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Sammanfattning

Den ideella sektorn är bred och består av varierande verksamheter som idrottsföreningar, fackföreningar och 

trossamfund. Många ideella organisationer behöver bidrag och stöd för att kunna bedriva sitt arbete. Därmed 

blir det viktigt att vara synliga och sticka ut från mängden för att få människors stöd (Andreasen & Kotler, 2003). 

Amerikansk litteratur som fokuserar på speciika förutsättningar för marknadsföring av organisationer med ideellt 
syfte inns det relativt gott om. Motsvarande svensk forskning är däremot högst begränsad. Den amerikanska 
litteraturen är dock svår att tillämpa på en svensk marknad då den ideella sektorn i USA och Sverige skiljer sig 

mycket åt. Syftet med denna studie är därför: att undersöka speciika förutsättningar för marknadsföring av ideella 
organisationer som bedriver insamling i Sverige. 

Genom kvalitativa intervjuer undersöktes hur väl Barncancerfondens och Kvinna till Kvinnas uppfattningar 

överensstämmer med teorier som inns inom området. Dessa teorier har samlats från Olsson (2011), Rados (1981) 
samt Andreasen och Kotler (2003). Vidare undersöktes huruvida det inns speciika förutsättningar för Barncancer-
fondens och Kvinna till Kvinnas marknadsföring som inte återges i denna litteratur och forskning.

Slutligen presenterar rapporten en lista med speciika förutsättningar som ideella organisationer med insamlings-
verksamhet står inför gällande deras marknadsföringsarbete. En punkt som överensstämde med litteraturen var att 

ideella organisationer ofta har som mål att nå en mycket bred publik eller till och med hela allmänheten. Men studien 

visar även att Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna arbetar strategiskt med målgrupper för att rikta insamling 

och informationsarbete, trots att det inns en vilja att nå ut brett. Inom ideella organisationer är det även svårt att 

modiiera budskapet, eftersom det måste spegla verksamheten. Hur organisationen påverkas av detta beror delvis på 

vilken typ av ämne som organisationen berör eftersom det med ett intresseväckande ämne är lättare att nå ut. En 

annan speciik förutsättning är att gåvor ofta är en osynlig handling som gynnar någon annan. Vanliga tjänster och 
produkter gynnar istället individen själv och ger en direkt belöning. Avsaknaden av produkt nämns av organisatio-

nerna som något marknadsföringen måste bemöta, vilket kan ske på olika sätt. Litteraturen liksom organisatio-

nerna nämner även att ideella verksamheter normalt uppfattas ha ett gott syfte vilket gör allmänheten mer mot-

taglig för budskapen. Det goda syftet kan även resultera i samarbeten med företag, gratistjänster, volontärer och 

medlemmar som kan inkluderas i marknadsföringen. 

Genom intervjuer med Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna upptäcktes ytterligare två särskiljande förut-

sättningar som inte berördes i litteraturen. Trovärdighet och etik är viktiga förutsättningar för ideella organisatio-

ners marknadsföring då den ideella sektorn verkar i en förtroendebransch som förväntas ha högre moral och 

etik än kommersiella företag. Även de ekonomiska aspekterna skiljer sig från övriga sektorer vilket givetvis påverkar 

marknadsföringen. Exempelvis är det svårt att planera marknadsföringskanaler i detalj och medlemskap i Svensk 

insamlingskontroll ställer krav på hur insamlade medel får användas.



Abstract

The non-proit sector is broad and consists of  various activities such as sports clubs, labour unions, religious com-

munities, cultural and disability organizations. In conducting their work, it is important for non-proit organiza-

tions to be visible and stand out from the crowd in order to get funding and support (Andreasen & Kotler, 2003). 
There is no lack of  American literature that focuses on the speciic conditions for the marketing of  non-proit 
organizations, but there is less Swedish research. As the non-proit sector in the United States and Sweden are 
different, it is dificult to apply American theories in Sweden.

The purpose of  this case study is to examine the speciic conditions for the marketing of  non-proit organizations 
conducting fundraising in Sweden. Through a qualitative approach we examine how consistent the communica-

tion of  Barncancerfonden and Kvinna till Kvinna is with theories collected from Rados (1981), Andreasen and 
Kotler (2003) and Olsson (2011). We also investigate whether there are speciic conditions for Barncancerfondens 
and Kvinna till Kvinnas marketing that is not relected in theory.

In conclusion, the study inds six speciic conditions for marketing non-proit organizations conducting fundrai-
sing. Non-proit organizations often have a goal to reach a wide audience. The study also shows that Barncancerfon-

den and Kvinna till Kvinna are working strategically with target groups for fundraising purposes, but still there 
is a desire to reach a wide audience. Unlike in the world of  business, it is hard to modify the message in marketing of  

non-proit organizations. How the organization is affected by this depends on how interesting topic the organiza-

tion concerns. With an interesting topic it is easier to reach the audience. Giving gifts to a non-proit organization 
is often an invisible action that beneits someone else, while regular services and products beneit the individual 
himself  and gives direct reward. The lack of  product is mentioned by organizations, as marketing must respond to. 

Because non-proit organizations are perceived to have a good purpose they are provided with beneicial resources 
(partnerships with companies, free services, volunteers, members), which can be included in the marketing.

Through the study of  Barncancerfonden and Kvinna till Kvinna we found two aspects that the literature didn’t 
cover. Credibility and ethics are important aspects of  marketing. The economies of  non-proit organizations differ from 
other sectors, which has effects on the marketing. A limited percentage of  raised funds may be used for marke-

ting, but there is aside from that fact a mind-set of  keeping those costs moderate. 



Deinitionslista

Ideell organisation – är organiserad utanför stat och näringsliv, drivs utan vinstsyfte och har ett mer eller mindre 

allmänmänskligt uppdrag. Är självstyrande och har inslag av idealitet och bedrivs ofta med en ideologisk med-

vetenhet.

Idéburen organisation – är organiserad utanför stat och näringsliv, kan ibland drivas med ett vinstsyfte och har 

ett mer eller mindre allmänmänskligt uppdrag. Är självstyrande och har inslag av idealitet och bedrivs ofta med en 

ideologisk medvetenhet.

Non proit organisation – den amerikanska termen på ideella organisationer.

Svensk Insamlingskontroll – är en ideell förening som godkänner och granskar insamlingsverksamheten på 

stiftelser, ideella föreningar och trossamfund genom ett så kallat 90-konto (Plus Giro-konto). Bland annat säker-
ställs att insamlingen inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används och att 

metoder för insamlingskontroll utvecklas. Ideella organisationerna ansöker själva om medlemskap.

90-konto – ett Plus Giro-konto för insamling som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Frivilligorganisationernas insamlingsråd – är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, kompetens-

utveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för 

insamling till goda ändamål  

FRII – Förkortning, se Frivilligorganisationernas insamlingsråd. 

Barncancerfonden – är ett förbund, som består av sex barncancerföreningar i Sverige. Insamlade medel går 
främst till barncancerforskning.

Kvinna till Kvinna – är en stiftelse, som stödjer kvinnorättsorganisationer i konliktdrabbade regioner.



Innehållsförteckning
1. Inledning .................................................................................................................................................. 1

1.1 Bakgrund till studien ..........................................................................................................................................................1
1.2 Litteraturöversikt och problemområde ............................................................................................................................2

1.3 Syfte ......................................................................................................................................................................................2

1.4 Frågeställningar ...................................................................................................................................................................2
1.5 Avgränsningar .....................................................................................................................................................................3

2. Metodavsnitt ............................................................................................................................................ 4

2.1 Metodansats .........................................................................................................................................................................4
2.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................................................................4

2.2.1 Urval av deltagare ...........................................................................................................................................................4

2.2.2 Direkta intervjuer  .......................................................................................................................................................... 5

2.2.3 Telefonintervjuer ..............................................................................................................................................................5

2.2.4 Ljudupptagning och notering ............................................................................................................................................5

2.3 Dataanalys och tolkning .....................................................................................................................................................6

2.3.1 Tematisk analys  .............................................................................................................................................................6

2.3.2 Etiska aspekter  ..............................................................................................................................................................6

2.4 Validitet och reliabilitet  ......................................................................................................................................................6

2.5 Källkritik  ..........................................................................................................................................................................7

3. Teoribakgrund ......................................................................................................................................... 9

3.1 Den ideella världen .............................................................................................................................................................9
3.1.1 Samhällets fyra sektorer ..................................................................................................................................................9

3.1.2 Den ideella sektorns bredd ...............................................................................................................................................9

3.1.3 Ideella organisationer i världen  ........................................................................................................................................9

3.1.4 Kontroll och riktlinjer för svensk insamling .....................................................................................................................10

3.2 Kommunikation och marknadsföring ...........................................................................................................................11
3.3 Kommunikationsprojekt  .................................................................................................................................................11

4. Referensram ............................................................................................................................................13

4.1 Ideella organisationers speciika förutsättningar  .........................................................................................................13
4.1.1 Budskapet .....................................................................................................................................................................13

