sprids även genom tryckt informationsmaterial, i rapporter, på föreläsningar 

och i sin egen tidning med namnet ’Forskning för hälsa’ (Hjärt-Lungfonden, 2010). 

Under 2010 har Hjärt-Lungfonden också engagerat sig i sociala medier i samband med 

kampanjer och närvaron i radio och TV har ökat. Hjärt-Lungfonden samarbetar också 

med sjukhus för att sprida information och öka kunskapen, där patienter, anhöriga och 

personal får ta del av skrifter och affischer (Hjärt-Lungfonden, 2010). 
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Hjärt-Lungfonden arbetar månadsvis under året med kampanjer för att sprida 

information och insamlingsbudskap. Ett exempel under 2010 är lanseringen av 

kampanjen AKUT-testet, där människor själva ska kunna se och känna igen en persons 

symtom vid stroke. Andra kampanjer som Hjärt-Lungfonden driver under året är bland 

annat, barnhjärtan, kvinnohjärtan, hjärtinfarkt, KOL och plötsligt hjärtstopp. (Hjärt-

Lungfonden, 2010)  

 

För att förmedla sitt budskap och nå givare använder sig Hjärt-Lungfonden bland annat 

av reklamfilmer. I en av dem möts tittaren av en tjej i bröllopsklänning med ett allvarligt 

ansiktsuttryck samtidigt som hon uttrycker: ”Min pappa skulle varit här”. En annan 

film visar en person som berättar om sin sjukdom och uttrycker: ”(…)jag skulle 

egentligen inte varit här, men tack vare forskningen räddas tusentals person som inte 

skulle överlevt för tio år sedan.” (Youtube - Hjärt-Lungfonden, 2012). Kampanjfilmer 

visas i TV, där kända profiler medverkar (Hjärt-Lungfonden, 2012e). Exempelvis 

medverkar Amelia Adamo i flera kampanjfilmer, då hon är ambassadör för 

kvinnohjärtat. I filmer görs exempelvis uppmaningar såsom: ”Gör som Amelia Adamo 

stöd hjärt-lungfondens kampanj rädda kvinnohjärtat-Go Red” (Youtube - Hjärt-

Lungfonden, 2010). För att människor som besöker hemsidan ska vilja bli månadsgivare 

skriver Hjärt-Lungfonden: ”Tack vare dina gåvor kan forskarna beviljas flerårigt och i 

många fall avgörande stöd” (Hjärt-Lungfonden, 2012f). Och för att människor ska 

testamentera till Hjärt-Lungfonden skriver de: ”Genom att testamentera till Hjärt-

Lungfonden stödjer du forskningen och förebygger hjärt-, kärl och lungsjukdomar: det 

är svårt att tänka sig något mer angeläget ändamål” (Hjärt-Lungfonden, 2012g). 

 

Under 2010 uppgick Hjärt-Lungfondens intäkter till cirka 182 Mkr och insamlings- och 

administrationskostnaderna till 18,9 procent. (Hjärt-Lungfonden, 2010) Hjärt-

Lungfonden tillämpar FRII:s etiska kod vid insamling och 90-konto för att inte 

obefogade kostnader ska uppstå.  Hjärt-Lungfonden menar att de arbetar aktivt för att så 

mycket som möjligt av de skänkta medlen ska nå ändamålet och för att kostnaderna ska 

hållas så låga de kan. (Hjärt-Lungfonden, 2012c) Hjärt-Lungfonden använder interna 

kontroller för att förhindra att oegentligheter eller misstag uppstår. De menar att det är 
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av stor vikt att förtroende finns för deras organisation, på grund av det har de strikta 

regler för hur pengarna hanteras, hur avtal skrivs och tjänster upphandlas. Varje faktura 

måste attesteras av två personer internt och alla original av avtal förvaras på 

ekonomiavdelningen och kostnader stäms av mot budgeten. Hjärt-Lungfonden tar även 

hjälp av revisorer för att gå igenom redovisningen och ekonomin. (Hjärt-Lungfonden, 

2012d) 

 

5.3.1.1 Intervjusammanställning Hjärt-Lungfonden 

Informationen i intervjusammanställningen har erhållits genom en telefonintervju med 

Ulrica Klettner som är kommunikationschef på Hjärt-Lungfonden. 

 

Klettner menar att de lever på förtroende och att det är otroligt viktig faktor för dem. De 

anser att förtroende är en hygienfaktor för deras bransch. För att kunna bedriva en 

insamlingsorganisation där de är beroende av att få gåvor från privatpersoner måste 

individer kunna lita på organisationen. Det krävs ett förtroende för att ge pengar. Givare 

ger således inte lite pengar vid ett svagt förtroende utan de måste vara säkra på att 

pengarna förvaltas väl för att bidra. Hjärt-Lungfonden menar att de arbetar kontinuerligt 

med att stärka sitt förtroende genom att berätta om sitt goda arbete. På frågan hur 

känsligt förtroendebandet är uttrycker Klettner att det är betydelsefullt att förvalta 

förtroendet från givarna.  

 

Senare tids skandal som skett inom andra insamlingsorganisationer har bidragit till att 

hela branschen blivit ifrågasatt. Detta behöver inte vara negativt då Hjärt-Lungfonden 

får en chans att beskriva vad de arbetar med.  Hjärt-Lungfonden har inte märkt att de får 

mindre gåvor på grund av skandalen men däremot vill fler veta vart pengarna går. För 

att allmänheten ska få vetskap om hur vi förvaltar pengar, är det betydelsefullt med 

transparens. Det är viktigt att visa att pengarna går fram och det kan styrkas genom 

användandet av SFI:s regler för 90-konto. Vidare är det också viktigt att förmedla vilket 

resultat pengarna gör, vilket kan göras genom att informera om forskningen.  Det finns 

en förväntan på ideella organisationer att dem ska berätta allt och erbjuda stor insyn, 

nästan som en myndighet. Detta försöker Hjärt-Lungfonden bemöta genom att berätta 

vad de gör. 
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För att nå ut med sitt budskap och erhålla fler givare samt stärka banden till dem som 

redan ger, använder sig Hjärt-Lungfonden av flera olika kanaler. Hjärt-Lungfonden gör 

även enkätundersökningar och upprättar fokusgrupper för att få information från deras 

givare om exempelvis hur de uppfattar Hjärt-Lungfondens varumärke, deras forskning 

och vilken information de efterfrågar. En strategi som Hjärt-Lungfonden använder sig 

av, för att få människor att skänka pengar till dem, är att rikta sig till en målgrupp som 

huvudsakligen är 65 år och äldre. Detta eftersom den här målgruppen oftare är drabbad 

själv eller har nära anhöriga som har en hjärt-kärl-lungsjukdom och då ger mer pengar. 

 

Sambandet mellan transparens och givande är individuellt. I grunden ger en person 

pengar för att han/hon brinner för frågan. Det finns en tro på att pengarna gör nytta och 

att organisationen är trovärdig. Ofta har givaren ett intresse för Hjärt-Lungfonden av 

personliga skäl vilket ger givare en preferens, exempelvis när givaren själv är drabbad 

eller någon närstående. Människor kan ha ett förtroende för flera organisationer men ger 

inte till alla. Det krävs ett intresse och ett engagemang för ändamålet.  

 

På frågan om hur de avväger mellan att möta efterfrågan på transparens och 

medföljande kostnader svarade Klettner att de inte ser transparens som en kostnad. Det 

krävs att Hjärt-Lungfonden berättar om verksamheten för att få in pengar. Transparens 

kan betraktas som en investering som genererar intäkter. Hjärt-Lungfonden positionerar 

sig på marknaden genom att lyfta hjärtfrågorna och förklara hur viktiga och allvarliga 

de är, samt att förmedla att gåvor kan göra skillnad.  

 

Vidare är kommunikation en stor del av Hjärt-Lungfondens verksamhet. De vill sälja en 

tro på forskningen och lovar fler räddade liv om det görs satsningar. I framtiden vill de 

kommunicera ännu mer än vad som görs idag. Detta genom användning av nya kanaler, 

bland annat började Hjärt-Lungfonden nyligen använda sig av sociala medier såsom 

facebook och bloggar. Kommunikationen ser olika ut beroende på vetskapen som finns 

och huruvida individen är givare eller ej. Till potentiella givare används mer riktade 

kanaler såsom exempelvis insamlingsbrev till en viss målgrupp, annonser, och 

reklamfilmer.  
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Klettner anser inte att Hjärt-Lungfonden publicerar för mycket information för givaren. 

En person läser vad den själv är intresserad av att läsa och bortser därmed från den 

information som inte upplevs relevant. Exempelvis kan en individ som vill läsa om 

stroke bortse från information om andra sjukdomar på hemsidan. 

 

5.3.2 Cancerfonden 

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation som grundades 1951 (Cancerfonden, 

2010; 2011a). I årsredovisningen hävdar Cancerfonden att de är en av tre 

insamlingsorganisationer i Sverige som allmänheten känner till bäst och som de helst 

väljer att stödja. De är också den största finansiären av cancerforskning i Sverige. 

Cancerforskningen har blivit bättre genom åren och tack vare det så har prognosen för 

överlevnad hos cancerpatienter ökat betydligt sedan 70-talet (Cancerfonden, 2010). 

Cancerfonden arbetar för att ”cancer ska kunna botas” och att syftet med fonden är att 

”fler skall överleva och färre drabbas” (Cancerfonden, 2010, p. 43). 

 

Verksamheten har två huvudsakliga ändamål. Dels arbetar de för att finansiera 

forskningen om cancer och dels verkar de för att sprida kunskap om cancer och 

cancerforskningens resultat (Cancerfonden, 2010). Deras arbete kan delas in i fyra 

viktiga hörnstenar: forskning räddar liv, 1/3 av all cancer kan förebyggas, tidig upptäckt 

är livsviktig och cancervården i landet skall vara jämlik (Cancerfonden, 2012a).  

 

Forskningen handlar om att stödja, organisera och samordna cancerforskningen och 

finansierar utveckling av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid 

cancer. Viktiga mål för forskingen är att förebygga uppkomsten av cancer, diagnostisera 

cancer tidigt och behandla spridd cancer så effektivt som möjligt. Cancerfondens 

styrelse beslutar hur mycket av de insamlade medlen som skall avsättas till forskningen 

och sedan beslutas vilka ansökningar om forskningsbidrag som skall godkännas. Under 

2010 fick Cancerfonden nästan 1000 ansökningar om forskningsfinansiering 

(Cancerfonden, 2010). Det är ungefär 400 projekt som finansieras varje år, av dem är 

cirka två tredjedelar redan beviljade projekt från tidigare år. Ett beviljat projekt 

finansieras i minst tre år (Cancerfonden, 2010).  
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På deras hemsida går det att söka efter information och behandling av olika 

cancersjukdomar. De har även en egen tidning, ”Rädda Livet”, som är till för patienter, 

närstående och stödmedlemmar. Varje år publiceras Cancerfondsrapporten som 

framhäver viktiga frågor inom forskningen och sjukvården. (Cancerfonden, 2010)  

 

Cancerfonden uttrycker att det är av stor vikt att givarna känner förtroende för dem och 

har kunskap om deras verksamhet. Cancerfonden försöker i sin verksamhet att skapa 

och bevara relationer med givare för att lyckas hålla en långsiktig finansiering. Det är 

viktigt att stärka, vårda och utveckla varumärket. (Cancerfonden, 2010)    

 

Cancerfonden uttrycker i sin årsredovisning att de lägger ner mycket arbete på press och 

Public Relations (PR). Det här görs delvis för att de anser att de är skyldiga att berätta 

för sina givare vart pengarna tar vägen men också för att publiciteten är ett bra sätt för 

att skapa förändringar i den svenska cancervården. En annan positiv effekt av att 

publicera information är att uppmärksamhet bidrar till ökad insamling av medel. 

Hemsidan är en viktig insamlingskanal och ett forum för de som kämpar mot cancer. 

(Cancerfonden, 2010) 

 

Mustaschkampen och Rosa Bandet kampanjen är Cancerfondens två största kampanjer 

där de fokuserar på mannens respektive kvinnans vanligaste cancerformer, prostata- och 

bröstcancer. De här kampanjerna har fått mycket uppmärksamhet i media 

(Cancerfonden, 2010). Cancerfonden är helt beroende av gåvor från privatpersoner och 

företag eftersom de inte får något bidrag från staten. De arbetar för att fördela de 

insamlade medlen på ett etiskt, rättvist och ansvarsfullt sätt. För att erhålla en uthållig 

forskningsfinansiering, effektiv opinion och kunskapsspridning, kompetent 

organisation, nöjda och återkommande givare, så är det viktigt att ha en professionell 

och ändamålsenlig insamling. (Cancerfonden, 2010)  

 

Det finns flera olika sätt för givare att bidra, exempelvis genom att vara månadsgivare, 

ge en minnesgåva eller genom testamentsgåvor. Regelbundna gåvor leder till lägre 

insamlingskostnader och möjliggör planering av forskningsstöd. Den största andelen 
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medel som når Cancerfonden är genom privatpersoner och företag. Nästan lika stor 

andel medel kommer från gåvor från testamenten (Cancerfonden, 2010).  

 

Vid besök på Cancerfondens hemsida uppmanas läsaren att stödja forskningen genom 

budskap, exempelvis: ”1 av 3 får Cancer. Men alla drabbas(…)” (Cancerfonden, 

2012b). För att människor ska vilja bli stödmedlemmar skriver de: ”Genom att bli 

Stödmedlem i Cancerfonden visar du ditt engagemang i en av de viktigaste frågorna 

som finns – frågan om hur vi räddar fler liv.” (Cancerfonden, 2012c). De som är 

intresserade av att bli månadsgivare möts av: ”Som månadsgivare bidrar du till att 

kampen mot cancer kan fortsätta i framtiden.” (Cancerfonden, 2012d) och för dem som 

funderar på att ge en minnesgåva uttrycks:” Allt för många mister en nära vän eller 

släkting i cancer. Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. Din gåva 

bidrar också till att vi kommer ett steg närmare vårt mål - att fler ska överleva sin 

cancer.” (Cancerfonden, 2012e). Vidare använder sig Cancerfonden av reklamfilmer 

för kampanjerna Rosa Bandet och Mustaschkampen. I reklamfilmerna används kända 

profiler som uppmanar till köp av Rosa bandet eller bidrag till Mustaschkampen 

(Youtub - Cancerfonden, 2011, 2012). Cancerfonden samarbetar även med företag 

såsom Mekonomen och Apoteksgruppen. I de här reklamfilmerna uttrycker företagen 

att de stödjer Rosa Bandet och vid köp av specifika produkter ur deras sortiment, skänks 

en del av summan till forskningen (Youtube - Cancerfonden, 2011).  

 

Cancerfonden har ett 90–konto och är medlemmar i FRII (Cancerfonden, 2010). Svensk 

Insamlingskontroll har aldrig haft någon anmärkning på Cancerfonden (Cancerfonden, 

2012a). Genom att vara med i FRII så bidrar det till en bättre öppenhet, styrning och 

ledning (Cancerfonden, 2012a). Dessutom granskar Cancerfondens revisorer deras 

förvaltning och redovisning. Detta för att givare skall vara säkra på att pengarna 

används på rätt sätt (Cancerfonden, 2010) .  

 

Cancerfondens verksamhetsintäkter var år 2010 cirka 440 Mkr och deras insamlings- 

och administrationskostnader uppgick till 18,3 procent. För att minska 

insamlingskostnaderna försöker Cancerfonden utveckla verktyg och samla kunskap om 

hur de skall samla in medel så effektivt som möjligt (Cancerfonden, 2010).  
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5.3.2.1 Intervjusammanställning Cancerfonden 

Informationen i intervjusammanställningen har erhållits genom en telefonintervju med 

Thord Norberg som är ekonomichef på Cancerfonden.  

 

Norberg uttrycker att förtroende är väldigt viktigt eftersom deras verksamhet bygger på 

att de får gåvor. Det är av stor betydelse att givare upplever att det Cancerfonden gör är 

av nytta. Givandet påverkas även av personliga kopplingar till sjukdomen cancer. Varje 

kvartal genomförs undersökningar på hur varumärket uppfattas, vilken kännedom som 

finns om Cancerfonden samt hur stark givarviljan är. Arbetet som utförs för att stärka 

varumärket sker kontinuerligt och är en långsiktig process.  

 

På frågan om hur starkt förtroendebandet är mellan allmänheten och Cancerfonden 

svarar Norberg att de har ett starkt varumärke och enorm kännedom hos allmänheten. 

Cancerfonden upplevde att både förtroendet och intäkterna minskade tiden efter att 

oegentligheten uppdagades 2009. Dock har de idag lyckats återhämta sig. Förtroendet 

påverkas relativt snabbt efter sådana kriser. För att hantera en sådan situation behöver 

organisationen ha kontroll över processen, vara saklig och konkret. Annars kan 

förtroendet förloras. Om organisationen förlorar kontrollen över en sådan situation och 

information sipprar ut från många olika håll, försvagas förtroendet och 

informationsöverflöd skapas. Information som förmedlas utanför de ordinarie kanalerna 

uppskattas av media och skapar debatt.  

 

Det finns ett samband mellan transparens och förtroende. Cancerfonden arbetar för att 

vara så transparenta som möjligt och inte dölja något, dock ska informationen som ges 

intressera. Cancerfonden ger information genom årsredovisningar och FRII:s 

kodrapport, vilka finns tillgängliga på hemsidan. Exempel på vad Cancerfonden gör för 

att vara transparenta är att de brukar publicera preliminära årsresultat innan 

årsredoviningen är klar. Transparens medför inte några direkta kostnader menar 

Norberg, att lämna information ingår även i Cancerfondens ändamål. Den information 

som ges ut skall vara kvalitativ, det är viktigare än vilken volym som ges. Information 

ska kontinuerligt uppdateras, intressera läsare och vara korrekt. Det handlar om att 
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fokusera på att publicera relevant information annars finns risken att 

informationsöverflöd skapas. Cancerfondens hemsida, deras huvudkanal för 

information, kan emellanåt innehålla för mycket information vilket gör att den ofta 

behöver ses över, omprioriteras och minskas i omfång. Det här för att en läsare kan bli 

förvirrad av en hemsida som innefattar en stor mängd information. 

  

Cancerfonden når ut till givarna genom TV, radio, tidningar, banderoller, pressreleaser, 

utskick samt artiklar. Där de största kanalerna är internet, tidningar och radio. Sociala 

medier används i allt större utsträckning och har således blivit en stark kanal. Genom 

exempelvis bloggar och facebook berättar både drabbade och anhöriga om deras 

situation och ber om att fler ska skänka pengar till Cancerfonden. För att få ta del av hur 

Cancerfonden och deras information upplevs, skickas brev eller mail till sponsorer, 

företag och givare där frågor ställs. 

 

Vidare menar Norberg att de administrativa kostnaderna inte bör vara för höga utan 

snarare så låga som möjligt. Dock måste pengar läggas på kontroller och uppföljning, 

annars riskerar organisationen att försämras och på så sätt förlora trovärdighet. För att 

en person ska ge gåvor till Cancerfonden behöver den personen ha tillit till att pengarna 

gör nytta.  

 

5.3.3 Radiohjälpen 

Radiohjälpen grundades 1939, då det endast fanns en nationell radiokanal och 

insamlingar genom radio var något nytt (Radiohjälpen, 2010). Radiohjälpen är idag en 

stiftelse som drivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Sveriges 

Television AB (Radiohjälpen, 2010). Deras uppdrag är att: ”samordna radio- och TV-

bolagens insamlingsverksamhet för humanitära ändamål” (Radiohjälpen, 2010, p. 5). 

 

Uppdraget innebär att Radiohjälpen ska samla in pengar till goda ändamål, informera 

om vilka behov som finns och hur pengarna kommer att användas. Radiohjälpen vill 

skapa förståelse och kunskap om de behövande. Generalsekreterare Finn Norgren 

uttrycker i Verksamhetsberättelsen för 2010 att: ”människor berörs av andra 

människor” (Radiohjälpen, 2010, p. 4). För att visa givaren vart pengarna går och att det 
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lönar sig att bidra, gör Radiohjälpen varje år så kallade kvitto-reportage från olika 

platser. Givaren får då se själv att pengarna gör nytta och får således ett kvitto på hur 

Radiohjälpen använder bidragen (Radiohjälpen, 2012a).  

 

Radiohjälpens insamling av pengar går till på olika sätt. Givare kan bidra över telefon 

genom röstning under exempelvis Melodifestivalen. De som vill rösta kan välja mellan 

två nummer, där det ena numret kostar 9,90 per samtal och Radiohjälpen erhåller 8.50 

av dem. Det här gav 8 Mkr under 2010 (Radiohjälpen, 2010). Vidare får Radiohjälpen 

bidrag i form av testamenten, spontana gåvor under året, samt en del av pengarna för 

försäljning av postogram. Radiohjälpen samlar även in pengar vid katastrofer samt 

genom sina kampanjer och fonder, såsom Världens Barn, Musikhjälpen och 

Kronprinsessan Victorias fond (Radiohjälpen, 2010). Musikhjälpen är ett annat sätt att 

samla in pengar till olika ändamål. Då sänder Sveriges Radio P3 dygnet runt i sex dagar, 

från en glasbur, på ett torg någonstans i Sverige. Tanken är att tre kända profiler ska 

hålla i sändningarna medan de är inlåsta i buren. Möjligheten finns för allmänheten att 

genom framförallt sms önska låtar, där varje sms kostar 50 kronor. Av de här 50 

kronorna erhöll Radiohjälpen 46,50 kronor (Radiohjälpen, 2010).  

 

Radiohjälpens hemsida präglas inte av uppmaningar att bidra med pengar på olika sätt, 

utan är mestadels informativ och faktabaserad (Radiohjälpen, 2012b). Dock finns det 

några undantag, exempelvis visas bilder på leende och glada barn och läsaren uppmanas 

till att ge gåvor: ”Var med i Världens Barns unika insamling och bidra till verklig och 

varaktig förbättring för utsatta barn.” (Radiohjälpen, 2012c). Radiohjälpen har även 

samarbetat med kända profiler som har gjort en musikvideo där de sjunger en låt med 

namnet: ”Ringar på vattnet”. Intäkterna går till Radiohjälpen som samlade in pengar till 

svältkatastrofen på Afrikas Horn. I låten sjunger de: ”Tillsammans har vi chansen att 

förändra, det är upp till oss att få någonting att hända. Om vi gör vad vi kan, kommer 

drömmen bli sann”. (Youtube - Radiohjälpen, 2011a).  Reklamfilmer finns även om 

könsstympning och barngifte, där både vuxna och barn berättar om sina erfarenheter, 

vilka risker som finns samt hur projektet har hjälp dem (Youtube - Radiohjälpen, 

2011b).  
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Radiohjälpen har arbetat med sin hemsida för att på ett tydligt sätt presentera deras 

verksamhet. 2008 kom de med en helt ny hemsida. Det ska vara lätt att hitta för såväl 

organisationer, föreningar och privatpersoner. Hemsidan ska länka och tydligt visa hur 

medel kan sökas och hur gåvor kan skänkas. (Radiohjälpen, 2010)  

 

Radiohjälpen uttrycker i sin Verksamhetsberättelse för 2010 att intresset för stiftelsen 

har ökat i samband med utvecklingen av kampanjen Världens Barn i TV och radio och 

den nya satsningen Musikhjälpen. Målgrupper i yngre åldrar, som är vana vid radio och 

TV, har visat ett ökat intresse. Under 2007 tog Radiohjälpen upp arbetet med att 

förbättra sitt varumärke. Detta för att bibehålla det goda förtroendet de har från 

allmänheten. De utformade då en devis för att särskilja stiftelsen från andra 

organisationer men också för att beskriva dess arbete. (Radiohjälpen, 2010). 

”Radiohjälpen är en nationell, trovärdig arena för information och insamling som 

bygger på medmänsklighet” (Radiohjälpen, 2010, p. 11)  

 

Mottagarna av de medel som Radiohjälpen samlar in är ideella organisationer och 

föreningar både inom Sverige och internationellt. Inom Sverige fördelas medlen till 

föreningar för funktionshindrade, detta görs mestadels via Victoriafonden för barn och 

genom Radiohjälpens allmänna fond till vuxna. Pengarna går dels till de 

funktionshindrade men även till assistenter, medhjälpare och ibland ges även bidrag till 

utrustning och hjälpmedel. Radiohjälpen kan också i vissa fall dela ut medel till 

forskningsstiftelser. För att beviljas medel i Sverige måste föreningarna ha ett 

organisationsnummer och varit verksamma i minst två år. Internationellt går medlen till 

utvecklingsprojekt, vilka för tillfället är 162 stycken, och till katastrofer. Här krävs 

också att de har haft sin verksamhet i minst två år samt att de har ett 90-konto 

(Radiohjälpen, 2012d). Radiohjälpen erhöll sitt 90-konto år 1950 (Radiohjälpen, 2010). 

De har endast fyra anställda på sitt kansli och menar att de på så sätt håller nere de 

administrativa kostnaderna. För Radiohjälpen och deras partners gäller att 7 procent av 

intäkterna får gå till administration och omkostnader vid internationella insatser. Dock 

är andelen högre för Världens Barn där organisationerna som ingår i kampanjen får 

lägga 15 procent av intäkterna på de här kostnaderna. Både inom Sverige och 
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internationellt krävs att insatsen redovisas och styrks av föreningens revisor 

(Radiohjälpen, 2010).  

 

Radiohjälpen placerar inte de insamlade pengarna i aktier utan menar att de vill vara 

mer säker på en avkastning. Pengarna sätts istället på banken och genererar ränta under 

den tiden de sitter där, innan de delas ut. Räntan används sedan till löner, 

kontorskostnader, hanteringen av ekonomi och andra administrativa kostnader för 

kansliet. Under 2010 var Radiohjälpens intäkter cirka 137 Mkr och insamlings- och 

administrationskostnaderna uppgick till 5,4 procent (Radiohjälpen, 2010). Eftersom 

Radiohjälpen inte driver en egen praktisk verksamhet, utan delar ut de insamlade 

medlen, är de inte med i FRII. Dock uttrycker Radiohjälpen i sin Verksamhetsberättelse 

2010 att de har kontakt med FRII. Vidare har radiohjälpen även kontakt med 

organisationen Charity Rating. Charity Rating har gett Radiohjälpen en god bedömning 

för deras transparens och information. (Radiohjälpen, 2010) 

 

5.3.3.1 Intervjusammanställning Radiohjälpen 

Informationen i intervjusammanställningen har erhållits genom en telefonintervju med 

Finn Norgren som är generalsekreterare på Radiohjälpen. 

 

Norgren uttrycker att förtroende är en central och avgörande del för verksamheten. Det 

är ett klockrent samband mellan förtroende och givande. Det är betydelsefullt för 

förtroendet att ta människor på allvar och prata om vad som sker i världen.  Exempelvis 

kan det vara bra att diskutera de problem som kan uppstå vid hjälparbeten inom vissa 

utsatta områden. Förtroendet kan öka om verksamheten är transparent och byggs på sikt 

genom att informera och förklara. Reportage där det visas förskräckliga bilder på utsatta 

människor kan inbringa pengar på kort sikt. Då berörs människor i hjärtat och således 

skapas en känsla av att vilja hjälpa till, men det är inte en strategi för långsiktigt 

insamlande. Dock är ett förtroende skört och kan försvagas om negativa händelser 

uppstår. Det är viktigt att prata om vad som görs och varför. Radiohjälpen informerar 

med hjälp av deras årsredovisning, kvittoreportage, TV och radio.  
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Radiohjälpens uppdrag kan delas in i två delar. Den ena innebär att information ska 

kommuniceras, det är viktigt att berätta vad, hur och varför de samlar in pengar. Det 

andra uppdraget handlar om att samla in pengar till goda ändamål. Radiohjälpen kan 

betraktas som en nationell arena eftersom de representerar en stor del av den svenska 

ideella sektorn. På grund av att de fördelar de insamlade pengarna till ett flertal av 

Sveriges insamlingsverksamheter, anser de att förtroende är extra viktigt.  Det är en 

central del för Radiohjälpen att motivera deras existens. Förtroendebandet mellan 

Radiohjälpen och allmänheten är väldigt starkt, dock kan det anses vara starkare för den 

äldre generationen. De växte inte upp med samma medieutbud som finns idag och 

konkurrensen mellan radio och TV inte var lika stor. Då fanns endast ett fåtal ideella 

organisationer på marknaden, vilket innebar att det var lättare att göra ett val för 

givaren. Givare ställde heller inte lika höga krav på information och insyn som idag, då 

människor vill veta att de insamlade medlen gör nytta. Dagens 20-åringar är mer 

engagerade i välgörenhet och har stora krav på transparens. De vill också ha mer 

konkreta och specifika ändamål såsom flickors skolgång istället för utsatta barn i 

allmänhet. Ungdomar engagerar sig genom andra kanaler än äldre generationer. Idag 

används sociala medier i stor utsträckning, såsom twitter, bloggar och facebook. Ett sätt 

att arbeta på för att möta den yngre generationen är genom Musikhjälpen. Norgren 

uttrycker att unga människor har ett intresse för världen och svåra frågor och att detta 

måste tas på allvar.  