4.1.2 Målgrupper  ...................................................................................................................................................................13

4.1.3 Beteendeförändringar ......................................................................................................................................................14

4.1.4 Synen på marknadsföring  ..............................................................................................................................................14

4.1.5 Trumfkort .....................................................................................................................................................................14

5. Insamlad data  .........................................................................................................................................15

5.1 Kommunikationens syfte  ................................................................................................................................................15
5.2 Budskap ..............................................................................................................................................................................15
5.3 Process  ...............................................................................................................................................................................16
5.4 Kanaler ...............................................................................................................................................................................17
5.5 Utvärdering ........................................................................................................................................................................17
5.6 Målgrupp ............................................................................................................................................................................18
5.7 Resurser ..............................................................................................................................................................................18
5.8 Skillnader  ...........................................................................................................................................................................19



6. Analys  .....................................................................................................................................................21

6.1 Kommunikationsteoriernas överrensstämmelse ..........................................................................................................21
6.1.1 Budskapet .....................................................................................................................................................................21

6.1.2 Målgrupper ....................................................................................................................................................................21

6.1.3 Beteendeförändringar ......................................................................................................................................................21

6.1.4 Synen på marknadsföring ...............................................................................................................................................22

6.1.5 Trumfkort .....................................................................................................................................................................22

6.2 Speciika förutsättningar enligt Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna ...........................................................................22

7. Slutsatser ................................................................................................................................................ 24

8. Diskussion  ............................................................................................................................................. 26

9. Förslag på vidare forskning ................................................................................................................... 27

10. Referenser  ............................................................................................................................................ 28

Bilaga 1 - Intervjumall direkta intervjuer
Bilaga 2 - Förberedande intervjumaterial



1

1. Inledning

I detta inledande kapitel ges en bakgrund till studien samt en presentation av tidigare forskning på området. Vidare beskrivs även 

problemområde, syfte, frågeställningar samt ett fåtal avgränsningar. 

1.1 Bakgrund till studien

Den ideella sektorn är bred och består av varierande verksamheter som idrottsföreningar, fackföreningar, trossamfund, 

kulturföreningar och handikapporganisationer. Dessa till synes vitt skilda verksamheter har dock vissa avgörande 

likheter. Exempelvis är ideella organisationers syfte att bedriva aktivitet utan vinstsyfte samt att sprida en vision, 

en mission eller hjälpa till i något sammanhang. (Olsson, 2011) Den ideella sektorn inns till för att komplettera ett 
existerande utbud eller skapa något helt nytt. Sällan eller aldrig startas organisationer inom den ideella sektorn för 

att utföra något som på ett tillfredsställande sätt redan görs av de övriga sektorerna; staten, familjen eller närings livet. 

(Leopold, 2006) Överenskommelsen (2013) deinierar ideell organisation på följande sätt:

“Ideella organisationer är organiserade utanför stat och näringsliv. De är inte vinstdrivande och har någon form av mer 

allmänmänskliga uppdrag, utan att vara statliga eller kommunala. De är självstyrande och har inslag av idealitet samt 

bedrivs ofta med en ideologisk medvetenhet.” (Överenskommelsen 2013, s. 8)

Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna tillhör båda den ideella sektorn samt är ideella organisationer som bedriver 

insamlingsverksamhet i Sverige. Barncancerfonden är ett förbund, som består av sex barncancer föreningar runt 

om i Sverige. Insamlade medel går främst till forskning för att uppnå visionen att utrota barncancer. Organisationen 
inansierar cirka 90 procent av de forskningsprojekt som bedrivs inom barncancer i Sverige. (Barncancerfonden, 
2012) Under 2012 samlade Barncancerfonden in 185,5 miljoner svenska kronor i gåvor från privatpersoner och 
företag, av dessa delades 143,7 miljoner kronor ut till forskning och utbildning (Barn & Cancer, 2013). Kvinna till 
Kvinna är en insamlingsstiftelse och strävar efter ett samhälle där kvinnor och män har lika ekonomiska, sociala 

och politiska rättigheter (Kvinna till Kvinna, 2012). De stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer i fem konlikt-
drabbade regioner: Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan. Kvinna till Kvinna 
ger ekonomiskt stöd och förmedlar kontakter mellan dessa kvinnoorganisationer. (Kvinna till Kvinna, 2013) 
Kvinna till Kvinna får bidrag från exempelvis norska och holländska staten, EU och Sida. Under 2012 togs sju 
miljoner kronor emot från Postkod Lotteriet. Totalt samlade Kvinna till kvinna in 8.6 miljoner kronor under 2012. 
(Kvinna till kvinna, 2013)

Andreasen och Kotler (2003) menar att det är viktigt för ideella organisationer att vara synliga och sticka ut 

från mängden för att få bidrag och stöd och därmed kunna bedriva sitt arbete. Forskning visar att det är möjligt 

att använda kommersiella marknadsföringsverktyg på ideella organisationer eftersom det inns gemensamma 
problem, oavsett om det är en ideell organisation eller ett vinstdrivande företag (Rados, 1981). Senare forsk-

ning visar även att ideella organisationer har speciika förutsättningar för marknadsföringen som kräver andra 
förhållningssätt. Andreasen & Kotler (2003) menar därför att det är viktigt att ta hänsyn till dessa skillnader när 

marknadsföringsstrategier utformas för den ideella sektorn.

Grunden för all kommunikation, oavsett sektor, är att någon har något angeläget att meddela, dvs. en sändare vill 

överföra ett budskap till en mottagare, med syftet att påverka (Bergström, 2009). Palm (2006) menar att marknads-
föring är en del i ett företags eller en organisations kommunikationsarbete och Rados (1981) menar att målen med 
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marknadsföring är att förändra ett beteende hos individer i tre steg. Först ska kunskap överföras till målgruppen, 

sedan ska målgruppen hålla med om den nya kunskapen och slutligen ska en beteendeförändring hos målgruppen 

äga rum (Rados 1981).

1.2 Litteraturöversikt och problemområde

Här sammanfattas kunskap och tidigare studier som rör ideella organisationers marknadsföring, genom att grup-

pera kunskaper som är centrala för problemet. Nyckelord som använts för litteratursökning är: social marketing; 

marketing for non-proit organization; non-proit marketing. Litteraturöversikten övergår sedan i en problemformulering 

som avslutar kapitlet.

Amerikansk litteratur som fokuserar på speciika förutsättningar för marknadsföring av non proit-organisationer 
inns det relativt gott om. Non proit är det amerikanska begreppet för ideell verksamhet som motsvarar det 
svenska begreppet ideell organisation, utan att vara synonymer. I amerikansk litteratur, från bland annat Andreasen 
och Kotler (2003), presenteras skillnader i marknadsföringsproblem mellan den ideella och privata sektorn. Kom-

munikatörer uppmanas därför att ta hänsyn till dessa skillnader för att skapa effektivare marknadsföring. (Rados, 
1981; Andreasen & Kotler, 2003; Rothchild, 1979) Den amerikanska litteraturen vänder sig främst till kommunika-

törer och marknadsförare.

Från Sverige inns det mindre forskning. En författare som diskuterat kring området är Olsson (2011) som 
refererar till Andreasen och Kotler (2003). En annan svensk författare är Leopold (2006) som skriver om ideella 
organisationer i Sverige och dess uppbyggnad. Både Leopold (2006) och Olsson (2011) ifrågasätter den amerikan-

ska forskningens applicerbarhet i Sverige, eftersom den ideella sektorn i USA skiljer sig från den svenska och att 

dessa teorier inte är anpassade efter svenska förhållanden. (Olsson, 2011; Leopold, 2006) Den svenska litteraturen 
vänder sig i första hand till organisationernas ledningsgrupper.

Bristen på svensk forskning samt svårigheterna att applicera amerikanska teorier på ideella organisationer i Sverige 

motiverar en studie som undersöker förutsättningar för marknadsföring av ideella organisationer med verksamhet 

i Sverige. Denna studie ämnar skapa inblick i marknadsföringens förutsättningar på ideella organisationer. Primärt 
avser studien vara till nytta för kommunikatörer och marknadsförare samt för studenter inom dessa verksamhets-

områden.

1.3 Syfte

Syftet med denna fallstudie är att undersöka speciika förutsättningar för marknadsföring av ideella organisationer 
som bedriver insamling i Sverige.  

1.4 Frågeställningar

Frågeställningarna har formulerats med utgångspunkt i teorier av Andreasen och Kotler (2003), Rados (1981) 
samt Olsson (2011) som presenteras i studiens referensram (se 3. Referensram).

1. Hur väl överensstämmer Barncancerfondens och Kvinna till Kvinnas syn på marknadsföring med 
teorier om speciika förutsättningar för ideella organisationers marknadsföring?