 

Idag kan två stora förändringar urskiljas i jämförelse med hur det var på marknaden för 

ideella insamlingsverksamheter förr. En av förändringarna innebär att det finns mer 

välgörenhet idag och fler ideella verksamheter att välja på. Givare utsätts för betydligt 

mycket mer påtryckningar från bland annat reklam, kampanjer och hemskickade 

broschyrer. Val kring vilken organisation en givare ska välja är idag mycket svårare, då 

de måste utvärdera fler alternativ för att kunna ta ställning till vilken verksamhet de vill 

bidra till. Norgren menar att insamling och välgörenhet har tredubblats bara sedan 2000-

talet. Konkurrensen mellan ideella organisationer har ökat avsevärt och det finns 

inflation i branschen. Den andra förändringen som kan urskiljas från förr är att större 

krav ställs på insamlingsverksamheter från givare och massmedia. Radiohjälpen och 

Sida ställer även de höga krav på revisionen från deras samarbetsorganisationer. Kritik 



73 

 

finns också på att en del av kraven, från externa parter, är för höga och att för mycket tid 

och pengar läggs på redovisning. ”Ju mer vi redovisar desto mindre pengar blir det ju 

över till verksamheten” Finn Norgren, Generalsekreterare Radiohjälpen 

 

Det är ett måste att organisationer motiverar hur de använder de insamlade medlen. De 

här kraven har ökat på frivilligorganisationer. Radiohjälpens strategi för att få 

människor att skänka pengar till dem är att först beskriva ett problem som finns och 

sedan argumentera för vad dem kan göra åt det. Det handlar mycket om att motivera 

vilka behov som finns, hur situationer ser ut, varför Radiohjälpen samlar in pengar och 

vilka projekt som vill drivas. En del ändamål, där behoven är ständigt aktuella, kan vara 

svåra för individer att ta till sig och känslor av trötthet kan uppstå.       

 

Slutligen är det betydelsefullt att följa upp och berätta hur det har gått med insatserna 

för att bevara givarnas intresse. Detta kan bland annat göras genom kvittoreportage. 

Dock är det svårt att göra reportage om alla projekt, det skulle kosta för mycket pengar.  

Det bör också poängteras att det inte är helt lätt att skicka pengar till en del områden i 

världen. Revisorer kan inte åka till områden där de blir utsatta för fara. Pengar kan inte 

skickas utan att de övervakas och följs upp, detta i sig kostar pengar.  

 

Norgren uttrycker att Radiohjälpen utmärker sig på marknaden genom att vara en 

nationell arena. Konkurrensen för Radiohjälpen blir därför inte densamma. Om en 

person är osäker på vad de ska bidra till, är Radiohjälpen ett naturligt alternativ eftersom 

de representerar en bredd av dagens insamlingsorgansationer. Dessutom har 

Radiohjälpen fördelen med att verka i Sveriges Television och Sveriges Radio.  

Förmedla genom TV och radio har varit och är ett sätt för Radiohjälpen att bygga 

förtroende. De är försiktiga med att använda kändisar som ambassadörer i TV och radio. 

Vid de tillfällen då kändisar används, som exempelvis i musikhjälpen, så krävs ett 

genuint engagemang från deras sida. Det arbete och engagemang de här profilerna 

lägger ner är viktigt, då de kan betraktas som förebilder för många.  

 

Norgren menar att en stor anledning till varför en individ ger pengar beror på ett behov 

av att få göra en god handling. Det skapas då en känsla av välmående.  Dock är det 
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individuellt vilket ändamål som ligger en person närmast. Det kan bero på engagemang, 

personliga skäl och tillit till organisationen.  

 

Radiohjälpen lägger inte pengar på marknadsundersökningar, då de anser att det kostar 

mycket. Istället erhålls information från normala kontakter med allmänheten. Analyser 

av trender i givande görs i samarbete med aktörer på marknaden.  

 

För 30 år sedan var det en helt annan mediabild. Idag är det mycket svårare som 

konsument att ta in all information eftersom mängden är så mycket större. Det talas om 

informationsöverflöd och det finns teorier om att människor generellt vet mindre just för 

att de inte klarar av att sortera ut den väsentliga information som ges. Det finns alltså ett 

informationsöverflöd som dränker viktig information och som skapar en röra hos 

människor. 

 

5.4 Sammanfattning Empiri 

I den här delen av empirikapitlet redovisas en sammanfattning av vårt empiriska 

material, den omfattar nio skilda aktörer som arbetar inom den ideella sektorn. 

Intervjuer har genomförts med sju av de här nio. Fyra av aktörerna arbetar för att stärka 

kvaliteten för sektorn, två är insamlingsverksamheter som utför arbete genom sin 

internationella organisation och tre som samlar in pengar som de sedan fördelar vidare.  

 

Den första aktören vi har studerat är Svensk Insamlingskontroll som beviljar 90-konton 

till insamlingsorganisationer. Ett 90-konto innebär att maximalt 25 procent av de 

insamlade medlen får gå till kostnader som inte är direkt kopplade till ändamålet 

exempelvis insamlingskostnader och administrationskostnader. Svensk 

Insamlingskontroll granskar varje år att de här reglerna efterföljs (Svensk 

Insamlingskontroll, 2006).  Användandet av 90-konto kan ses som kvalitetshöjande och 

som ett kvitto på att pengar går till ändamålet (Svensk Insamlingskontroll, 2012b). 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) arbetar för en etiks insamling och för att 

höja kvaliteten i insamlingsarbetet (FRII, 2012a). Medlemmar i FRII måste följa en 

kvalitetskod och följa restriktioner för att på ett etiskt sätt värna om allmänhetens 

förtroende (FRII, 2012c). Charity Rating är en ideell medlemsförening som arbetar för 
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givare till ideella organisationer. De vill hjälpa givare i valet att välja organisation att 

stödja (Charity Rating, 2012b). Detta gör de genom att sammanställa och publicera 

information om arbetet som organisationerna utför (Cancerfonden, 2012a). Ideell Arena 

är ett enkelt bolag som arbetar för att utveckla kunskapen om den ideella sektorn. 

Ledande förtroendevalda erbjuds, genom Ideell Arena, en mötesplats där de kan dela 

med sig och lära sig av varandras erfarenheter (Ideell Arena, 2012b). De här fyra 

aktörerna arbetar alla för att stärka kvaliteten för den ideella sektorn, dock på skilda sätt.  

 

SOS Barnbyar arbetar för att hjälpa utsatta barn runt om i världen. De verkar som en 

insamlingsorganisation, där den internationella paraplyorganisationen utför arbete på 

plats. År 2010 hade SOS Barnbyar 324 aktiva medlemmar, cirka 63 000 faddrar och en 

intäkt på cirka 256 Mkr. (SOS Barnbyar, 2010) Plan Sverige arbetar för barns 

rättigheter och deras möjligheter att utvecklas. Precis som SOS Barnbyar, så utförs 

arbete på plats av internationella Plan. I Plan Sveriges årsbok för 2010/2011 framgår att 

de hade cirka 70 000 faddrar och cirka 241 Mkr i intäkter (Plan Sverige, 2011). De här 

två organisationerna arbetar i världsdelar såsom Afrika, Asien och Latinamerika, där 

stora behov av hjälp finns (Plan Sverige, 2011; SOS Barnbyar, 2010).  

 

Hjärt-Lungfonden är en insamlingsorganisation som samlar in pengar till forskning 

kring hjärt-kärl- och lungsjukdomar. De utför således inget eget arbete utan samlar in 

medel som sedan fördelas vidare till olika forskningsprojekt. Hjärt-Lungfonden hade 

2010 cirka 20 000 medlemmar och intäkter på cirka 182 Mkr (Hjärt-Lungfonden, 2010; 

2012c). Cancerfonden arbetar med att samla in pengar till forskning för 

cancersjukdomar och för att sprida kunskap om cancer. Precis som för Hjärt-

Lungfonden utför de inget eget arbete utan finansierar forskning. Verksamhetsintäkten 

för 2010 uppgick till cirka 440 Mkr. (Cancerfonden, 2010). Radiohjälpen är en stiftelse 

vars ändamål och arbete skiljer sig en del från Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden. De 

samlar in pengar genom exempelvis kampanjer, vid katastrofer och genom 

Musikhjälpen. Pengarna fördelas sedan vidare till olika ideella organisationer och 

föreningar som får söka bidrag. Ändamålet för de organisationerna skiljer sig åt och kan 

exempelvis röra sjukdomar, handikapp och utsatta barn (Radiohjälpen, 2010). Hjärt-

Lungfonden och Cancerfonden verkar inom Sverige medan Radiohjälpen samlar in 
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pengar till projekt både inom Sverige och internationellt (Hjärt-Lungfonden, 2010) 

(Cancerfonden, 2010) (Radiohjälpen, 2010).   

 

5.4.1 Konkurrens och förändringar i samhället 

Flera av respondenterna menar att samhället har förändrats och konkurrensen är större 

idag än den var för cirka 30 år sedan. Idag finns både fler och andra kanaler som 

insamlingsverksamheter kan använda för att nå ut till givare, exempelvis används 

sociala medier i allt större utsträckning. För cirka 30 år sedan var det lättare för givare 

att välja vilken verksamhet de ville skänka sina pengar till, då antalet var betydligt 

mycket mindre. Givare idag måste sortera bland mer information från flera olika 

alternativ, vilket gör valet svårare. En annan förändring som en av intervjupersonerna 

uttrycker är att givare och massmedia ställer högre krav på insamlingsverksamheter och 

deras granskning.      

5.4.2 Motivation  

För att människor ska vilja ge pengar uttrycker respondenterna att det är viktigt att 

förmedla att det är bra att ge bidrag och att gåvorna gör nytta. Arbetet med att motivera 

givande sker kontinuerligt. Verksamheterna vill skapa en känsla av välmående hos 

individen, att de har gjort något gott och att de har bidragit till att förändra samhället. En 

intervjuperson säger att en verksamhet kan erhålla medel från givare på kort sikt genom 

att visa bilder på utsatta människor, då känner den potentiella givaren en vilja till att 

hjälpa. På sikt kan motivationen öka genom att informera och förklara. Individer kan 

även motiveras till att ge på grund av att de har personliga kopplingar till ändamålet, 

exempelvis sjukdom. 

5.4.3 Positionering 

Det kan vara svårt för givare att urskilja verksamheter med liknande ändamål från 

varandra. Då är det betydelsefullt att förmedla vilken nytta organisationen har haft, visa 

vad som gör dem unika och innovativa. Alla respondenterna menar att det är av stor vikt 

att förmedla verksamhetens uppdrag till allmänheten, så att de upplever att ändamålet är 

betydelsefullt. Det är således värdefullt att lyfta hjärtefrågorna och visa hur allvarliga 

frågorna är och det går att göra skillnad. Det är även viktigt att förmedla vilka effekter 
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och resultat verksamheten har uppnått samt att visa att givarnas pengar gör nytta. 

Förvaltningen av pengarna ska kontrolleras och hanteras professionellt och effektivt. 

Alla respondenter använder sig av olika former för att locka individer till att engagera 

sig.   

5.4.4 Förtroende 

Alla sju intervjurespondenter hävdar att förtroende är en viktig och central faktor för 

insamlingsverksamheter eftersom det krävs vid insamling av pengar. Det är de 

insamlade medlen som gör det möjligt att bedriva verksamheten. Det är därför av stor 

vikt att verksamheterna och deras arbete anses tillförlitligt. Vid gåvor ges ingen direkt 

motprestation, som när exempelvis en produkt köps, vilket gör det extra viktigt att 

givare litar på hur verksamheterna hanterar deras pengar. För att bygga upp förtroende 

måste verksamheterna informera, förklara, förmedla resultat och visa att givarnas 

skänkta pengar gör nytta. Förtroendebandet mellan verksamheterna och allmänheten är 

skört och kan skadas om negativa händelser uppstår, detta i sin tur kan skada ryktet och 

insamlingen. Dock menar två av de intervjuade att det beror på vilken typ av händelse 

det rör sig om och att en del målgrupper är mer känsliga än andra. En av respondenterna 

menar att det finns en negativ trend i förtroendet från allmänheten.  

5.4.5 Transparens  

Branschen har historiskt sätt ansetts vara stängd och det har varit svårt att få tillgång till 

information. Det har tidigare inte heller ställts lika höga krav på information som det 

görs idag. Transparens är en viktig beståndsdel för att bygga förtroende, vilket sedan 

kan leda till givande. Ibland kan tron på organisationen och vad de gör med de 

insamlade medlen vara så pass stark att transparensen får en mindre viktig roll. Dock 

menar flera respondenter att det finns en efterfrågan från allmänheten på transparens, de 

vill veta vart deras pengar tar vägen och om de gör nytta. Rörande transparens och 

kostnader som kan uppstå har respondenterna delade meningar. Majoriteten anser att 

transparens får kosta medan ett par ansåg att det är en avvägning och en att det inte sågs 

som en kostnad.  
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5.4.6 Kostnader 

Respondenterna hänvisar till Svensk Insamlingskontrolls regler vid intervjufrågor om 

hur kostnader ska hanteras. Det framkommer att intervjupersonerna tycker att de 

administrativa kostnaderna ska vara så låga som möjligt men att det ändå måste få kosta 

för att upprätthålla kvalitén. Det finns ett samband mellan förtroende och administrativa 

kostnader, då många givare vill veta hur deras skänkta pengar används. 

5.4.7 Informationsöverflöd 

Några av dem vi intervjuat anser att information kan bli överflödig. Det är viktigt att 

informationen har substans och inte kommuniceras för sakens skull. Idag finns en 

efterfrågan på information men två av respondenterna menar att det är oklart huruvida 

mottagarna har tid att läsa och ta till sig den. För mycket information kan göra att 

människor får svårigheter med att sortera ut vad som är väsentligt för dem. En 

respondent tycker att den information de ger ut kan behöva skalas ner emellanåt för att 

motverka att ett informationsöverflöd uppstår. Två av respondenterna anser att deras 

organisation inte skapar informationsöverflöd för allmänheten. 
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6 Analys 

I analyskapitlet förs en diskussion kring förhållandet mellan empiri och teori. 

Utgångspunkten för diskussionen i det här kapitlet är vår egen utformade figur över 

givarens valprocess och hur den kan sammankopplas till teorierna.  

6.1 Steg 1- Jag vill bidra på något sätt 

I det första steget i vår modell över givarprocessen, där en individ ska vilja bidra till 

välgörenhet, är att göra individen medveten om de behov som finns. I det här läget i 

processen är individen en potentiell givare och en viktig källa för insamling av medel 

för insamlingsverksamheter. Det är av stor betydelse att insamlingsverksamheter skapar 

en medvetenhet hos individen och motiverar honom/henne till att skänka pengar. 

Genom användandet av motivationsstrategier kan insamlingsverksamheter påverka 

individen till att vilja skänka sina pengar till välgörenhet. 

 

 

Figur 6. 1 Steg 1 i givarprocessen 

Egen utformad figur 

 

En individ som inte är givare behöver både bli medveten om vilka behov som finns och 

vilka verksamheter som finns på marknaden. Bekkers och Wiepking (2011) och Lissner 

(1977) menar att medvetenhet är en förutsättning för givande. Det finns en asymmetri i 

information. Eftersom det är insamlingsverksamheterna som har kunskapen om vilka 

behov som finns, måste de på ett trovärdigt sätt förmedla det till allmänheten. Om 

insamlingsverksamheter lyckas förmedla hur verkligheten ser ut och vilket behov som 

finns, kan medlidande skapas hos allmänheten. Medlidandet kan i sin tur leda till en 

vilja att bidra till välgörenhet.         
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I vår empiri kan vi utläsa att majoriteten av respondenter anser att det är betydelsefullt 

att göra potentiella givare medvetna om vilka problem som finns och vad de kan bidra 

med för att förbättra situationen. De fem insamlingsverksamheterna vi har studerat 

arbetar med att öka kännedomen och medvetenheten hos allmänheten för att öka 

insamlade medel. För att engagera allmänheten redogör verksamheterna för vilka behov 

som finns och hur potentiella givare kan göra nytta för deras ändamål. Både Plan 

Sverige och Hjärt-Lungfonden uttrycker att informationen som förmedlas till potentiella 

givare bör vara kortfattad och övergripande. Då kan verksamheterna först skapa ett 

intresse för deras ändamål innan individen möts av mer detaljerad information. Vi anser 

att ett tydligt och kortfattat budskap är lättare att hantera och ta till sig än om budskapet 

är komplext. I detta skede i givarprocessen är det av stor vikt att locka individer och få 

dem att inse att de behövs. Ett för svårt och massivt budskap kan ge motsatt effekt och 

individen kan snarare bli överväldigad av informationen. Radiohjälpen uttrycker att 

olika målgrupper kan engageras på olika sätt. För att nå den yngre generationen krävs 

det att deras intresse tas på allvar och att deras engagemang uppmärksammas. Vi anser 

att det är värdefullt att forma budskapet efter olika målgrupper för att kunna engagera 

flera och således samla in mer pengar till ändamålet.     

 

6.1.1 Motivationsstrategier 

När en individ är medveten om vilka behov som finns behöver aktörerna på marknaden 

motivera individen till att vilja bidra. Människor kan vara medvetna om vilka behov och 

problem som finns men ändå välja att bortse från dem och istället prioritera sådant som 

mer direkt gynnar dem själva. En annan aspekt som insamlingsverksamheter, vars 

ändamål är att hjälpa utsatta människor i andra världsdelar, bör ta hänsyn till är att en 

distans till behoven kan skapas. Exempelvis är fattigdom och svält ständigt aktuellt och 

är ändamål där det kontinuerligt finns ett behov av pengar. Det här kan medföra att 

västerlänningar upplever en trötthet inför de här ändamålen. Vi anser att det är viktigt 

för de här verksamheterna att arbeta aktivt med att få människor att inse behovet av 

hjälp för att förbättra situationen. De måste arbeta för att minska distansen till 

problemen och skapa engagemang. Det här ett konstant arbete för att ständigt påminna 

om behoven som finns, dock är det en balansgång för att inte irritation ska uppstå hos 

allmänheten. Det är således nödvändigt att motivera individer till att vilja skänka sina 
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pengar till ändamålet och få dem att prioritera givandet framför annat. Motivation kan 

skapas genom att aktivera empatin hos människan. Möjligheten att skapa empati hos en 

individ ökar om han/hon kan relatera till det problem och behov som finns, då minskar 

distansen till den utsatta situationen. Exempelvis kanske en mamma mer kan relatera till 

och känna för de svältande barnen i Afrika, än inför andra problematiska och utsatta 

situationer.     

 

Insamlingsverksamheter kan påverka individers vilja att bidra till deras ändamål genom 

två olika motivationsstrategier. Båda strategierna aktiverar empatin hos individen, fast 

på skilda sätt. Den ena strategin vill stärka individens självkänsla och betonar vilken 

god handling det är att bidra. Den andra strategin vill framkalla individens dåliga 

samvete.   

 

6.1.1.1 Jag vill vara en god människa: 

Strategin som innebär att stärka en persons självkänsla, kan vi utläsa från vårt empiriska 

material är ett vanligt förekommande sätt för att motivera till givande. Flera av 

insamlingsverksamheterna som ingår i vår studie använder den här strategin. De vill att 

givarna ska känna att de har gjort något gott om de skänker en gåva. Vi anser att den här 

motivationsstrategin uppfattas positiv, vilket medför att insamlingsverksamheterna 

gärna förknippas med den och uttrycker att de använder sig av just den strategin. Det är 

inte lika tilltalande att använda sig av en strategi som grundar sig i att ge människor 

dåligt samvete.  

 

Vi kan urskilja att alla av våra respondenter förmedlar budskap till allmänheten, där de 

uttrycker att en givare kan göra skillnad genom att bidra. Tillsammans med 

verksamheten kan samhället förändras och liv kan räddas. Det skapar en känsla av att ha 

gjort något gott och individen kan uppfatta sig själv som empatisk och osjälvisk. 

Insamlingsverksamheterna vill skapa en positiv bild över givandet. Genom att visa 

bilder, berättelser eller filmer om människor som har blivit hjälpta och vilken stor 

betydelse givaren har för att organisationen ska kunna erbjuda hjälp.  
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Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och Radiohjälpen använder i olika utsträckning 

ambassadörer för att motivera givandet. Hjärt-Lungfonden använder kända profiler 

kontinuerligt i reklamfilmer och genom deras hemsida. Cancerfonden däremot använder 

endast kända profiler i sina reklamfilmer för kampanjer såsom Rosa bandet och 

Mustaschkampen.  Radiohjälpen förespråkar inte användandet av ambassadörer men 

använder kända profiler med ett genuint intresse som engagerar sig och arbetar för 

ändamålet. Musikhjälpen är ett exempel på när kända profiler används samtidigt som de 

utför arbete för att samla in pengar till ändamålet. SOS Barnbyar och Plan Sverige 

använder sig inte av kända profiler i någon större utsträckning, det har förekommit ett 

fåtal gånger de senaste tre åren. Lissner (1977) menar att ambassadörer är 

förekommande i den här strategin för att motivera givande. Betydelsefulla ambassadörer 

som bidrar till ett ändamål kan betraktas som förebilder och en vilja kan skapas att agera 

som dem.  

 

Motivationen innebär att skapa en vilja till att vara en god människa. Individen ger 

pengar till välgörenhet på grund av tron att de gör något gott. Då stärks självkänslan 

genom bilden av att vara en viktig person som bidrar. Givande kan innebära flera 

psykologiska fördelar för individen, såsom välmående, en känsla av att vara 

ansvarstagande och att ha gjort en god gärning menar Bekkers och Wiepking (2011).  

 

6.1.1.2 Jag får dåligt samvete: 

Den andra strategin innebär enligt Lissner (1977) och Basil et al (2008), att ett dåligt 

samvete skapas hos den potentiella givaren. Motivationen bygger då på att bidra till 

välgörenhet för att lindra det dåliga samvetet och ersätta det med en känsla av att göra 

något gott för någon annan. För att framkalla skuldkomplexet hos en individ kan 

insamlingsverksamheter illustrera svältande och utsatta människor. Då belyser 

verksamheterna allvaret och det extrema i situationen för att skapa empati hos 

allmänheten.  

 

I vår empiri är SOS Barnbyar den insamlingsorganisation som mest använder sig av den 

här strategin. De motiverar mestadels till givande, genom budskap som ska ge dåligt 

samvete och skapa empati för ändamålet. Bilder, filmer och berättelser visar svårt 
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svältande barn som är behov av hjälp. På deras hemsida uppmanas besökaren till att ge 

en gåva och att den kan göra skillnad mellan liv och död. En sådan vädjan berör 

människor och kan skapa dåligt samvete. Då uppstår viljan att hjälpa dem som har de 

sämre. Även Hjärt-Lungfonden använder den här strategin för att motivera till givande. 

De visar reklamfilmer med människor som antingen är glada för att de får leva eller 

ledsna för att de mist någon. Då betonas budskapet att gåvor till forskningen kan rädda 

liv. Cancerfonden uttrycker även de att bidrag till forskningen innebär att fler får leva. 

Vetskapen om att kunna rädda liv genom att bidra, innebär samtidigt att individen inte 

är med i kampen om att rädda liv om individen avstår från att bidra. Då aktiveras det 

dåliga samvetet hos individen och en vilja att lindra skuldkänslan uppstår. Samvetet 

förbättras då genom att skänka pengar till ändamålet och delta i arbetet att rädda fler liv. 

Vi anser att Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och liknande verksamheter som arbetar 

med att stödja forskning till förmån för sjukdomar, även kan skapa en oro hos individen. 

När information ges angående hur vanliga sjukdomar är kan en oroskänsla uppstå, för 

att själv drabbas eller att någon närstående ska bli sjuk. Det kan motivera till givande, 

då de vill förbättra sina egna chanser att överleva i framtiden.  

 

Radiohjälpen uttrycker kritik till att publicera bilder på svårt svältande barn och menar 

att den strategin kan inbringa pengar på kort sikt. För att erhålla bidrag på längre sikt är 

det viktigt att informera och förklara för allmänheten vilken nytta som kan göras för 

ändamålet och varför en individ ska bidra med sina pengar.  Vi anser att båda 

strategierna på olika sätt är manipulerande och utnyttjar människans förmåga att känna 

empati. Genom att påverka människors attityder och beröra deras känslor skapar 

verksamheterna en vilja hos individer att ge pengar till välgörenhet. Dock är 

manipulation viktigt för att erhålla bidrag. Vi anser att det är betydelsefullt att använda 

båda motivationsstrategierna eftersom människor är olika och reagerar på olika sätt i 

förhållande till de budskap som förmedlas. 

   

6.2 Steg 2- Vilket ändamål vill jag stödja? 

I det andra steget i givarprocessen behöver individen göra ett val mellan olika ändamål. 

På dagens marknad finns det många olika ändamål att välja mellan. Exempel på 

ändamål är utsatta barn och deras rättigheter, forskning kring sjukdomar av olika slag 
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och katastrofhjälp i olika former. Ofta beror val av ändamål på personliga skäl, vilket är 

svårt för insamlingsverksamheter att påverka och motivera i någon större utsträckning.   

  

 

Figur 6. 2 Steg 2 i givarprocessen 

Egen utformad figur 

6.2.1 Preferenser 

Enligt Bekker och Wiepking (2011) och Burgoyne et al (2005) beror valet av ändamål 

på att individen har en relation till ett visst ändamål. Individen kan exempelvis känna ett 

starkare engagemang för en specifik sjukdom, utsatta barn, djur, mänskliga rättigheter 

eller miljöfrågor. När det kommer till sjukdomar, så som cancer och hjärt-

kärlsjukdomar, så kan preferensen eller intresset grunda sig i att individen själv eller 

någon närstående är drabbad. Då kan ett särskilt intresse för att lösa frågan uppstå. 

Möjligheterna att bli framtida mottagare av hjälp från verksamheterna som arbetar med 

forskning av sjukdomar kan ge en preferens till dem. Då bygger preferensen på en 

rädsla över att drabbas i framtiden, det kan dels bero på ärftlighet eller på sannolikheten 

att få sjukdomen. En vilja till att skänka pengar till insamlingsverksamheter som stödjer 

forskning i Sverige, kan även bero på att individen hellre stödjer ändamål där distansen 

är liten. Individer kan således ha preferenser till ändamål där distansen inte är så stor. 

För SOS Barnbyar och Plan Sverige kan individer ha en särskild koppling till barn och 

känna en vilja att engagera sig för att förbättra deras rättigheter. Vilka preferenser en 

individ har till ett ändamål kan vara avgörande för om de kommer skänka pengar eller 

inte, detta påverkar således valet av ändamål. Vi anser att det är viktigt att poängtera att 

verksamheter inte kan påverka individers personliga preferenser men det är möjligt att 

motivera dem att överväga andra alternativ, ifall individens preferenser är svaga. Då är 

det även viktigt att återigen göra den potentiella givare medveten om verksamheten och 

de ändamål de arbetar för.  
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6.3 Steg 3- Vilken organisation anser jag gör mest nytta inom det 

valda ändamålet?  

I givarprocessens tredje steg har individen valt ett ändamål. Nu utvärderas de olika 

verksamheterna som är aktuella för det valda ändamålet. I det här läget är det av stor 

betydelse att verksamheterna positionerar sig för att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Det kan vara svårt för individen att välja mellan verksamheter som arbetar 

för liknande ändamål (CAF, 2010). Exempelvis SOS Barnbyar och Plan Sverige, som 

båda arbetar för utsatta barn och erbjuder fadderskap inom samma världsdelar. Den här 

svårigheten existerar för de flesta former av insamlingsverksamheter, då det finns ett 

flertal verksamheter som arbetar för samma ändamål. 

 

I det här steget har organisationerna stora möjligheter att påverka givarens val, till 

skillnad från i steg två då valet inte kan påverkas i samma utsträckning. Här är det 

oerhört viktigt att visa vad som gör organisationen unik i förhållande till sina 

konkurrenter.  