2. Finns det speciika förutsättningar för Barncancerfondens och Kvinna till Kvinnas marknadsföring 
som inte återges i teorin?
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1.5 Avgränsningar

Studien är avgränsad till att studera marknadsföring till privatpersoner, och inte kommunikation som är riktad till 

näringsliv, stat, andra ideella organisationer eller till en intern målgrupp. Vidare granskas endast hur organisation-

erna kommunicerar med de målgrupper som kan bidra med resurser och inte till en behövande målgrupp.
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2. Metodavsnitt

I avsnittet beskrivs vilken metod som använts för att genomföra studien. Det innefattar val av metod, tillvägagångssätt, datainsamling 

och dataanalys. Slutligen utvärderas metoden genom en validitet- och reliabilitetsgranskning.

2.1 Metodansats

Denna studie grundar sig på en kvalitativ datainsamlingsmetod med fallstudie som strategi. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) utgår fallstudier från ett helhetsperspektiv och försöker samla in så heltäckande information 

som möjligt.

2.2 Tillvägagångssätt

Under denna rubrik beskrivs studiens tillvägagångssätt genom att presentera hur urvalet av organisationer och 

intervjupersoner har gjorts. Sedan presenteras även hur intervjuerna har genomförts. 

Figuren nedan illustrerar tillvägagångssättet:

Datainsamling, kvalitativa intervjuer

Transkribering

Tematisk analys

Sortering av data

 i matriser

Figur 1. Metodöversikt

2.2.1 Urval av deltagare

Problemet studeras genom en granskning av två ideella organisationer; Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna. 
Organisationerna lever upp till uppsatta kriterier då de arbetar aktivt med marknadsföring och har ett 90-konto. 
Ett 90-konto kan beviljas till organisationer som bedriver insamling för humanitära, välgörande, kulturella eller 
andra allmännyttiga ändamål. Kontot utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som sedan granskar och säkerställer 
insamlingens kvalitet (Svensk insamlingskontroll, 2011). Både Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna bedriver 
och är beroende av insamling. Organisationerna skiljer sig åt i storlek, struktur och intressefråga vilket syftade till 
att öka datainsamlingens bredd.

Totalt intervjuades fyra personer, två från vardera organisation, som alla har insikt i respektive organisation och dess 

marknadsföring. Valet av deltagare gjordes utifrån de kunskaper, erfarenheter och befattning som respondenterna 

besitter. Faktorer som ålder, kön och andra demograiska aspekter ansågs vara av mindre vikt. Ett visst fokus lades 
på att deltagarna skulle komplettera varandra på ett lämpligt sätt genom att ha olika roller inom organisationen för 

att öka bredden på insamlat material. 
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Följande personer deltog i studien:

Stina Rönnlund är projektledare för insamling på Kvinna till Kvinna och ick anställning på organisationen i 
februari 2012. Rönnlund har en bakgrund i kommunikations- och reklambranschen, där hon har arbetat i tio år. 
Bland annat har hon haft anställning på både reklambyrå och tidningsredaktion. Anna Lithander är kommunika-

tionssamordnare på Kvinna till Kvinna och har arbetat på organisationen under en längre tid. Lithander har en 

bakgrund som journalist inom dagspress.

Barncancerfondens marknadschef, Anne Bergsten, har varit anställd på Barncancerfonden i tio år. Bergsten har 

också ett förlutet inom reklambyrå då hon tidigare har arbetat som marknadschef  på ett It-bolag, med fokus på 
relationsmarknadsföring. Per Leander är sedan ett drygt år tillbaka verksamhetschef  på Barncancerfonden. Han 
har tidigare arbetat som kommunikationschef  samt arbetat med sälj- och marknadsroller av olika karaktär inom 

det privata näringslivet.

2.2.2 Direkta intervjuer

Patel & Davidsson (2003) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identiiera beskaffenheter 
eller egenskaper hos något, som exempelvis den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen. Därför 

valdes kvalitativa intervjuer med ostrukturerade och generellt öppna frågor som metod, vilket Creswell (2009) 
menar är lämpligt för att locka fram åsikter och synpunkter från deltagarna.

Två av studiens fyra intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte. Båda intervjuerna har utförts på liknande sätt, 

i liknande miljöer. Både Kvinna till Kvinnas projektledare, Stina Rönnlund och Barncancerfondens marknadschef, 
Anne Bergsten intervjuades på organisationernas huvudkontor i Stockholm. I båda fallen genomfördes intervjun 
i en avskild miljö med avslappnad stämning och utan märkbara stressmoment. Intervjuerna pågick i ungefär en 
timme. Intervjuaren utgick från samma intervjuguide, med bestämda teman och följdfrågor (se Bilaga 1) vid dessa 
tillfällen. Förberedande intervjumaterial (se Bilaga 2) skickades till respondenterna ett par dagar innan för att skapa 

en möjlighet att förbereda sig.

2.2.3 Telefonintervjuer

På grund av studiens begränsade tidsomfång genomfördes två intervjuer över telefon. Nyberg (2000) menar att 
telefonintervju kan vara ett bra alternativ då intervju genom direktkontakt inte är möjlig. Bryman (2011) anser 
att telefonförlagda intervjuer kan vara fördelaktiga att använda då det minskar studiens kostnad och tid. Vidare 

anser Bryman att telefonintervjuer har vissa fördelar då risken minskar att intervjupersonen svarar på ett sätt som 

hen tror att intervjuaren uppskattar. Bryman menar också att telefonintervjuer sällan bör vara längre än tjugofem 

minuter för att vara effektiva. Antalet frågor i intervjuguiden reducerades för att begränsa intervjutiden och utgick 

från den förberedande intervjuguiden (se Bilaga 2). Exempelvis uteslöts frågor om organisationernas verksamhet, 

då tidigare intervjuer och informationssökning redan gett en tydlig bild av organisationerna.

Den första telefonintervjun genomfördes med Kvinna till Kvinnas kommunikationssamordnare, Anna Lithander. 

Intervjutillfället bokades dagen innan. Även intervjuunderlaget, med frågor och information om intervjun, skicka-

des till respondenten dagen innan (se Bilaga 2). Under själva intervjun hade alla parter intervjuunderlaget till hands 

vilket effektiviserade intervjun på så sätt att samtalet hölls till frågeställningarna. Totalt tog samtalet 30 minuter och 

den totala tiden för själva intervjun överskred inte 25 minuter.
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Den andra telefonintervjun gjordes med verksamhetschef  Per Leander. Av tidsskäl bokades och genomfördes 
denna intervju samma dag, vilket medförde att respondenten inte hann bekanta sig med intervjufrågorna på för-

hand. Därför inleddes intervjun med att påminna om studiens och intervjuns syfte samt ge möjligheten att ställa 

frågor om studien. Den totala intervjutiden för denna andra intervju var kortare än den första och överskred inte 

Brymans (2011) råd om maximal intervjutid på 25 minuter.

2.2.4 Ljudupptagning och notering

Då Creswell (2009) skriver att ljud- eller videoupptagningar bör kompletteras med noteringar, på grund av risken att 
upptagningen misslyckas, genomfördes både ljudupptagning och noteringar under samtliga intervjutillfällen. Patel 
och Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att visa genuint intresse och förståelse för intervjupersonen. Därför 

har tre personer närvarat vid varje intervju: intervjupersonen, intervjuaren samt en tredje deltagare som har fört an-

teckningar. Därmed har intervjuaren haft möjlighet att visa intervjupersonen mesta möjliga uppmärksamhet under 

hela intervjun. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. 

2.3 Dataanalys och tolkning

Att återge alla händelser under arbetets utförande är enligt Bryman (2011) orimligt, eftersom det får betydelse 
först när det relateras till en teori. Detta gäller oberoende val av analytisk strategi.

2.3.1 Tematisk analys

Ett vanligt angreppssätt vid analys av kvalitativ data är tematisk analys. En tematisk analys är en matrisbaserad 

metod som arrangerar data kring ett index av centrala teman och subteman, vilka väljs ut genom en noggrann 

och upprepad läsning av textmaterial. När material sedan sätts in i matriser bör forskaren ange vart i utskriften 

materialet är hämtat, behålla deltagarens språk i så stor utsträckning som möjligt, använda förkortningar och 

begränsa mängden material. (Bryman, 2011)

Cresswell (2013) visualiserar analysprocessen med en spiral och menar att de speciika stegen vid fallstudier är 
att först organisera data genom att skapa och organisera iler. Det andra steget innebär att läsa igenom texterna, 
göra noteringar i marginalerna och forma några första koder eller teman, vilket brukar vara runt tio stycken. 

Den tredje aktiviteten handlar om att beskriva koder och teman genom att redogöra för fallet och dess kontext. 

Sedan klassiiceras data genom att kategorisk samla teman eller mönster. Efter detta görs en tolkning genom att 
data delas upp för att sedan sättas ihop på ett mer betydelsefullt sätt, eftersom sökning efter mönster innebär att 

försöka inna delar som överensstämmer med varandra. Från analysen skapas sedan generaliseringar som andra 
personer kan lära sig något av.

Vid analysen användes ovan nämnda riktlinjer med anpassning efter studiens förutsättningar. Intervjuerna 
transkriberades och lästes sedan igenom upprepade gånger. Analyserna genomfördes till en början separat då 

intressanta delar markerades för att skapa olika teman. Sedan sammanställdes analyserna gemensamt och nio te-

man formulerades. Data fördes in under varje tema i matrisen, och i stor utsträckning användes respondenternas 

egna ord. Mängden material begränsades till det mest framträdande och att förkortningar användes där det fanns 

möjlighet. Efter att matriserna sammanställts kontrollerades innehållet mot transkriberingarna för att säkerställa 

att citat och betydelser inte skrivits om under processen.

Patel och Davidsson (2003) menar att det ofta är praktiskt att genomföra löpande analyser vid en kvalitativ under-
sökning. Vidare argumenterar Patel och Davidsson att analyser som genomförs direkt efter intervjun tydligare visar 
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om något viktigt förbisetts eller om frågorna uppfattas felaktigt under intervjun. Datamaterial från intervjuerna har 

därför analyserats och sammanställts i nära anslutning till intervjutillfället.

2.3.2 Etiska aspekter

Samtliga intervjuer inleddes med att fråga respondenten om hen eller organisationen önskade vara anonym i upp-

satsen. Innan inspelning påbörjades tillfrågades respondenterna även om medgivande till att samtalet spelades in. 
Respondenterna har även getts möjlighet att granska hur hen citerats i studien.

2.4 Validitet och reliabilitet

Enkelt förklarat innebär validitet att forskaren verkligen har undersökt det som var syftet att undersöka och inget 

annat (Thurén, 2007). Creswell (2009) menar att kvalitativ validitet innebär att forskare kontrollerar riktigheten i 
resultaten genom att använda vissa procedurer eller arbetssätt.

Målet med intervjuerna var till en början att alla fyra skulle genomföras ansikte mot ansikte eftersom Patel och 
Davidsson (2003) menar att direkta intervjuer ger möjligheten att studera intervjupersonens kroppsspråk och 

inte bara dess ord och tonfall. Två av fyra intervjuer har genomförts över telefon, vilket även kan medföra att 

omfattningen av svaren har minskat då telefonintervjuerna varit kortare än de direkta. Även Bryman (2011) 
menar att det inns nackdelar med telefonintervjuer då studier visat att det är vanligare att intervjupersonen 
svarar “vet ej”, uttrycker mer socialt acceptabla eller önskvärda svar och är mer misstänksamma mot intervjun. 

Med tanke på att intervjupersonerna tillfrågats i förhand och tidigare visat ett intresse för studien ansågs dock 

riskerna för ett ointresse vara små.

Barncancerfondens verksamhetschef, Per Leander hade inte möjligheten att titta på intervjufrågorna och fundera 
på svaren innan intervjun. Att denna intervju var kortare än tidigare genomförd telefonintervju kan vara en följd 

av detta, samtidigt var respondenten mycket direkt och konkret i sina svar samt undvek att brodera ut sina beskriv-

ningar eller svara på detaljnivå. Respondentens uttalande om sig själv var också mycket sakligt och tidseffektivt.

En annan aspekt som kan påverka intervjupersonen är inspelning av samtalen eftersom närvaro av bandspelare 

kan påverka de svar som ges. Patel och Davidsson (2003) menar att det inte sällan händer något med intervjun 
då bandspelaren stängs av. Intervjupersonen blir ofta mer avslappnad och börjar prata mer spontant och är inte 
längre lika angelägen om att framstå som logisk och förnuftig. Vid alla intervjuer spelades samtalen in för att 

underlätta transkribering och analys vilket kan ha gjort intervjupersonerna nervösa och mer angelägna att svara 

på ett förnuftigt sätt. Alla uppfattades dock vara avslappnade och ingen skillnad märktes i tonfall eller ordval då 

inspelning pågick och inte.

Intentionerna var att genomföra ett test av intervjufrågor med en representativ person. Dock genomfördes inte 
detta på grund av tidsbrist och svårighet att hitta lämplig testperson. För att undersöka om frågor och formule-

ringar var tydliga granskades de av en universitetsadjunkt på Linköpings Universitetet. Detta medförde att små 

justeringar kunde göras samt att en uppfattning om intervjuernas längd bildades.

För att öka validiteten har studien skickats till respondenterna för medlemskontroll vilket innebär att respondenterna 

har kontrollerat riktigheten i de tolkningar som gjorts. Detta ökar validiteten genom att säkerställa att responden-

terna känner igen sina uttalanden samt att de tolkningar som gjorts är korrekta.
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2.5 Källkritik

Rados, Andreasen och Kotler har alla fått ett lertal artiklar inom ämnet publicerade samt har bedrivit forskning 
under lång tid. Kotler har exempelvis publicerats med fackgranskande (eng. Peer Reviewed) artiklar 68 gånger i 
Business Source Premier mellan 1963 och 2013 (Business Source Premier, 2013a). I databasen Scopus framgår 
även att Kotler har citerats i 1212 dokument samt att hans forskning fortfarande anses vara aktuell då många 
citeringar gjorts under 2013 (Scopus, 2013a). Kotlers samarbetspartner Andreasen har i Business Source Premier 
53 publicerade och fackgranskade artiklar (Business Source Premier, 2013b). Scopus uppger att Andreasen har 
citerats till i 228 dokument varav ett tiotal har citerats under 2013 (Scopus, 2013b). Rados är den forskare som av 
dessa tre har minst publicerade fackgranskade artiklar i Business Source Premier med 8 stycken (Business Source 
Premier, 2013c). Rados är dessutom en betydligt äldre källa då boken som använts till denna studie skrevs 1981. 
Av dessa anledningar har Andreasen och Kotler fått störst utrymme i studiens referensram.

I studien används böcker av ovan nämnda författare som bygger på deras tidigare studier. Eftersom resultatet 
är starkt kopplat till de teorier som presenteras i referensramen är källornas trovärdighet av betydelse. Dock har 

den svenska litteratur som inns på området använts trots brist på vetenskaplig förankring. Bakgrunden för dessa 
författare blir därför av större vikt.

Leopold har varit aktiv inom föreningslivet som förtroendevald, aktiv och anställd. Mestadels på central nivå men 

också regionalt, lokalt och internationellt. Leopold har även erfarenheter från näringslivet som styrelseledamot, 

vd och konsult. Sedan 2004 driver Leopold konsultirman Voluntarius - ideella strategier. (Leopold, 2006) Olsson har 
under mer än 20 år arbetat som kommunikatör inom idéburna organisationer. Bland annat har han haft roller som 

presschef, talskrivare, krishanterare, projektledare, strateg, kommunikations- och organisationsutvecklare och som 

kommunikationskonsult inom vård och ideella föreningar. (Mellberg, 2013)

Samtlig litteratur, bortsett från Rados, ligger relativt nära i tiden och kan på så sätt anses vara aktuell. Av dessa 
är det Andreasen och Kotler som ligger längst tillbaka i tiden då deras litteratur gavs ut 2003. Dock refereras det 

fortfarande till denna bok i hög utsträckning. Exempelvis hänvisar all den svenska litteratur som bidragit till denna 

studie till just denna bok.
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3. Teoribakgrund

Under denna rubrik samlas teorier som används för att ge en bakgrund till ämnet. Först beskrivs ideella organisationer och dess plats 

i samhället. Sedan presenteras även grundläggande teorier kring marknadsföring och kommunikation.

3.1 Den ideella världen

3.1.1 Samhällets fyra sektorer

Leopold (2006) menar att samhället är uppdelat i fyra sektorer: familjen, ideella sektorn, näringslivet och staten. Mellan 

sektorerna råder en ansvars- och arbetsfördelning som bland annat baseras på lagar och sedvänjor. Vidare menar 

Leopold att sektorernas roller inte är statiska utan att en sektor mycket väl kan breda ut sig på de andra sektorer-

nas bekostnad eller dra sig tillbaka och öppna upp för andras expansion.

Till offentlig sektor räknas stat, regioner, landsting och kommuner. I Sverige utförs många välfärdstjänster av 
den offentliga sektorn, som inansieras av skatten. Näringslivet består av privata tillverknings- och tjänsteföretag, 
som existerar för att producera varor och tjänster och generera vinst. Grundläggande för ideella organisationers 

verksamhet är att de samlas kring en idé samt en strävan efter att förverkliga denna idé. Det kan exempelvis vara 

att de älskar idrott, Jesus, barn eller solidaritet. Syftet är att bedriva aktivitet utan vinstsyfte och sprida en vision, en 

mission eller hjälpa till i något sammanhang. Ideella organisationer brukar också ha uttalade samhällsmål och bestå 
av en demokratisk organisation där gemensam övertygelse om idéer och aktiviteter ligger till grund för organisa-

tionens verksamhet. (Olsson, 2011)

En ideell organisation använder sina pengar för att driva föreningen, utföra verksamhet och mobilisera resurser. 