 

Figur 6. 3 Steg 3 i givarprocessen 

Egen utformad figur 

 

När insamlingsverksamheter ska positionera sig på marknaden behöver de ta hänsyn till 

tre olika element, extern miljö, intern miljö och intressenterna. Inom var och en av 
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elementen finns olika faktorer som påverkar insamlingsverksamheternas agerande på 

marknaden. Privatpersoner bygger sina uppfattningar på faktorer såsom förtroende, 

transparens, kommunikation, kostnader och informationsmängd.  

 

6.3.1 Extern miljö 

Ett av elementen som insamlingsverksamheterna måste förhålla sig till för att lyckas 

skapa en framgångsrik position på marknaden är den externa miljön. Den externa miljön 

innefattar lagar, regler, krav på kvalitet och konkurrens. De här faktorerna påverkar 

insamlingsverksamheternas arbete. 

6.3.1.1 Aktörer för ökad kvalitet inom Ideell Sektor 

Den externa miljön påverkar en insamlingsverksamhets beslut vid positionering. För 

insamlingsverksamheter finns det lagar och regler som måste följas. Varje år granskar 

revisorer att redovisningen har utförts på ett korrekt sätt och att lagar efterlevs. Det är 

således viktigt att arbetet utförs på ett ansvarsfullt sätt, eftersom felaktigheter kan skada 

organisationens rykte och i längden även möjligheten att samla in medel till det givna 

ändamålet. Förutom de lagar och regler som gäller för redovisningen måste hänsyn tas 

till aktörer inom den ideella sektorn som arbetar för att stärka kvaliteten inom 

branschen. Både Svensk Insamlingskontroll (SFI) och Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd (FRII) arbetar för att den ideella sektorn ska upprätthålla kvaliteten och 

arbeta professionellt. De här aktörerna ställer krav på insamlingsverksamheter för att 

givare ska kunna lita på att arbetet utförs på ett riktigt sätt. Vi anser att det är 

betydelsefullt med den här typen av aktörer eftersom de har stor påverkan på 

insamlingsverksamheterna. Utöver den ordinarie granskningen av lagar kan SFI och 

FRII kontrollera skötseln och ansvarsskyldigheten än mer.  

 

Charity Rating och Ideell Arena arbetar även dem för att stärka kvaliteten inom den 

ideella sektorn. Charity Rating arbetar för att underlätta valet av organisation för 

givarna medan Ideell Arena driver arbetet att öka kunskapen inom och för den ideella 

sektorn. Vi anser att Charity Rating är en kanal för insamlingsverksamheter att kunna nå 

givare genom. Genom att samarbeta med Charity Rating ges möjligheten att synliggöra 

sin verksamhet och sitt ändamål. De kan även förbättra sin verksamhet genom att ta till 
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sig av kritik och åtgärdsförslag. Ideell Arena anser vi har ett värdefullt syfte med sin 

verksamhet och möjligheten att driva utvecklingen inom branschen vidare. Det här 

eftersom ledande förtroendevalda ges möjligheten att utbyta erfarenheter och kunskap, 

vilket kan leda till ökad lönsamhet. 

 

Samtliga insamlingsverksamheter som vi undersöker i vår uppsats är medlemmar i 

Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto. Hjärt-Lungfonden menar att innehavet 

av ett 90-konto kan styrka att pengarna som givare skänker går fram till ändamålet. SOS 

Barnbyar, Plan Sverige, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden är även medlemmar i 

FRII och måste upprätta deras kodrapport. SOS Barnbyar och Plan Sverige har valt att 

låta en revisor granska kodrapporten för att den ska ges större tyngd. Radiohjälpen är 

inte medlemmar i FRII eftersom de inte driver egen praktisk verksamhet. 

 

6.3.1.2 Konkurrens 

Enligt Connectas branschstudie (2010) har konkurrensen inom den ideella sektorn ökat 

och aktörer på marknaden ställs inför nya utmaningar. Idag finns fler som gör anspråk 

på givarna och deras pengar. Charities Aid Foundation (2009) uttrycker även de att det 

har blivit många fler välgörenhetsorganisationer för givare att välja mellan. Det här 

resulterar i att det blir svårt för givaren att urskilja verksamheter från varandra. Charity 

Rating menar att det är ett problem som det behövs göras något åt. Konkurrensen inom 

den ideella sektorn har även insamlingsverksamheterna som vi intervjuat, känt sig 

påverkade av. Radiohjälpen menar att det finns en inflation i branschen. Antalet 

välgörenhetsorganisationer har blivit betydligt fler, vilket gör det mycket svårt för 

givare att utvärdera och välja vilken verksamhet de ska bidra till. Det här valet var 

lättare för givare att göra förr då konkurrensen inte var lika stor. Radiohjälpen uttrycker 

även att antalet insamlingsverksamheter har tredubblats sedan 2000-talet. Även 

medieutbudet har ökat och förändrats de senaste åren. Sociala medier har fått en stor 

betydelse för att nå ut till givarna. Det här är också något som SOS Barnbyar 

uppmärksammat och arbetar med. Vi tycker att det är av stor vikt att verksamheterna 

förändras i samma takt som marknaden och att de visar vad som gör dem unika. Vi 

anser att problematiken med att inte kunna skilja verksamheter med liknande ändamål 

från varandra, är allvarlig. Verksamheterna behöver förbättra och utveckla sitt arbete 



88 

 

med att möta konkurrensen och visa på vilket sätt de är framstående i förhållande till 

sina konkurrenter. Konkurrensen blir lättare att möta om verksamheterna skapar en stark 

position på marknaden.      

6.3.2 Intern miljö 

Det andra elementet som insamlingsverksamheterna måste förhålla sig till är intern 

miljö som innefattar kompetens, kultur och verksamhetens resurser. Den interna miljön 

ger verksamheten grundförutsättningar för hur dem kan agera på marknaden och lyckas 

nå givare.  

6.3.2.1 Kompetens, kultur och resurser 

Connecta (2010) fann i sin branschstudie likheter mellan den ideella sektorn och 

näringslivet. Idag konkurrerar organisationerna om medarbetare för att erhålla den bästa 

kompetensen. Detta har inte alltid varit tänkbart utan har ansetts tabubelagt. Kulturen i 

ideella organisationer kan ses som unik och en konkurrensfaktor som är svår att imitera. 

En svag kultur där medarbetare inte strävar mot samma mål kan försämra 

organisationens konkurrenskraft. Connecta uttrycker även att de har sett att 

engagemanget, passionen och frivilligheten som tidigare var förknippat med ideellt 

arbete, idag är mer kommersiellt.  

 

Både SOS Barnbyar och Plan Sverige berättar att de värdesätter kompentens hos 

medarbetarna inom verksamheten och att den ska användas på ett effektivt sätt. SOS 

Barnbyar menar att medarbetarna och deras trivsel är prioriterat och en av deras 

värderingspunkter. Medarbetarna har stor betydelse för verksamheten, vilket innebär att 

de måste uppskattas och respekteras. För att kunna rekrytera och behålla en kompetent 

personal, så krävs det en konkurrenskraftig ersättning.  Vi anser att det är viktigt att 

motivera vilka ersättningar som ges till medarbetare. Om allmänheten förstår 

konkurrensen som finns på marknaden och vikten av att ha en kompetent personal 

skulle fler acceptera nivån på ersättningen som ges idag. Detta tycker vi är bristfälligt 

för många av verksamheterna, då det endast är SOS Barnbyar och Plan Sverige som 

nämner att de värdesätter en kompetent personal. Dock är det endast SOS Barnbyar som 

motiverar betydelsen av ersättning för personalen. Det ska även poängteras att en 
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medarbetare som känner sig värdefull inom organisationen och stimuleras i sitt arbete 

förmodligen känner sig mindre angelägen att byta arbetsplats.     

 

SOS Barnbyar och Radiohjälpen anser att de inte vill lägga resurser på att göra 

undersökningar kring allmänhetens intressen. Plan Sverige, Cancerfonden och Hjärt-

Lungfonden lägger resurser på att undersöka deras varumärke. Vi kan se en skillnad 

mellan insamlingsverksamheterna angående i vilken utsträckning de lägger resurser på 

att göra marknadsundersökningar. Verksamheternas resurser avgör hur mycket som 

exempelvis kan avsättas till reklamfilmer, kampanjer och undersökningar. Det är viktigt 

att insamlingsverksamheter gör avvägningar angående hur mycket insamlingen får kosta 

och att de motiverar vad som faktiskt innebär en nytta för verksamheten. Insatser där 

nyttan understiger kostnaden bör inte utföras, utan resurserna kan då användas på ett 

mer effektivt sätt som gynnar givaren och ändamålet. Det är därför viktigt att analysera 

sina kostnader kontinuerligt.  

 

6.3.3 Intressenter 

Elementet som består av insamlingsverksamheternas intressenter är av stor betydelse 

och har en stark påverkan på valen kring hur en verksamhet ska positionera sig. 

Privatpersoners åsikter har inverkan på verksamheternas beslut eftersom de utgör en 

stor andel av de insamlade medlen. Kraven som privatpersoner ställer är att 

verksamheterna ska visa sig pålitliga, att de erbjuder insyn i verksamheten och att 

pengarna når ändamålet. 

6.3.4 Förtroende 

Bryce (2007) uttrycker att den icke-vinstdrivande sektorn är beroende av förtroende från 

allmänheten. Detta kan vi även utläsa från empirin, där alla respondenter menar att 

förtroende är en nödvändighet. Förtroende är en central del för att få människor att ge 

gåvor till verksamheten. Utan ett förtroende så kommer individer inte bidra med pengar 

eller frivilligt arbete. Respondenterna menar att det är viktigt att allmänheten kan lita på 

verksamheterna och att de har en tro på att de gör nytta, för att det ska vara möjligt att 

bygga upp ett förtroende. Verksamheterna måste motivera vad de gör och varför de 

arbetar inom ändamålet för att allmänheten ska förstå varför de behövs i samhället. De 
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behöver också ge skäl för varför en individ ska lita på verksamheten och varför 

individen har nytta av att skänka pengar till dem. Mayer et al (1995) menar att en 

verksamhets förmåga och integritet kan påverka förtroendet. Exempelvis förmedlar 

Cancerfonden genom rapporter och artiklar, att de har en stor kunskap inom området. 

Vilket vi anser kan öka förtroendet för verksamheten. 

 

Branschens överlevnad bygger på att det finns ett förtroende, vilket innebär att det 

måste förvaltas väl för att verksamheten ska kunna bedrivas. Sambandet mellan 

förtroende och givande är väldigt starkt för insamlingsverksamheter. Radiohjälpen anser 

att förtroendet är extra viktigt för dem eftersom de fördelar deras insamlade medel 

vidare till många olika insamlingsverksamheter.  

 

Enligt Swedbank Robur (2011) och Charity Rating så finns det en negativ trend i 

förtroendet för ideella organisationer. Fler människor har blivit kritiska och har en 

misstro till hur pengar hanteras. Trenden med bristande förtroende, kan bero på att det 

skett misstag i branschen. Förtroendet är känsligt för skandaler, vilka kan skada 

organisationens rykte och i sin tur insamlingen av medel. SOS Barnbyar uttrycker att de 

aldrig kan ta förtroende för givet, det goda som görs kan inte förväntas överväga 

eventuella misstag. Charity Rating menar att händelsens art har betydelse för i vilken 

grad förtroendet skadas. Felaktigheter som beror på dålig kontroll kan vara svårt för 

individer att ha överseende med. Plan Sverige anser att det finns skillnader mellan 

individer och målgrupper angående hur lätt förtroendet kan skadas. En del personer är 

känsligare än andra. Det här uttrycker även Mayer et al. (1995) som menar att det är 

individuellt hur lätt ett förtroende byggs upp eller skadas. Oegentligheterna som har 

skett inom ett par av insamlingsverksamheterna har haft påverkan på hela branschen 

menar Hjärt-Lungfonden som även uttrycker att betydligt fler ifrågasätter hanteringen 

av de insamlade medlen. Det i sin tur ger dem en chans att förklara sin verksamhet och 

vad de arbetar för. Cancerfonden anser att kriser kan påverka ett förtroende snabbt och 

att verksamheter behöver ha kontroll över förloppet. Det är betydelsefullt att vara saklig 

och konkret i de här sammanhangen för att inte förtroendet ska förloras. Kramer (1999), 

Tomlinson och Mayer (2009) menar att det är lättare att skada ett förtroende än vad det 

är att bygga upp. Positiva åtgärder märks inte lika tydligt på förtroendet som när 
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negativa händelser uppstår. Om förtroendet skadas kan det innebära allvarliga 

konsekvenser för verksamheten. Det här kan vi se idag, för en av Sveriges 

insamlingsorganisationer. De har förlorat ett stor antal medlemmar och därmed även 

intäkter på grund av ett skadat förtroende som orsakats av oegentligheter inom 

organisationen.  Mayer et al. (1995) menar att det är viktigt för förtroendet att tro på att 

verksamheten gör gott och inte har andra motiv som gynnar dem själva. Hjärt-

Lungfonden uttrycker att individer inte ger pengar om de inte fullständigt litar på 

organisationen. En person skänker inte en mindre summa pengar vid ett svagare 

förtroende, utan det måste finns en stark tro på verksamhetens arbete. Eftersom en 

givare inte erhåller en produkt eller liknande motprestation, när de skänker pengar, 

anser vi att det är av extra stor betydelse att det finns en tro på att verksamheten gör 

gott. Det är således endast känslan av att ha gjort en god gärning som givaren erhåller 

vid givande.   

 

Om förtroendet inte förvaltas korrekt eller verksamheten inte lever upp till de 

förväntningar som finns så försvinner det värde som givaren erhållit. Detta innebär 

förlorade intäkter för en verksamhet som missbrukar sitt uppdrag. Det är givetvis 

väldigt viktigt att framhäva det goda verksamheten gör och vilka resultat de uppnått. 

Vidare är det extra viktigt att bevara förtroendet från sina givare eftersom konkurrens är 

stor idag. En privatperson kan enkelt byta verksamhet att skänka pengar till en annan, då 

det finns många verksamheter med liknande ändamål. När en individ står inför valet 

mellan olika verksamheter, är det viktigt för insamlingsverksamheterna att lyfta fram 

vilken nytta de har gjort och hur de arbetar. Kramer (1999) menar att människor har en 

tendens att basera sin uppfattning på tidigare agerande och resultat. Det vill säga, 

historiska händelser ligger till grund för hur tillförlitlig en individ upplever att en 

verksamhet är. Vi anser att felaktigheter som sker, finns kvar i minnet och påverkar 

åsikterna om en verksamhet. För att eliminera den uppfattningen måste verksamheterna 

arbeta aktivt med att visa vad de utför som är positivt för samhället.   