I företag och i den offentliga sektorn är pengar den främsta resursen, medan det i ideella organisationer är det 
ideella engagemanget. (Leopold 2006)

3.1.2 Den ideella sektorns bredd

För att förstå ideella organisationers förutsättningar för marknadsföring är det viktigt att ha en grundläggande 

förståelse för skillnader inom den ideella sektorn. Ideella organisationer kan delas in i tre huvudgrupper: medlem-

sägda, självägande och tredjeparts ägd. Ägandeformen är en faktor som påverkar organisationens struktur. Medlemsägda 

ideella organisationer ägs av medlemmarna, som en del av ett demokratiskt kollektiv. Det är medlemmarna som 

förväntas se till att organisationen leds och förvaltas korrekt. Till medlemsägda ideella organisationer hör ideella 

föreningar och trossamfund. Självägande ideella organisationer saknar yttre eller inre ägare; organisationen äger sig 

själv och därför koncentreras all makt till styrelsen. Dessa kallas vanligen stiftelser eller fonder. Stiftelser har inga 

medlemmar, de kan däremot engagera volontärer. Tredjepartsägda ideella organisationer har en extern ägare, det kan 

vara staten, ett företag eller en annan ideell organisation. Sveriges Radio AB är ett typiskt exempel på en tredje-

parts ägd ideell organisation. (Leopold 2006)

3.1.3 Ideella organisationer i världen

Om den ideella sektorn i Sverige anses vara komplicerad blir det än mer komplext om vi dessutom ser till andra 
nationer. Leopold (2006) beskriver det som att varje land har sin egen ideella proil. Eftersom ideella organisationer 
löser uppgifter, tillfredsställer behov och tar sig an problem som lämnats ogjorda av de andra sektorerna, påverkas 

ett lands ideella proil av hur de övriga sektorerna i landet fungerar. Ideella organisationer inns i alla länder men vad 
de kallas, hur de uppfattas och vart gränserna dras mellan dem och andra verksamheter varierar. Det är inte ovanligt 
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att en organisation som hålls för ideell i ett land räknas som företag eller myndighet i ett annat, därför blir jämför-

elser över landsgränser svåra. Ett tydligt exempel är att statens roll i välfärdsfrågor är stor i Sverige, vilket den inte är 

i USA. (Leopold 2006)

Leopold (2006) menar att nästan all engelskspråkig forskning, litteratur och utbildningar i världen som handlar 
om den ideella sektorn, ideella organisationer, marknadsföring etc. utgår från den servicelevererande institutionen 

i USA och hur den fungerar i just den miljön. Vidare poängteras att mycket lite hänsyn tas till andra modeller och 

miljöer. Därför är det viktigt att ställa det amerikanska perspektivet mot det svenska. Vidare menar Leopold att 

Sverige och USA är motsatser när det gäller innehållet i det ideella arbetet. Den ideella sektorn i Sverige är 

dominerad av medlemsägda organisationer (ideella föreningar med medlemmar och demokratisk process) med ett 

självförverkligande syfte. I USA dominerar självägda organisationer (stiftelser som drivs av en styrelse och engag-
erar frivilliga) med ett servicelevererade syfte. Detta försvårar appliceringen av amerikanska teorier i Sverige.

3.1.4 Kontroll och riktlinjer för svensk insamling

Det inns aktörer som granskar svensk insamling. Två av dessa är Svensk Insamlingskontroll och Frivilligorganisation-

ernas Insamlingsråd. Gemensamt för dessa är att de kan användas som ett medel för att säkerhetsställa insamlingens 

kvalité. Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som godkänner och granskar olika typer av stiftelser, 
ideella föreningar och trossamfund genom ett så kallat 90-konto (Plus Giro-konto). Bland annat säkerställs att 
insamlingen inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används och att metoder för 

insamlingskontroll utvecklas. (Svensk Insamlingskontroll, 2011)

De som kan beviljas ett 90-konto är organisationer, som bedriver insamling för humanitärt, välgörande, kulturellt 
eller annat allmännyttigt ändamål. Hur de insamlade medlen används är också något som granskas av 90-konto, 
minst 75% av insamlade medel ska gå till angivna ändamål. Det innebär att högst 25% kan gå till administrativa 
kostnader. Organisationer som tilldelats 90-konto ska tydligt ange insamlingens ändamål och andra omständigheter 
som är av betydelse för bidragsgivaren. Vidare ska marknadsföringslagens (2008:486) principer vara vägledande. 
(Svensk Insamlingskontroll, 2006)

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd förkortas FRII och är en branschorganisation som genom kvalitetsarbete, 
kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättning-

arna för insamling till goda ändamål (FRII, 2013a). Medlemskap i FRII står öppet för alla svenska ideellt verkande 
organisationer, samfund och stiftelser som bedriver eller stöder humanitärt arbete, kulturell utveckling, kultursprid-

ning eller främjar miljövård eller naturskydd och som anskaffar eller avser att anskaffa medel för verksamheten 

genom etisk insamling i Sverige. Dock ställs vissa krav på medlemmar i FRII. Alla medlemmar förbinder sig att följa 
FRII:s stadgar samt att tillämpa FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. Dessutom måste alla organisationer 
inneha ett 90-konto. (FRII, 2012)

Eftersom insamlingsbranschen helt och hållet är beroende av givares förtroende utvecklade FRII en kvalitetskod 
för att upprätthålla och stärka detta förtroende. Kvalitetskoden lanserades 2007 och hjälper organisationer att 
granska sig själva och att bygga upp en hållbar och transparent struktur genom att fungera som ett stöd i medlem-

marnas kvalitetssäkring. Kvalitetskoden behandlar följande områden; värdegrund, förhållningssätt till omvärlden, 

mål och måluppfyllelse, styrning, ledning och kontroll, insamling, medarbetare och rapportering samt informa-

tion. Ytterligare ett krav som ställs på FRII:s medlemmar är att de årligen ska publicera en rapport om hur deras 
organisation har tillämpat kvalitetskoden. (FRII, 2013b)
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3.2 Kommunikation och marknadsföring

Rados (1981) påpekar att allt en organisation gör säger något om organisationen, även om det är utanför den 
planerade marknadsföringen. Han menar att kunskap i marknadsföring av non proit-organisationer inte är 
tillräcklig eftersom det även är nödvändigt med grundläggande kunskaper i traditionell, kommersiell marknads-

föring. Vidare påpekar Rados att teorier kring marknadsföring av non proit-organisationer tenderar att utesluta 
grundläggande kunskaper och fokusera på unika förutsättningar, vilket är ett dilemma då det inns gemensamma 
kommunikationsproblem oavsett om det är en ideell organisation eller ett vinstdrivande företag. Därför presen-

teras grundläggande kommunikationsteorier nedan:

Fiske (1990) menar att kommunikation kan ses som överföring av ett meddelande där sändare och mottagare kodar 

och avkodar. Vidare beskrivs att kommunikation är en process där en person påverkar någon annans beteende 

eller sinnesstämning. Bergström (2009) anser att förutsättningen för all visuell kommunikation är att någon har 
något angeläget att meddela. Att en sändare noga formar ett budskap som förs över till en mottagare. Avsända-

rens syfte med kommunikationen är att påverka mottagaren genom att beröra, motivera eller informera. Vidare 

menar Bergström att det är avgörande hur budskapet formas, eftersom det strategiska arbetet är förgäves om 

budskapet inte når fram. Vidare krävs inte en starkare stämma för att överrösta bruset utan ett starkt budskap 

som når fram även med en viskning. Budskapet anpassas efter syftet och en kanal användas för att sändaren ska 

nå mottagaren. Budskapets art, sändarens kunskap om mottagaren och mottagarens kunskap om sändaren har 

enligt Bergström betydelse liksom budskapets sammanhang samt ekonomiska resurser.

Få non proit-organisationer förlitar sig enbart på reklam, eftersom standardiserade, opersonliga meddelanden 
inte passar deras ändamål. Istället kompletterar de sin reklam med personlig kommunikation.

“People give to people, not causes” (Rados, 1981 s.421)

Rados (1981) menar att målen med marknadsföring är att förändra ett beteende hos individer i tre steg. Först 
överförs kunskap till målgruppen, sedan ska målgruppen instämma med den nya kunskapen och slutligen ska en 

beteendeförändring hos målgruppen äga rum. Palm (2006) menar att människor som vill förändra sitt beteende ofta 
har svårt att genomföra förändringen. Detta beror på att det kostar mental energi att fatta det handlingsutlösande 

beslutet. Lösningen är att “avmärkvärdisera” beslutet. Sedan måste det nya beteendet befästas för att det inte ska bli 

en engångshändelse. I kommersiella sammanhang är själva köpet sin egen belöning. Den som förändrar sitt hälso-

beteende upplever dock ingen uppmuntran på samma sätt då beteendeförändringens belöningen kommer mycket 

senare. Därför är det viktigt att belöna sådana handlingar direkt och i ett tidigt skede. Belöningar kan exempelvis 

vara i form av pengar, gåvor eller beröm. (Palm 2006)

3.3 Kommunikationsprojekt

Palm (2006) menar att alla kommunikationsprojekt måste utgå från ett beslutsunderlag, som sedan styr budskap- 
och medievalsstrategier. Ett kommunikationsprojekt bör också avslutas med en utvärdering och uppföljning för 

att vara ordentligt genomförd. Ett beslutsunderlag bör innefatta målanalys, målgruppsanalys och omvärldsanalys.

Palm (2006) beskriver att en målanalys innehåller mål över vad målgruppen enligt sändaren bör intressera sig för, 
veta och tycka för att uppnå olika beteendemål. Enligt Bergström (2009) kan målet övergripande uttryckas i vad 
som ska åstadkommas under en viss tidsperiod. Målen ska vara tillräckligt tydligt formulerade så att missförstånd 
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inte uppstår samt att det utifrån målet ska vara möjligt att formulera och forma budskap.

Palm (2006) anser att målgruppsanalys handlar om att dela in allmänheten i mindre grupper, som ett hjälpmedel 
för att nå fram med kommunikationen. Målgruppsanalyser sker vanligen efter demograiska egenskaper som kön, 
ålder, yrke, inkomst och bostadsort. Bergström (2009) menar att målgruppsbestämningen är mycket viktig för att 
underlätta medievalet samt ge vägledning för det kommande kreativa arbetet.

Omvärldsanalys innebär, som namnet antyder, att analysera omvärlden för att få en bild av nuläget. Bergström 
(2009) menar att en nulägesanalys bör genomföras för att kontrollera att affärsidén matchar tidsanda samt kulturell 
och ekonomisk utveckling. Enligt Palm (2006) inns det en rad tekniker för att göra omvärldsanalyser. En enkel och 
mycket använd teknik är att genomföra en SWOT-analys av styrkor (eng. strengths), svagheter (eng. weaknesses), 
möjligheter (eng. opportunities) och hot (eng. threats). Det är viktigt att denna analys bygger på ett realistiskt och 

detaljerat underlag för att det inte ska påverkas av önsketänkande och på så vis göra mer skada än nytta.

Palm (2006) menar att det inte inns några universalbudskap som automatiskt leder fram till alla företags och 
organisationers målsättningar. Därför måste strategin för budskapet styras av beslutsunderlaget och kommunika-

tionsmålen. Medieval styrs av kommunikationsmål och budskapsstrategi. Vidare menar Palm att medieval inte kan 
styras av gamla traditioner eller trender. Palm menar också att kostnaderna för att nå mottagare skiljer sig mellan 
olika medier samt att medier som bygger på personlig påverkan är dyra. Personlig påverkan ger dock större möjlig-

heter att anpassa budskapet till varje medlem i målgruppen, vilket resulterar i en effektiv marknadsföring.

Den viktigaste anledningen till att genomföra utvärderingar av kommunikationsprojekt är att bekämpa önske-

tänkande anser Palm (2006). Utvärderingar syftar till att ta reda på i vilken grad projektets mål har uppnåtts för att 
lägga grunden till framtida kommunikationsprojekt.
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4. Referensram

I detta kapitel samlas teorier som belyser speciika förutsättningar för ideella organisationers marknadsföring. Olssons (2011) litte-
ratur med svenskt perspektiv har under denna rubrik kompletterats med material från de amerikanska forskarna: Andreasen och 

Kotler (2003) och Rads (1981). Det som presenteras under referensramen kommer sedan ligga till grund för kommande analys. 

4.1 Ideella organisationers speciika förutsättningar
Olsson (2011) menar att det inns tre olika slags kommunikationer och att det bör skiljas mellan varor, tjänster och 

idéer. Med varor avses saker och ting som exempelvis läsk, glas, sladdar och hus. Tjänster innefattar alla typer av 

tjänster såsom hårklippning, lunchservering, läkarbesök eller reparationer. Idéer avser politik och idéburen sektor. 
Gränserna mellan vad som är varor, tjänster och idéburen kommunikation är lytande. Inte sällan erbjuds en 
kombination av varor och tjänster. Ett exempel på detta är mobiltelefonmarknaden där en tjänst och en produkt 

konsumeras samtidigt. (Olsson, 2011)

Vidare menar Olsson (2011) att idéburna organisationer på många sätt har samma förutsättningar som tjänste-
marknadsföring då erbjudandet är svårt att testa och jämföra. Exempelvis är det omöjligt att titta och känna på 

erbjudandet. Efter köpet är det inte möjligt att återlämna tjänsten vilket normalt är fallet vid köp av en produkt. 

Leopold (2006) hävdar att alla ideella organisationer producerar tjänster och att de har mycket att lära av marknads-
föring från tjänsteföretagen. Vidare resonerar Leopold att lärdomar måste anpassas till ideella sammanhang, efter-

som att det inns stora skillnader mellan kommersiella och ideella tjänster. Några av dessa skillnader är att kommer-
siella tjänster säljs och ideella skänks. Utbudet är också större bland kommersiella tjänster.

Nedan följer en sammanställning av de speciika förutsättningar som inns för kommunikation och marknads-
föring av ideella organisationer. Utgångspunkten är Olssons (2011) samanställning av speciika förutsättningar 
och har sedan utökats med teorier från Andreasen och Kotler (2003) samt Rados (1981).

4.1.1 Budskapet

Ideella organisationers kommunikationsarbete är tätt knutet till verksamheten, budskap kan därför inte modiieras 
i samma utsträckning som i näringslivet (Olsson, 2011). Ideella organisationer behandlar ofta mycket komplexa 
beteenden och situationer vilket medför att en större mängd information måste kommuniceras till konsumenten 

(Andreasen och Kotler, 2003). För många non proit-organisationer är information ett vanligt budskap. Ju mer 
komplex denna information är, desto längre behöver texten vara för att nå poängen. Mängden information i texten 

speglar den kunskap som inns hos målgruppen, en insatt målgrupp behöver inte få grundläggande information. 
(Rados 1981)

Det är viktigt att budskapet förankras inom organisationen. Tid för diskussioner, dialog, kompromisser och möj-

lighet att pröva idéer krävs. Vidare beskrivs vikten av att förankra kommunikativa idéer internt i den demokratiska 

process som ofta råder i ideella organisationer. Att kommunikationsverksamheten får stöd i hela organisationen 

kan ta tid. Samtidigt har en kommunikationsinsats med fäste i organisationen normalt större genomslag än en som 

inte har fått fäste. (Olsson, 2011)

4.1.2 Målgrupper

Det kan det uppstå problem då idéburna organisationer försöker kommunicera med alla målgrupper samtidigt. 

Ofta kan detta leda till att marknadsföringen blir mindre träffsäker vad gäller valda kanaler och budskap. I slutänden 
kan detta leda till att slumpen avgör vilka personer som nås. (Olsson, 2011)
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4.1.3 Beteendeförändringar

Olsson (2011) menar att marknadsföring av idéer ofta handlar om att få mottagaren att göra attityd- och beteende-

förändringar som kan vara omfattande och ibland även omskakande. Andreasen & Kotler (2003) menar att 

mottagarna ofta förväntas att ta ställning och göra uppoffringar på områden även om de är likgiltiga till frågan. 

Marknadsföringen kan därför behöva lösa omfattande problem, vilket kan medföra stora kostnader. Den privata 

sektorn, däremot, behöver sällan övertyga någon som är emot en produkt att ändra åsikt.

En nära målgruppskännedom samt förståelse för att förändring sker i etapper behövs med tanke på ovan nämnda 

problem (Olsson, 2011). Kommunikationen kan komma att behöva hantera stora beteendeförändringar, motstånd 
mot förändringar, tidigare misslyckanden samt krav på uppoffringar. En annan aspekt som försvårar marknads-

föringen är att fördelarna kan vara osynliga och gynna någon annan. Även Andreasen och Kotler (2003) menar 

att uppoffringarna kan vara någon annan än individen själv till nytta, vilket gör det svårt att se vinsten på det 

personliga planet. Därför bör en långsiktig process med personliga möten och dialog prioriteras. Synliggörandet 

av fördelar och resultat i kommunikationen skapar belöningskänslor och gemenskap hos målgruppen. Fortsatta 

kontakter och dialog med målgruppen upprätthåller även beteendeförändringar. Om beteendeförändringar beror 
på kommunikationsinsatserna eller har andra orsaker kan dock vara svårt att mäta. Eftersom det krävs upprepning 

av budskapet för att en individ ska ändra beteende är det svårt att se vilken enskild insats som skapat övergången. 