 

Radiohjälpen menar att människor måste tas på allvar och det är värdefullt att berätta 

om hur det ser ut i världen och vilka problem som kan uppstå i hjälparbetet inom utsatta 

områden. Det här anser vi är av stor betydelse att förmedla till allmänheten och öka 
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kunskapen kring. Om det finns en kunskap om vilka svårigheter som kan uppstå på plats 

i landet, för att nå de människor som är ändamålet, så ökar förståelsen för det arbete 

som krävs och vilka behov som finns. En djupare förståelse för hur komplexa 

situationer kan vara och vilka insatser som behövs kan skapa ett ökat förtroende för 

arbetet som utförs. Det här är givetvis specifikt för hjälparbete inom utsatta delar av 

världen. Dock finns det komplikationer även inom Sverige som kan behöva lyftas fram 

för att allmänheten ska förstå vilket arbete som ligger till grund för att erhålla 

framstående resultat. Exempelvis kan det vara svårt att förstå tidsaspekten vid 

forskningen kring sjukdomar. De medel som givare skänker kan gynna forskningen på 

sikt och skapa resultat som allmänheten får ta del av i framtiden. Det finns en ovisshet 

kring hur lång tid det tar att nå framgångsrika resultat. 

 

6.3.5 Transparens och kommunikation  

Bryce (2006) menar att ideella verksamheter har en skyldighet att vara transparenta och 

visa sig ansvarsfulla. Ball (2009) uttrycker att transparens kan betraktas som ett sätt för 

verksamheterna att bevisa att de förvaltar pengarna som givare skänker på ett korrekt 

sätt. För att erhålla transparens från verksamheterna måste allmänheten aktivt efterfråga 

information, annars görs den inte tillgänglig i samma utsträckning. I vår 

sammanfattning av tidigare studier, framgår det att allmänheten önskar en ökad 

transparens och att de anser att utbudet för tillfället är bristfälligt, vilket även Charity 

Rating anser. Insamlingsverksamheterna som vi har varit i kontakt med menar att de har 

uppmärksammat att det finns en efterfrågan på transparens och att allmänheten är 

angelägna om att få veta vart deras skänkta pengar går. Därför är det av stor vikt att 

verksamheterna motiverar användningen av medlen. Kraven som ställs på 

verksamheterna har blivit mycket högre. Hjärt-Lungfonden uttrycker att individer 

nästan ser branschen som en myndighet där tillgång på information skall finnas om allt 

inom verksamheten. Eftersom privatpersoner är en så pass stor inkomskälla för 

insamlingsverksamheter anser vi att det är viktigt att respektera deras krav. SOS 

Barnbyar och Charity Rating menar att branschen har ansetts vara sluten. Bara för sex år 

sedan ansåg Charity Rating att det var problematiskt att erhålla årsredovisningar från 

insamlingsverksamheter och det har blivit betydligt lättare att få tillgång till dem de 

senaste åren. Vidare kan vi utläsa från vår sammanfattning av tidigare studier, att insyn 
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kan ge allmänheten bättre förståelse för vilken nytta verksamhetens arbete har haft. Det 

är många individer som undersöker vilka alternativ som finns på marknaden och vilken 

nytta de kan erbjuda. Individer vill bidra till den verksamhet där de tror att deras gåva 

gör störst nytta. Dock uttrycks i Connectas branschstudie (2010) att det kan vara svårt 

för verksamheterna att motivera inversteringar som ger resultat på lång sikt. Det är 

därför av stor vikt att upplysa givarna om komplexiteten i samband med investeringar. 

Vi anser att det här gäller speciellt för verksamheter som stödjer forskning, eftersom det 

aldrig går att garantera när och om bidragen ger resultat.  

 

Majoriteten av respondenterna anser att transparens är en betydelsefull faktor för att 

bygga förtroende och erhålla bidrag från givare. De strävar efter att vara så transparenta 

som möjligt för att på så sätt erhålla pengar från givare. Plan Sverige anser att det är av 

stor vikt att både berätta om det som går bra inom verksamheten men även om de 

områden som är problematiska. Cancerfonden ökar transparens genom att exempelvis 

publicera deras preliminära resultat innan årsredovisningen är klar. Vidare anser 

majoriteten av respondenterna att sambandet mellan transparens, förtroende och givande 

är tydligt. Hjärt-Lungfonden uttrycker att sambandet mellan transparens och givande är 

individuellt och Ideell Arena tycker att transparensen inte är avgörande för att en individ 

ska skänka pengar. Det är snarare en stark tro på verksamheten och deras ändamål som 

styr givandet. Om en stark tro finns blir transparensen mindre viktig. Det kan även vara 

svårt för en del verksamheter att ge insyn i hela verksamheten. Exempelvis kan det vara 

problematiskt att följa upp projekt inom krigsdrabbade områden.  

 

Etzioni (2010) menar att förvaltningen av de insamlade medlen och verksamheters 

prestationer förbättras vid en ökad insyn. Om verksamheterna övervakas av allmänheten 

skapas en press på att agera riktigt och åstadkomma resultat. På grund av den här 

aspekten anser vi att transparens är värdefullt. Om insamlingsverksamheter har en press 

på sig, leder det till att de presterar bättre och hjälper fler. SOS Barnbyar menar att deras 

verksamhet drivs på ett öppet sätt och att allmänheten ska ha tillgång till information. 

Om transparens ökar har de möjlighet att locka fler givare. Ett sätt att göra detta är att 

låta givarna veta vart deras skänkta pengar går. Insamlingsverksamheterna som vi varit i 

kontakt med anser att det är viktigt att berätta för allmänheten vad som är deras 
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ändamål, hur de arbetar och varför det är viktigt. För att erhålla givare är det viktigt att 

öka deras förståelse och kunskap om behovet som finns.  

 

Alla insamlingsverksamheter använder sig av flera olika kanaler för att öka 

kännedomen och nå både potentiella givare samt de som redan är givare. Exempel på 

kanaler är verksamheternas hemsida, TV, radio, sociala medier, brevutskick, 

nyhetsmail, egna tidningar, samarbete med sjukhus och företag, kampanjer, 

pressreleaser och artiklar. Deras hemsidor används som huvudkanal, där individer kan 

läsa om deras verksamhet och hur de hanterar medlen. På hemsidorna finns också 

årsredovisningar och FRIIs kodrapport publicerade och tillgängliga. Cancerfonden 

uttrycker att informera genom olika kanaler är inte bara bra för att berätta vilka de är 

och hur de hanterar pengar utan också för att skapa förändringar i vården. Rosa Bandet 

och Mustaschkampen är Cancerfondens största kampanjer, vilka får mycket 

uppmärksamhet i media och i sociala medier. Vi anser att det här utförs på ett 

professionellt sätt och att det är viktigt att lyfta fram de vanliga cancerformerna. Dock 

anser vi att det kan vara värdefullt att även belysa andra cancersjukdomar, så att de inte 

kommer i skymundan. Individer som är drabbade eller är närstående till någon som är 

drabbad av andra cancersjukdomar, kan sakna uppmärksamheten kring de sjukdomarna. 

Givetvis kan de personerna besöka Cancerfondens hemsida och erhålla information om 

andra cancerformer. Dock tror vi att kampanjerna om de vanliga cancerformerna är så 

pass stora och uppmärksammade att Cancerfonden kan riskerar att bli förknippade med 

endast dem. Det är därför viktigt att de även förmedlar betydelsen av forskning kring 

andra mindre vanliga cancersjukdomar.      

 

Bryce (2007) menar att kanaler som används och deras djup påverkar meddelandets 

effektivitet. Plan Sverige uttrycker att olika kanaler kan användas för att förmedla olika 

typer av budskap. Genom vissa kanaler ges mer detaljerad information än vad som är 

lämpligt för andra kanaler. Hjärt-Lungfonden uttrycker att de kommunicerar på olika 

sätt beroende på vilken kunskap som finns och huruvida de är givare eller ej. Vi anser 

att det är ett måste för insamlingsverksamheter att utnyttja de nya kanalerna som 

utvecklas på marknaden för att kunna konkurrera med andra aktörer inom branschen. 

Det är även värdefullt för att nå många olika målgrupper som tar till sig information på 
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olika sätt. Social medier har blivit en stark kanal och är ett bra sätt att nå fler individer 

och fler målgrupper, då en stor massa använder sig av exempelvis facebook. Bloggar, 

facebook och twitter är bra sätt att möta yngre generationer och göra dem mer 

engagerade i välgörenhet.     

 

6.3.6 Kostnader och informationsöverflöd 

Allmänheten frågar ofta insamlingsverksamheter om pengarna når ändamålet. Hur de 

insamlade medlen förvaltas är en viktig fråga för individer och kan ha ett samband med 

förtroende. När det diskuteras administrativa kostnader med insamlingsverksamheter, 

vill de gärna kommentera SFI:s 90–konto regler. Där 25 procent maximalt får gå till 

kostnader som inte är direkt kopplade till ändmålet. Charity Rating anser att det läggs 

för mycket fokus på den här regeln hos verksamheterna och tycker att mer fokus på 

resultat och förändringar bör framföras. I Charities Aid Foundation (2009) påpekar en 

del av respondenterna att de hellre vill ha information om den nytta organisationerna 

gjort än vad de spenderat och vad de vill göra. Flertalet av insamlingsverksamheterna vi 

har varit i kontakt med uttalar att administrativa kostnaderna skall vara så låga som 

möjligt. Ju lägre administrativa kostnader en organisation har ju mer kan gå till 

ändamålet och rädda liv. Plan Sverige uttrycker att deras insamlingskostnader och 

administrationskostnader utförs kostnadsmedvetet och att de försöker hitta nya 

insamlingsmetoder kontinuerligt. Dock så kostar det att nå givare och det måste de göra 

för att få intäkter. Cancerfonden menar att det måste finnas en viss nivå på de 

administrativa kostnaderna för att kunna genomföra uppföljningar och kontroller på 

projekten, görs inte detta i tillräckligt stor utsträckning så riskerar de sin trovärdighet. 

Plan Sverige säger även de att de väljer att lägga resurser på kontroller och uppföljning. 

Melandéz (2001) menar att mer information inte behöver innebära att verksamheten 

därmed är ansvarstagande. Detta eftersom kostnaderna för att publicera information 

stiger när informationsutgivandet ökar. Det krävs mer resurser för att bearbeta 

informationen samt kan distraktion från verksamhetens huvudsakliga ändamål uppstå. 

Detta tar även Radiohjälpen upp, ju mer en verksamhet redovisar desto högre blir de 

administrativa kostnaderna. Flera av respondenterna uttrycker att transparens måste få 

kosta och att de anser att det kommer löna sig i längden att satsa på transparens. Hjärt-

Lungfonden menar att de inte ser transparens som en kostnad utan bara som en 



96 

 

investering. SOS Barnbyar menar att det är viktigt att analysera vilka kostnader som kan 

uppstå under transparensarbetet, men att det är svårt och att de behöver arbeta mer med 

det. Plan Sverige uttrycker att det gäller att göra avvägningar vid arbete med 

transparens. De försöker att använda kostnadseffektiva kanaler för att nå givare till så 

låg kostnad som möjligt. Både SOS Barnbyar och Plan Sverige uttrycker att 

informationsutgivande kan vara resurskrävande. Det är exempelvis väldigt tidskrävande 

att producera och publicera relevant information. Det skall även tilläggas att vissa 

verksamheter har information som ändamål och då ingår information i 

ändamålskostnaderna. Vi anser att det är viktigt att se transparensen och utgivande av 

information som en kostnad. Eftersom en privatperson skänker pengar för att de vill att 

pengarna ska göra skillnad är det oerhört viktigt att verksamheterna prioriterar 

ändamålet. Alla kostnader som tillkommer för att driva verksamheten och som ingår i 

insamlingskostnader och i administrativa kostnader bör användas på det mest effektiva 

sättet. Det är tidskrävande att lämna ut information därav resurskrävande vilket behöver 

beaktas när verksamheterna arbetar med transparens. Detta eftersom så mycket pengar 

som möjligt skall gå till ändamålet. Även om allmänheten efterfrågar transparens så har 

organisationerna ansvar över hur förvaltningen av de skänkta pengarna hanteras. De 

skall utföra åtgärder där nyttan överstiger kostnaderna.  

 

Melendéz (2001) menar att mycket transparens kan leda till att allmänheten får mer 

information än vad de önskar. Ökade krav på öppenhet, på grund av misstro, leder till 

att det ges ut väldigt mycket information vilket i sin tur kan innebära att informationen 

blir överväldigande istället. Detta kan medföra att förtroendet minskar, trots att 

initiativet var det motsatta menar Hedquist (2002), Eppler och Mengis (2004). Det här 

anser vi att insamlingsverksamheter skall beakta mer än vad de ger intryck av att göra 

idag. I Swedbank Roburs undersökning (2011) framgår det att allmänheten efterfrågar 

ökad öppenhet på grund av att de inte riktigt litar på dem. Det här försöker givetvis 

verksamheterna möta genom att lämna ut så mycket information som går. Flera av våra 

respondenter uttryckte att de försöker vara så transparenta som möjligt. Vi anser att det 

är av stor vikt att insamlingsverksamheter förstår och vet när toppen för hur mycket 

information som ges är mest effektiv. Hedquist (2002), Eppler och Mengis (2004) 

illustrerar i figur 4.3 och 4.4, att öppenhet ökar en individs beslutsförmåga och 
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effektivitet till en viss punkt, då mer information kommer att göra läsaren förvirrad, 

stressad och beslutsamhetsförmågan försämras. Då finns även en risk för att läsaren 

tappar förtroendet. Om inte insamlingsverksamheterna är medvetna om den här 

komplexiteten när de lämnar ut information så kan deras initiativ till ökat förtroende 

misslyckas. Plan Sverige diskuterar den här frågan och de arbetar med den 

kontinuerligt. Trots att information efterfrågas så kan informationen vara besvärlig att ta 

till sig och svår att hinna läsa i dagens samhälle. Vidare uttrycker de att det är svårt att 

avgöra hur mycket information som skall ges eftersom de inte vet vilken individ som 

vill ha detaljerad information och vem som inte vill ha det. Plan Sverige menar att de 

har mycket information de vill dela med sig av och att information är nödvändig för att 

bygga förtroende. Det är dock viktigt att inte förutsätta att läsaren har förkunskaper utan 

framställa information som deras läsare kan förstå.  