(Olsson, 2011)

4.1.4 Synen på marknadsföring

Ofta associeras marknadsföring till reklam och många inom idéburna organisationer tycker att reklam har en 
tendens att överdriva eller förenkla. Många tycker också att reklam exploaterar människors behov, är ytlig och 

sällan ärlig. Marknadsföringskonsulter som föreslår hippa, festliga eller udda kampanjer för snabb framgång 

förstärker misstron för reklamen. (Olsson 2011)

Olsson (2011) menar att det inns tydliga kulturskillnader mellan organisationens ledning och marknadsförings-
konsulter. Ett exempel som nämns är att det kan vara svårt att greppa idéburna organisationers roll och funktion, 

att de drivs av en ideologi samt har en opinionsbildande funktion. Ett annat av Olssons exempel är att det inns 
termer i marknadsföring som inte går att översätta till idéburen sektor. Kunder inns exempelvis inte, i idéburna 
organisationer inns istället patienter, klienter eller medlemmar. Ett tredje problem är de förutsättningar som 
marknadsföringskonsulter kliver in i. De kan få ett uppdrag i sista minuten av en organisation som önskar en 

kampanj som är en enstaka, tidsbegränsad och isolerad insats. Uppdraget utformas som en tillfällig kommunika-

tionsknäck i stället för att vara en verksamhet som är långsiktig och i ett sammanhang. (Olsson, 2011)

4.1.5 Trumfkort

En fördel för ideella organisationer är att de uppfattas av omvärlden som väl syftande, goda, osjälviska, oegen-

nyttiga och allmänmänskliga. Det gör omgivningen generellt sett mer öppen för deras budskap. En annan fördel 

är att många organisationer har en värdegrund eller syfte som många delar. Ytterligare en styrka är att de lesta 
idéburna organisationers värdegrund består över tid. Stabilitet ger förtroende och ökar möjligheten att värde-

grunden blir inarbetad och välkänd. (Olsson, 2011)
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5. Insamlad data

I datakapitlet presenteras den datainsamling som gjorts genom intervjuer med representanter för Barncancerfonden och Kvinna till 

Kvinna.

5.1 Kommunikationens syfte

Då Barncancerfonden grundades var en viktig del av kommunikationen att göra frågan om barncancer synlig 

(Leander, 2013). Idag arbetar Barncancerfonden på många olika sätt med sin kommunikation men huvudsyftet är 
att samla in pengar samt att hålla en angelägenhetsgrad för organisationens frågor. Insamlade medel går sedan till 
forskning i syftet att utrota barncancer. Utöver att påverka människor till att bidra med pengar till organisationens 

verksamhet har de också ett informationssyfte. (Leander, 2013; Bergsten, 2013)

Kvinna till Kvinna har lera olika syften med sin kommunikation. De arbetar med påverkansarbete och infor-
mationsarbete genom att människor ska få ökad kunskap om organisationen, känna ett ökat engagemang och 

där igenom bidra till verksamheten. De vill också att ler ska känna till att de inns genom att bli mer kända för den 
breda allmänheten. (Lithander, 2013; Rönnlund; 2013)

Insamlingen på Kvinna till Kvinna är en viktig del av verksamheten eftersom de insamlade medlen kan användas 
mer fritt än de bunda tillgångar som Kvinna till Kvinna exempelvis får från Sida och EU. Kvinna till Kvinna har 

en verksamhetsplan och en kommunikationsplan, med mjuka mål som kan handla om att nå ut med ett visst antal 

debattartiklar och mer konkreta mål som kan beröra insamlingens omfattning. (Rönnlund, 2013)

5.2 Budskap

Leander (2013) menar att Barncancerfonden, mycket förenklat, bara har en fråga. Vidare beskriver han att 
kommunikationen redan kommit halvvägs då organisationen fått ut sitt namn och sin logotyp till omvärlden 

genom det faktum att Barncancerfonden är vad de heter. Leander (2013) menar också att det är mycket viktigt att 
vara konsekvent i sin marknadsföring och inte sända ut olika budskap i olika kanaler. Bergsten (2013) menar att 
Barncancerfonden måste vara modiga nog att berätta sanningen om att barn kan drabbas av cancer, vilket aldrig 

kan vara lättsamt. Vidare måste de vara försiktiga i hur de uttrycker sig samtidigt som de måste vara tillräckligt 

konkreta för att väcka känslor, en svår balansgång. 

“Vissa av våra styrelsemedlemmar som har förlorat sina barn tyckte att den här nya kampanjen var hur enkel som helst, 

medan andra blev väldigt illa berörda. Vi är människor och reagerar olika. Det är svårt att göra kommunikation som ska 

fungera till en så bred målgrupp som det här är. Det är så många aspekter att ta hänsyn till plus att det är läskigt. Vem vill 

höra talas om barncancer?” (Bergsten, 2013)

Eftersom forskning kan uppfattas som abstrakt arbetar Barncancerfonden med att konkretisera och “produkt-

iiera” gåvorna. Ett sätt att “produktiiera” är genom Give Hope som gör det möjligt att både skänka pengar och 
få en produkt tillbaka. Konkretisering kan exempelvis göras genom att förklara hur mycket 100 kronor i månaden 
bidrar till och vilken skillnad gåvorna gör. (Bergsten 2013)  

Kvinna till Kvinnas budskap handlar i grunden om att synliggöra kvinnor som aktörer. Organisationen vill bidra till 
att människor i Sverige förstår varför det är viktigt att kvinnor och män deltar i fredsprocesser på samma villkor och 
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att kvinnor kan vara offer men även centrala aktörer. För även om det inte är krig i Sverige idag är kvinnors situa-

tion i andra länder en angelägenhet även för oss i Sverige. (Lithander, 2013). I de kanaler som Kvinna till Kvinna 
använder återinns både information och påverkan, bland detta inns också uppmaningar om att skänka pengar 
(Rönnlund, 2013). Dock inns det svårigheter i att den som ger pengar till Kvinna till Kvinna inte får någon produkt 
tillbaka. Av denna anledning blir budskapet viktigt för att få människor att verkligen känna att de är en del av en 

global kvinnorörelse. På grund av avsaknaden av produkt kräver budskapet större etiska och moraliska frågeställ-
ningar. (Lithander, 2013) Eftersom Kvinna till Kvinna arbetar med att förbättra världen har de automatiskt ett bra 
säljargument. (Rönnlund, 2013)

5.3 Process

Enligt Bergsten (2013) tackar Barncancerfonden väldigt mycket. De ber också om nya gåvor hela tiden. Vidare 
menar Bergsten att Barncancerfonden har en plan för kommande kampanjer i sin verksamhetsplan, men att det 

alltid dyker upp saker under resans gång som de behöver ta ställning till. Barncancerfonden har inför året 2013 
handlat upp en reklambyrå och satt ett helt nytt kommunikationskoncept (Leander, 2013). Bergsten (2013) påpekar 
att det ofta är en lite större grupp från Barncancerfonden som närvarar då reklambyrån presenterar sin idé. Ofta 
deltar även drabbade familjer för att värdera de marknadsföringsidéer som presenteras. Bergsten menar att orsa-

ken till detta är att det inom organisationen anses vara viktigt att förankra synpunkter och känslor hos familjerna. 

Hon beskriver att de vid en tidigare kampanj använde skådespelare för att porträttera cancerdrabbade barn. Denna 

kampanj ändrades dock efter synpunkter från drabbade, och skådespelarna byttes ut mot autentiska personer. Att 

korrekt återge fakta samt vara noggranna med bildval och tonalitet så att materialet säger rätt saker är mycket viktigt 

enligt Bergsten.

Leander (2013) uttrycker att kommunikation är ett mycket brett begrepp och att det innefattar mer än enskilda delar 
som en annons eller en ilm för att vara lyckad. Han menar också att anställda på Barncancerfondens givarservice 
dagligen kommunicerar med givare och andra personer. På så vis är det viktigt att kommunikationsprocessen 
genomsyrar hela Barncancerfondens organisation.

“Det är på sätt och vis viktigast, när det gäller kommunikation och de här typerna av processer, att det genomsyrar hela 

organisationen, för vi är dryga 30 personer som jobbar på Barncancerfondens kansli och jag skulle säga att nästan alla 

jobbar med kommunikation på ett eller annat sätt.” (Leander, 2013)

Kvinna till Kvinna har under den senaste tiden inte arbetat aktivt med att värva nya medlemmar, utan främst 

arbetat med att vårda de givare och relationer som redan inns (Rönnlund, 2013). Enligt Lithander (2013) har 
de långsiktiga ambitioner i allt arbete, vilket inkluderar att höja medvetenheten hos allmänheten. Rönnlund 
(2013) menar att Kvinna till Kvinna får ofta hjälp utifrån med att ta fram marknadsföringsmaterial och att de 
har ungefär fyra kampanjer per år. Exempelvis har de ett samarbete med en reklambyrå. Lithander (2013) berättar 
att de sökte bidrag för att producerade en informationsilm, vilket gav möjligheten att knyta en dokumentär ilmare 
till projektet. Under klippningen deltog kommunikations- och fältavdelningen för att granska och godkänna 

resultatet. Lithander menar att det är fältkontoren som sitter på spetskompetens och att det därför är viktigt att de 

ser till att ilmen stämmer med verkligheten. Rönnlund (2013) menar att förankring av kommunikations insatser 
behövs, inte bara uppåt i organisationer utan likväl med kollegor. Om bilder från fältkontoren används måste 
projektet förankras där, för att höra om bilderna kan användas, eftersom det är en sak att vara feminist i Sverige och 

en helt annan att vara det i Kurdistan. Vidare menar Rönnlund att beslutsvägarna inom organisationen är relativt 
korta och att det brukar gå fort att förankra idéer. Hon upplever inte heller att det skiljer sig nämnvärt mot hur det 

ser ut på den byrå och marknadsavdelning hon tidigare jobbat på.
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5.4 Kanaler