 

Radiohjälpen uttrycker att informationsöverflöd är ett problem som finns idag. 

Människor klarar inte av att urskilja vad som är viktig information och det blir då svårt 

för individer att absorbera en stor mängd information. Givare och potentiella givare 

utsätts för mycket påtryckningar från olika verksamheter och det kan vara svårt att ta till 

sig och urskilja det som är viktigt för dem. Cancerfonden arbetar med att publicera 

relevant information som intresserar läsare för att minimera risken med 

informationsöverflöd. De arbetar mycket med att uppdatera sin hemsida och skala ner 

den emellanåt för att den inte skall förvirra besökare. Kvaliten står i fokus och inte 

volymen av information. Vi anser att det är viktigt att verksamheterna rensar bort 

information som inte är aktuell för att inte informationsöverflöd skall skapas. Det är då 

mycket lättare att ta till sig av den information som är relevant för läsaren. Är hemsidan 

tydlig och aktuell minskar risken att läsaren tröttnar innan de hittat den information som 

de sökte. Genom att kontinuerligt uppdatera hemsidan ges ett seriöst intryck av 

verksamheten vilket leder till en ökad trovärdighet. Dessutom är det mer sannolikt att 

givaren intresserar sig för verksamheten och läser vidare på hemsidan.  

 

Etzioni (2010), Eppler och Mengis (2004) menar att informationens kvalité är central 

för att motverka ett informationsöverflöd. Informationen som ges skall vara tydlig, 

koncis, konsekvent och lätt att ta till sig. Det skall inte förutsättas att allmänheten kan 
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bearbeta och dra rationella slutsatser från informationen. Vi anser att allmänheten kan 

ha svårigheter med att exempelvis ta till sig information genom årsredovisningar. Alla 

människor har inte erfarenhet av att läsa den typen av dokument. Givetvis är det här 

något verksamheterna måste publicera men det skulle vara värdefullt om en del begrepp 

förklaras på ett tydligare sätt eller om en guide utformas för hur individer kan läsa 

informationen. Melendéz (2001) menar att en sådan guide lämpligast görs av en 

utomstående part för att organisationen ska kunna fokusera på ändamålet. Det kan 

således vara bättre med mindre kvantitet av information till allmänheten för att inte 

skapa förvirring. SOS Barnbyar uttrycker att de inte publicerar för mycket information.  

Problemet till varför individer inte kan ta till sig av informationen de ger ut beror 

snarare på att samhället i stort har ett informationsöverflöd. Dessutom kan det vara tiden 

till att läsa som är knapp. De uttrycker dock att den information som ges ut skall vara 

tillförlitlig och relevant. Hjärt-Lungfonden uttrycker att det är upp till individen att 

avgöra vilken information som är relevant att läsa respektive bortse ifrån. Exempelvis 

kan en läsare som är intresserad av stroke bortse från informationen om kärlkramp. De 

anser inte att det är ett problem med mycket informationen. Vi anser att det kan vara 

riskabelt att förutsätta att informationen som ges kan hanteras av alla och att det är 

individen själv som avgör vad som är väsentligt. Individer är olika och har olika 

förmågor och förutsättningar att ta till sig information. En del individer kan känna en 

förvirring och inte hitta den information som de söker om det finns för mycket 

information.  

 

Charity Rating anser att transparensen idag är bristfällig men att det gäller att fokusera 

på rätt saker och inte kommunicera information för sakens skull. För många individer så 

är beslutet mellan olika verksamheter ett relativt snabbt val och då behöver 

verksamheterna förmedla det som är av värde på ett bra sätt. Vi anser att det är väldigt 

viktigt för organisationerna att utvärdera vad som är den relevanta informationen för 

givaren. Tydliga och koncisa budskap är värdefullt och gör valet för givaren enklare. 

Hedquist (2002) och Bryce (2007) uttrycker värdet av att fråga sina läsare om vilken 

information de efterfrågar, för att på så vis inte riskera ett minskat förtroende. Det här 

gör inte alla våra respondenter, eftersom de anser att kostnaderna överväger nyttan de 

erhåller med att göra undersökningar. Vi anser att det är av stor vikt att göra 
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undersökningar för att veta vilken information de önskar och vilken information som är 

onödig för dem. Vi respekterar dock skälet till varför de inte gör det. Blir kostnaden för 

stor så ska aktiviteten inte göras. Varje undersökningstillfälle kräver att en avvägning 

mellan nytta och kostnader som tillkommer vid en undersökning görs. 

 

6.3.7 Positionering 

Utefter elementen och faktorerna, som analyserats ovan, måste verksamheterna ta 

ställningen till på vilket sätt de kan visa sig framstående i förhållande till andra aktörer 

på marknaden. Verksamhetens agerande påverkas således av de olika elementen och 

deras faktorer.    

 

Porter (1996) menar att det är viktigt på en konkurrensutsatt marknad att erbjuda mer 

värde än konkurrenterna eller lika mycket värde fast till lägre kostnader. Det kan göras 

genom att strategiskt skapa en stark position på marknaden eller arbeta effektivt med 

kostnaderna operationellt. Frumkin och Kim (2001) uttrycker att valet av 

insamlingsverksamhet görs mellan de med liknande ändamål. Charity Rating menar att 

det idag kan vara svårt för allmänheten att skilja mellan de här verksamheterna. Därför 

är det av stor vikt att insamlingsverksamheter utmärker sig, för att givare ska se deras 

fördelar i jämförelse med andra aktörer. SOS Barnbyar uttrycker att det är viktigt att 

framhäva vad som gör dem unika. De utmärker sig på marknaden genom att samarbeta 

med trovärdiga företag, vilket även Plan Sverige och Cancerfonden gör. Radiohjälpen 

når ut till allmänheten genom deras samarbete med Sveriges Television och Sveriges 

Radio. Radiohjälpen menar att de har en fördel inför givarens val, då de representerar en 

stor del av olika typer av verksamheter och ändamål. De kan då locka fler givare med 

olika preferenser. Hjärt-Lungfonden uttrycker att de riktar sig till en målgrupp på 65 år 

eller äldre. Anledningen till att de har den här målgruppen beror på att det oftast är dem 

som drabbas av sjukdomarna och bidrar med mest pengar. Ofta ger även nära anhöriga 

till de drabbade, gåvor. Vi anser att målgruppen på 65 år och äldre är för snäv. Dels för 

att dagens samhälle bidrar till att fler i yngre åldrar drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

och dels för att anhöriga till de drabbade sannolikt finns i yngre generationer än 65 år. 

Exempelvis kan en förälder på 65 år ha barn och barnbarn som är måna om att 

forskningen går framåt. Dessutom anser vi att medvetenheten om att Hjärt-Lungfonden 
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även stödjer forskning kring medfödda hjärtsjukdomar kan vara bristfällig. Detta på 

grund av att målgruppen, 65 år och äldre, förknippas med åldersrelaterade sjukdomar. 

Den yngre generationen bör inte glömmas bort i marknadsföringen.   

 

6.3.7.1 Strategisk Positionering 

Enligt Frumkin och Kim (2001) bör insamlingsverksamheter positionera sig strategiskt 

på marknaden för att erhålla gåvor från allmänheten. Då arbetar verksamheterna med att 

förmedla sitt budskap och informera om sitt ändamål. Det är av stor betydelse att visa 

hur nödvändigt uppdraget är och väcka empati. Individer baserar sitt givande på 

ändamålet och hur väl de kan relatera till det. Bryce (2007) uttycker även han 

betydelsen av att en individ kan identifiera sig med verksamheten. Om verksamheten 

förmedlar sina värderingar, normer och mål kan förtroende skapas.  

Alla insamlingsverksamheter i vår uppsats använder sig av strategisk positionering till 

stor del. De har budskap där de vill framhäva nödvändigheten med ändamålet och få 

människor att känna empati. De menar att det är av stor vikt att informera och sprida 

kunskap om ändamålet. De berättar om hur de arbetar och varför det är nödvändigt med 

hjälp i form av gåvor samt hur individens bidrag kan göra skillnad. Exempelvis 

förmedlar SOS Barnbyar och Plan Sverige om behovet av en trygg miljö för barn i 

utsatta delar av världen. Vi anser att detta kan framkalla känslor av empati och 

identifiering hos de som har barn här i Sverige. Det berör i hjärtat av att se barn fara illa 

och då är det svårt att inte relatera till sina egna barn eller syskon. För att allmänheten 

ska förstå hur nödvändigt det är att bota sjukdomar såsom cancer och hjärt-kärl- och 

lungsjukdomar upplyser Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden om hur allvarliga de här 

sjukdomarna är och hur viktigt det är med forskning inom de här områdena. De menar 

att fler liv kan räddas om mer pengar går till forskning. Cancerfonden och Hjärt-

Lungfondens ändamål är för många lätt att identifiera sig med eller relatera till eftersom 

det är så pass vanliga sjukdomar.  

Porter (1996) uttrycker att strategisk positionering kan baseras på bland annat behov. 

Olika målgrupper har olika behov och då är det värdefullt att verksamheterna anpassar 

sätten att möta dem. Alla insamlingsverksamheterna vi har studerat har olika 

engagemangsformer, exempelvis kan individer engagera sig genom att vara 
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månadsgivare, vara fadder, ge engångsgåvor eller ge minnesgåvor. Swedbank Robur 

(2011) har sett att yngre generationer är positiva till välgörenhet men bidrar inte i någon 

större utstäckning. Det beror ofta på att deras inkomst inte är så stor. Vi anser att 

insamlingsverksamheter borde förmedla tydligare till yngre potentiella givarna vilka 

möjligheter som finns att bidra, med en mindre summa. Genom att informera om vilka 

summor individen kan välja att bidra med vid medlemskap eller att förmedla 

möjligheterna till smsgåvor. En hundralapp i månaden kan anses vara en mindre 

summa, men vi anser att den avgiften kan vara stor för vissa. Radiohjälpen möter en 

yngre generation genom deras satsning på Musikhjälpen. Genom Musikhjälpen kan 

mindre gåvor ges bland annat i form av sms.  

6.3.7.2 Operationell effektivitet 

Frumkin och Kim (2001) uttrycker att insamlingsverksamheter ofta strävar efter att vara 

så kostnadseffektiva som möjligt och ha låga administrativa kostnader. Om 

organisationer positionerar sig genom att hushålla med sina resurser kallas det 

operationell effektivitet. Givare lockas då av att organisationerna visar att deras skänkta 

pengar används effektivt. En effektiv hantering av resurser innebär att mer pengar går 

till ändamålet och fler liv kan räddas.  

Flera av insamlingsverksamheterna vi har undersökt anser att det är viktigt att förmedla 

till givarna hur de använder deras pengar. De arbetar för att hålla de administrativa 

kostnaderna så låga som möjligt, dock bör inte de här kostnaderna vara för låga 

eftersom verksamheten då riskerar att försämras. Det i sin tur kan leda till minskat 

förtroende. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att kontrollera och följa upp, så 

att de skänkta pengarna förvaltas på ett riktigt sätt. Kramer (1999) menar att kontroller 

kan minska risken som en individ tar när de skänker pengar. Osäkerheten kring 

verksamhetens motiv och agerande minskar. 

Anheier (2000) menar att det kan vara svårt att positionera sig genom operationell 

effektivitet. Det finns en risk att verksamheterna då tappar fokus från ändamålet och att 

de blir utkonkurrerade på marknaden. De finansiella resurserna är ett medel för att nå 

ändamålet och inte målet i sig. Porter (1996), Frumkin och Kim (2001) uttrycker att den 

operationella effektiviteten är viktig för att driva verksamheten men att den inte är 
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tillräcklig. Det krävs även att de arbetar för att utmärka sig på marknaden genom 

ändamålet. Det är lättare för konkurrenter att imitera arbetssätt, om en verksamhet 

utmärker sig genom att vara kostnadseffektiv. Den strategiska positioneringen är ett mer 

lönsamt sätt att positionera sig, då det är det sättet som erhåller mest givare menar 

Frumkin och Kim (2001). Vi anser att det är oerhört viktigt på dagens marknad för 

insamlingsverksamheter, att visa för allmänheten hur pengarna de skänker förvaltas. 

Eftersom konkurrensen är stor inom branschen är det lätt hänt att givare byter till en 

annan organisation med liknande ändamål om de känner osäkerhet inför hur deras 

pengar används. Allmänheten är mer medveten idag och ställer krav på 

insamlingsverksamheterna för att vilja bidra med sina pengar. 

Insamlingsverksamheterna inser därför betydelsen av att visa för givare på vilket sätt 

deras pengar gör nytta.  Detta är nödvändigt anser vi, men vi tror även att de som ger av 

sina pengar till välgörenhet drivs av en känsla för ändamålet. Om verksamheterna 

fokuserar för mycket på att förmedla hur effektivt de förvaltar de insamlade medlen, 

förvinner glöden och engagemanget för ändamålet, vilket är en viktig beståndsdel för 

givare. Det krävs således en balans mellan att fokusera på effektivitetsmått och att 

framföra behovet och engagemanget för ändamålet.   

6.4 Steg 4- Jag ger till en bestämd organisation 

I det fjärde steget i givarprocessen har en individ gjort ett val och ger gåvor till en 

specifik verksamhet. Valet av ändamål är för de flesta baserat på personliga preferenser 

medan valet av verksamhet inom det givna ändamålet oftast görs beroende på var mest 

nytta kan erbjudas. I det här steget i processen är det viktigt för 

insamlingsverksamheterna att bevara sina givare för att erhålla finansiering på lång sikt. 

 

Figur 6. 4 Steg 4 i givarprocessen 

Egen utformad figur 
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Mayer (1998) menar att det är betydelsefullt att vårda relationer för att skapa en 

långsiktighet. Det är billigare att behålla en givare än vad det är att skaffa nya eller 

återfå de som slutat bidra till verksamheten. Både Cancerfonden och SOS Barnbyar 

uttrycker att det är värdefullt med långsiktiga relationer och att relationerna med givarna 

måste bevaras. Detta för att erhålla finansiering på lång sikt och stärka och utveckla 

varumärket. Det arbetet är en kontinuerlig process. Majoriteten av våra respondenter 

menar att det är betydelsefullt att vårda förtroendet från givarna. Vi anser att det är 

väldigt viktigt för insamlingsverksamheter att ta sina givare på allvar och arbeta för att 

bevara deras förtroende. Det är ju trots allt de som gör det möjligt att förbättra för de 

som är utsatta. Det är även viktigt att poängtera att en givare som känner sig 

respekterad, rättvist behandlad och erhåller nytta av sin insats, högst sannolikt kommer 

att förmedla detta vidare till sina vänner och bekanta. Genom det här kan 

insamlingsverksamheterna erhålla nya givare, då ordet kan spridas en lång väg. På 

samma sätt gäller det om en givares upplevelser skulle vara negativa, då är risken stor 

att verksamheten förlorar givare eller inte får tillgång till nya. 

Radiohjälpen menar att de måste fortsätta motivera sin existens eftersom kraven på 

frivilliga organisationer har ökat. De gör även så kallade kvittoreportage, för att följa 

upp och visa vilken nytta de skänkta pengarna har gjort för olika ändamål. Arbete med 

uppföljning av hur de insamlade medlen används och vilka resultat som har 

åstadkommits, har flera av respondenterna uttryckt som viktigt. Det här ska sedan 

förmedlas tillbaka till givaren så att de erhåller en förståelse för vilken betydelse deras 

bidrag har haft. Charity Rating anser att verksamheterna i framtiden behöver bli bättre 

på att redovisa vilka resultat och samhällsförändringar de åstadkommit. Vi anser att 

motiveringsarbetet är en viktig kontinuerlig process, för att givare skall förstå allvaret 

med ändamålen. Det är även betydelsefullt att påminna givarna om att behov kvarstår 

och inte tillåta att en distans till ändamålet uppstår.  

Flera av respondenterna uttrycker också att de vill använda sig av nya kanaler i 

framtiden för att nå givare. De vill kommunicera mera och hitta nya sätt för givare att ge 

gåvor eller engagera sig på, samt att de vill förbättra kvaliteten i sitt arbete. Vi tycker att 

det är mycket viktigt att verksamheterna noga balanserar mängden information som 

kommuniceras och endast publicerar aktuell och relevant information. Vi vill återigen 
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poängtera vikten av att ha flera olika former för engagemang med olika bidragsnivåer 

för att vidmakthålla en god relation med de som redan är givare. Vi anser att en del 

målgrupper vill ha möjligheten att rikta sin gåva till ett specifikt ändamål. Exempelvis 

kan en individ som skänker pengar till Cancerfonden uppskatta valmöjligheten att rikta 

gåvan till en specifik sjukdomsform till exempel lungcancer eller hudcancer. 

Detta steg i givarprocessen är viktigt för att bibehålla sin relation till givaren och för 

detta krävs ett kontinuerligt arbete. Det är värdefullt att vårda, bevara och respektera 

givaren för att förbättra möjligheterna till framtida gåvor.  
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7 Slutsatser 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser. Vi besvarar vårt syfte utifrån svaren 

på våra forskningsfrågor med analyskapitlets diskussioner som utgångspunkt.  

Avslutningsvis ges förslag på vidare studier av insamlingsverksamheter.   

Syftet med vårt examensarbete var att skapa en ökad förståelse för hur 

insamlingsverksamheter motiverar privatpersoner att skänka pengar till deras 

verksamhet. Vidare var syftet att analysera vad insamlingsverksamheterna behöver ta 

hänsyn till på en konkurrensutsatt marknad för att påverka individers givarprocess.   

 

För att uppfylla vårt syfte bevarar vi fyra forskningsfrågor i det här kapitlet. Vi 

diskuterar vad insamlingsverksamheter behöver ta hänsyn till för att påverka givande 

samt den problematik som kan uppstå i arbetet för att erhålla bidrag från privatpersoner. 

Vi kommer även att ge rekommendationer på hur insamlingsverksamheter kan påverka 

givandet och motverka eventuella problem.  

7.1 Hur motiverar insamlingsverksamheter allmänheten att ge 

gåvor? 

I motiveringsarbetet ingår det att öka allmänhetens medvetenhet om vilka behov som 

finns och om verksamhetens ändamål. Insamlingsverksamheterna motiverar 

allmänheten till givande genom att påverka deras känslor och skapa empati för 

ändamålet. I vår studie kan vi urskilja att båda metoderna, öka en individs självkänsla 

och skapa dåligt samvete, för att motivera givande används. Dock tenderar metoden för 

att öka en persons självkänsla vara den mest frekvent använda. Vi kan utläsa att det inte 

är någon av verksamheterna som endast använder en av metoderna. Även om den ena 

metoden präglar verksamhetens sätt, att motivera givare att bidra, finns inslag av den 

andra metoden också.  

Vi anser att båda metoderna för att motivera givande bör användas för att erhålla mest 

pengar till ändamålet. Det här leder till att människor reagerar olika på de budskap som 

förmedlas. En del kan känna större benägenhet att bidra ifall de möts av budskap som 



106 

 

stärker deras självkänsla och vise versa. Möter en individ endast den ena metoden för 

motivering, vilken den inte fångas av, kan verksamheten gå miste om bidrag från den 

här personen. Budskapen är mest fördelaktiga om de är korta och tydliga när potentiella 

givare behöver bli medvetna om vilka behov som finns. För att erhålla bidrag från flera 

målgrupper krävs det att verksamheterna utformar olika budskap till de olika grupperna.  

Vi inser att det kan vara svårt för insamlingsverksamheter att påverka en individ med 

starka preferenser för ett ändamål. Om en individ av personliga skäl har ett intresse för 

ett specifikt ändamål är det svårt att övertyga den personen att ett annat ändamål är 

viktigare. Dock kan personer med svagare preferenser lättare påverkas av 

verksamheternas motiveringsarbete.  

7.2 Vad behöver insamlingsverksamheter ta hänsyn till för att bli 

konkurrenskraftiga på marknaden samt vilken problematik 

kan uppstå i arbetet med att motivera givande? 

Genom vår studie kan vi urskilja att det finns ett flertal element och faktorer som 

insamlingsverksamheter behöver ta hänsyn till på dagens marknad. Eftersom 

konkurrensen inom branschen är stor behöver verksamheterna positionera sig för att inte 

bli utkonkurrerade av andra insamlingsverksamheter. Respondenterna och deras 

verksamheter använder sig, i olika proportioner, av både strategisk positionering och 

operationell effektivitet. Dock anser vi att det finns brister i deras strategiska 

positionering. Det är exempelvis svårt att utskilja varför en individ ska bidra till Plan 

Sverige istället för till SOS Barnbyar, som har liknande ändamål. Vi anser att det finns 

mer att göra för att förtydliga vad som gör en verksamhet unik. Alla arbetar med att 

förmedla hur effektiva de är och hur väl de förvaltar givarens bidrag. Dock är det ingen 

av verksamheterna som endast använder den operationella effektiviteten för att erhålla 

givare. Vi anser att verksamheterna behöver använda båda strategierna för att skapa en 

framgångsrik position på marknaden. Det här för att bygga upp en starkare position på 

marknaden och minska möjligheterna till imitation av konkurrenter.  

Det krävs att verksamheterna följer lagar, regler och påtryckningar från andra aktörer på 

marknaden samt beaktar deras interna miljö för att nå konkurrensfördelar. Kompetenser 
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inom verksamheterna är betydelsefulla och måste vårdas. Verksamheterna måste även 

arbeta för att uppfylla privatpersoners krav eftersom de representerar deras största 

inkomstkälla. Kraven på förtroende och transparens är höga och är oerhört viktigt för 

verksamheterna att leva upp till. Det finns ett tydligt sambanden mellan transparens, 

förtroende och givande. Dock anser vi att det kan uppstå problem om inte 

insamlingsverksamheterna noggrant gör avvägningar för hur mycket information de 

skall publicera. Om insamlingsverksamheternas strävan efter att öka förtroendet genom 

transparens är stor, kan motsatt effekt uppstå. Förtroendet kan istället minska ifall stora 

kostnader uppstår i arbetet med att publicera information. Verksamheterna behöver även 

beakta att individers förmåga att ta till sig information är begränsad och de måste göra 

avvägningar, vilken information och hur mycket av den som ska publiceras. Vi anser att 

flera av de studerade verksamheterna behöver diskutera de här problemen och utvärdera 

vad som genererar mest nytta. Diskussionen kring de här problemen är bristfälliga. Kan 

verksamheternas publicering av information minska förtroendet är det av största vikt att 

de utreder och gör avvägningar kring vilken information som skapar störst värde.  

7.3 Hur arbetar insamlingsverksamheter för att skapa 

långsiktiga relationer? 

Verksamheterna arbetar mycket med att bevara förtroende och återkoppla vilken nytta 

deras bidrag har haft. Respondenterna har uttryckt att det är viktigt att motivera givarna 

till att skänka pengar och kontinuerligt förmedla vilka behov som finns. För att kunna 

finansiera långsiktiga projekt är det av stor vikt att bevara relationerna med sina givare. 

Det är betydelsefullt att givarna förstår behoven som finns och att deras insatser behövs 

samt att det är deras bidrag som kan göra skillnad. Om givaren inte respekteras och 

relationerna vårdas kan individen välja en annan verksamhet med liknande ändamål. 

Det här anser vi att insamlingsverksamheterna inte bör riskera på en konkurrensutsatt 

marknad. Förtroendet hos allmänheten och givare är skört och får ej tas för givet. 

7.4 Fortsätta studier 

Med bakgrund av det som vi har kommit fram till i vår studie anser vi att det vore 

intressant att undersöka hur allmänheten uppfattar insamlingsverksamheternas 

uppmaningar. Genom att utföra en kvantitativ enkätundersökning riktad till 
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allmänheten, skulle det gå att urskilja vilken motiveringsstrategi som skapar störst vilja 

till att bidra och således är mest effektiv för insamlingsverksamheter att använda.  

Eftersom vi i vår studie funnit att information kan vara svårtolkad för individer utan 

förkunskaper, hade det varit intressant att utforma en guide för hur individer skulle läsa 

informationen som ges. Insamlingsverksamheterna skulle då ha möjlighet att erhålla fler 

givare på grund av den ökade förståelsen för verksamheten och ändamålet. En alternativ 

studie inom samma tema skulle vara att göra en undersökning av vilken information 

allmänheten efterfrågar och hur de förstår informationen som publiceras i nuläget. 

Slutligen hade det varit av värde för insamlingsverksamheter att även utreda hur 

givarprocessen ser ut för företag. Det vill säga vad som motiverar dem till att vilja bidra.  
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Bilaga 1 -Intervjuguide för insamlingsverksamheter 

Del 1. 

Inledande frågor: 

- Vad heter du? 

- Vad är din arbetsroll inom organisationen? 

Förtroende: 

- Hur betydelsefullt är det med förtroende från allmänheten för er organisation? 

- Hur arbetar ni för att öka förtroende för er organisation? 

o Hur bevarar ni förtroendet från givarna? 

o Hur tänker ni om samband mellan förtroende och givande? 

- Hur ser förtroendebandet ut mellan er organisation och allmänheten?  

o Är allmänhetens förtroende lätt eller svårt att skada? 

o Hur känsliga är människor för positiva/negativa händelser? 

Transparens: 

- Vilken betydelse har transparens av information? 

o Kan du berätta om hur du ser på transparens av information i er organisation? 

- Hur tänker ni om samband mellan förtroende och transparens? 

- Hur tänker ni om samband mellan transparens och givande? 

- Hur avväger ni mellan att möta efterfrågan på transparens och medföljande 

kostnader? 

Administrationskostnader 

- Hur resonerar ni kring kostnader som kan uppstå i samband med transparens? 

o Anses det resurskrävande eller inte att ge ut information? 

- Vad anser ni nyttan är i förhållande till kostnader om ni skulle publicera mer 

information i nuläget? 

- Hur tänker ni om samband mellan förtroende och administrativa kostnader? 
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Informationsöverflöd 

- Hur tar ni fram information så att den blir relevant? 

o Hur ser ni på att information kan vara överflödig eller bristfällig? 

o Hur når ni ut med information till allmänheten? 

- Hur får ni kännedom om hur allmänheten upplever er information? 

- På vilket sätt vill allmänheten ha information?  

o Hur noga läser allmänheten den information ni ger ut idag? 

Del 2.  

Motivationsstrategi och positionering 

- Varför ger en individ pengar till ett ändamål? 

- Vad är viktigt för givare? Det vill säga, vilka faktorer är viktiga för att en potentiell 

givare ska fångas. 

- Vilken strategi använder ni för att få människor att skänka pengar till ert ändamål? 

- Hur har detta förändrats genom åren(sedan 70-talet)? 

- Hur arbetar ni för att positionera er på marknaden i förhållande till konkurrerande 

organisationer? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för Charity Rating och Ideell Arena 

Del 1. 

Förtroende 

- Vad betyder förtroende från allmänheten för ideella organisationer? 

- Hur bygger ideella organisationer förtroende? 

- Vad kan ideella organisationer göra för att bevara förtroendet från givarna? 

- Hur ser förtroendebandet ut mellan allmänheten och ideella organisationer? 

o Hur lätt kan ett förtroende skadas? 

o Är allmänheten känsliga/okänsliga för händelser? 

- Hur ser kraven/förväntningarna ut på ideella organisationer? 

o Är de högre eller lägre än andra organisationer? 

- Hur ska ideella organisationer arbeta för att öka förtroende/givande? 

Transparens 

- Hur ser ni på transparensen inom ideella organisationer? 

- Hur tror ni förtroende kan påverkas av transparens? 

- Hur tänker ni om samband mellan förtroende och transparens? 

- Hur resonerar ni kring kostnader som kan uppstå i samband med transparens? 

o Anses det resurskrävande att ge ut information? 

- Hur reflekterar ni i över hur information skall förmedlas? 

- Har ni undersökt om allmänheten efterfrågar information? 

Del 2.  

Motiveringsstrategi och positionering 

- Varför ger en individ pengar till ett ändamål? 

- Vad är viktigt för givare? Det vill säga, vilka faktorer är viktiga för att en potentiell 

givare ska fångas? 

- Hur har detta förändrats genom åren(sedan 70-talet)? 

- På vilket sätt kan välgörenhetsorganisationer arbeta för att prositionera sig på 

marknaden i förhållande till konkurrerande organisationer? 