Bergsten (2013) och Leander (2013) nämner lera kanaler som används av Barncancerfonden. Bland annat uppger 
de radio, tv, webb, nyhetsbrev, utskick till beintliga givare och medlemstidningen Barn & Cancer. Leander (2013) 
påpekar att det som människor kanske först kommer att tänka på är köpta medier som annonser, utomhusreklam, 

radio och tv. Samtidigt uttrycker Bergsten (2013) att hon tror att Barncancerfonden använder de lesta kanaler 
som man kan göra. Hon menar även att en viktig aspekt av Barncancerfondens val av marknadsföring är att de 

försöker hitta de kanaler som är mest kostnadseffektiva. Detta eftersom organisationens ambition är att hålla ner 

kostnaderna så mycket som möjligt och i stället lägga pengarna där det är meningen att de ska hamna. En annan 

ekonomisk aspekt är att Barncancerfondens trycksaker inte får se dyra ut och att exempelvis pappersvalet tydligt 

måste signalera att pengarna inte går till fel saker. (Bergsten, 2013)

Lithander (2013) och Rönnlund (2013) nämner webbaserad marknadsföring och sociala medier såsom Facebook 
och Twitter som två av de kanaler som Kvinna till Kvinna använder.

“Vi jobbar mer och mer med webbaserad kommunikation, att nå ut via sociala medier, via Facebook, via Twitter, via vår 

egen hemsida som inns på svenska och engelska och tre kampanjsajter som vi har.” (Lithander, 2013)

Både Lithander (2013) och Rönnlund (2013) nämner också pappersutskick, nyhetsbrev, foldrar, rapporter och 
utskick till beintliga givare som andra vanliga kanaler för marknadsföring. Båda poängterar även att organisa-

tionens volontärer, som hjälper till att sprida informationsmaterial och berätta om organisationens arbete, är en 

viktig del. Rönnlund (2013) menar att andra kanaler som används för att få ut organisationens budskap och för 
att ta plats i det offentliga samtalet är debattartiklar, tv-soffor och olika seminarium. Vidare menar Rönnlund 
(2013) att Kvinna till Kvinna deltar i arrangemang som kan kopplas till organisationens verksamhet. Genom 
dessa arrangemang skapas möjligheten att direkt nå människor som är intresserade av Kvinna till Kvinnas frågor.

5.5 Utvärdering

Enligt Leander (2013) följer de upp hur många som känner till Barncancerfondens varumärke och vad man tycker 
om det. Vidare berättar han att insamlingen utvärderas men att de inte mäter effekten på enskilda aktiviteter. 

Bergsten (2013) menar att utvärderingen är viktig, men att det inte är allt som går att utvärdera. Hon säger också att 
intäktslöden granskas och att det är lätt att se om de ökar eller minskar. Dock är det svårare att utröna orsakerna 
till en ökning eller minskning. Om Barncancerfonden gör mycket marknadsföring, speciellt om de gör många olika 
typer, menar Bergsten att de kan se tydliga resultat.

Rönnlund (2013) menar att Kvinna till Kvinna mäter insamlingskampanjer i en givardatabas, där resultat visas på 
kampanjnivå. Ambitionen är att utvärdera mer, samtidigt som det kräver mer resurser. Vidare tycker sig Rönnlund 
inte se någon skillnad i hur marknadsföringen utvärderas på Kvinna till Kvinna mot den reklambyrå och marknads-

avdelning som hon arbetat på tidigare.

Kvinna till Kvinna måste utvärdera och återrapportera till organisationens inansiärer, såsom Sida och EU. 
Lithander (2013) tror att många slarvar med utvärdering eftersom de lesta är glada över att ha gjort en aktivi-
tet. Utvärderingen faller därmed bort eftersom det inte ses som lika spännande som själva projektet. Kvinna till 

Kvinna jobbar främst med kvantiierbara mål som är enklare att mäta. De skulle dock vilja arbeta mer med kvali-
tetsmål för att ta reda på vad som har hänt hos målgruppen. Lithander (2013) menar att kvalitativa utvärderingar 
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är en tids- och resursfråga men att det inte vore alltför krångligt att genomföra. Att visa framgång, förändring 

och resultat internt, till inansiärer och till allmänheten är något viktigt som också efterfrågas allt mer. (Lithander, 
2013)

5.6 Målgrupp

Bergsten (2013) och Leander (2013) menar att Barncancerfondens målgrupp är hela allmänheten då de tycker 
att det är viktigt att låta alla veta om att frågan inns. Men de vet också vet att vissa målgrupper har närmare att 
skänka pengar till organisationen än andra och Leander (2013) nämner kvinnor över fyrtio som en fokusgrupp. 
Han menar att denna fokusgrupp är lättare att nå än andra grupper, men därmed inte lätt. Bergsten (2013) säger 
att Barncancerfonden försöker hitta sätt att nå många och att de försökt föryngra sig genom att möta de som 

inte är bekväma med att sätta in pengar på ett Postgiro-konto eller svara på organisationens kampanjer. Därför 
startades Give Hope som är ett samarbete med olika företag som tar avstamp i glädjen att ge. Genom att öka 

priset på varan kan människor köpa en gåva från Give Hope där en del av presentens intäkter går till Barncancer-

fonden. Bergsten menar också att det inte inns någon som har intresse i barncancer och att de som har det inte 
har valt detta själv. Det inns människor som har intresse i andra frågor som miljö eller mänskliga rättigheter men 
det är svårt att brinna för barncancer. Bergsten upplever inte heller att det är lätt att nå ut och synas eftersom att 

det är många som slåss om pengarna.

Kvinna till Kvinna riktar sig till såväl beslutsfattare som privatpersoner (Rönnlund, 2013). Både Rönnlund och 
Lithander menar att målgruppen är alla som är intresserade av organisationens frågor. Eftersom Kvinna till Kvinna 

har ett såpass tydligt fokusområde anser Rönnlund (2013) att det inte är svårt att nå målgruppen. Hon menar också 
att internet har gjort det lättare att selektera efter intresse.

Rönnlund (2013) beskriver Kvinna till Kvinnas uttalade målgrupper som tredelad där den första gruppen är 
kvinnor över 45 år som är kulturintresserade. Denna målgrupps engagemang grundar sig i en medkänsla för 
kvinnor runt om i världen. Det är också denna första målgrupp som ger mest pengar till organisationen. Den 

andra målgruppen är en yngre person runt tjugofem år som har ett politiskt engagemang och den tredje mål-

gruppen är en äldre medelålders man som Kvinna till Kvinna vill påverka då han besitter en maktposition genom 

att vara journalist, PR-man eller liknande.

Lithander (2013) menar att Kvinna till Kvinnas primära målgrupper är unga kvinnor samt medelålders kvinnor. 
Liksom Rönnlund menar Lithander att den något äldre målgruppen har möjlighet att ge mer pengar till organisa-

tionen än vad den yngre målgruppen har, som ofta är studenter. Lithander säger också att Kvinna till Kvinna vill nå 

ut till män och övriga som inte inns i deras uttalade målgrupper, samtidigt är de idag ganska storstadscentrerade. 
Dock menar Lithander att de vill bli kända hos den breda allmänheten och nå ut även på landsbygden.  

5.7 Resurser

Bergsten (2013) menar att Barncancerfonden får väldigt många erbjudanden och de gärna vill värdera allt för 
att inte tappa något som kan vara riktigt bra. I projektet Give Hope samarbetar Barncancerfonden med olika 
företag som exempelvis MQ, Bauhaus, Interlora och Ur & Penn. De har också samarbeten med olika gym 
genom evenemanget Spinn of  Hope som är ett spinning event där pengarna går till Barncancerfonden. Bergsten 

berättar också att Barncancerfonden har avtal med en reklambyrå och en mediebyrå som hjälper dem mycket i 

deras marknadsföring samt värdering av olika medier och erbjudanden. Hon berättar också att de har ett mycket 

fördelaktigt avtal som innebär att de får en stor mängd utomhusreklam utan kostnad. Vidare menar Bergsten 
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att ideella organisationer får bra rabatter och att det inns en kutym i branschen att ge 50% på priset på alla medie-
tjänster till ideella organisationer av samma typ som Barncancerfonden. Leander (2013) säger att Barncancerfonden 
ofta får marknadsföringsutrymme gratis och nämner trovärdighet som en av organisationens viktigaste tillgångar.

Bergsten (2013) tror att det inns kunskap på reklambyråer och säger att de lesta större byråer har ett samarbete 
med en ideell organisation. Vidare menar hon att detta samarbete är ett sätt för byråerna att bidra, många gånger 

för personalens skull. Bergsten menar även att de blivit mer professionella på Barncancerfonden då ansvariga har 

gått från att ha ett intresseområde till att besitta en yrkesroll.

Rönnlund (2013) menar att kommunikation och marknadsföring beror mycket på budget och att Kvinna till Kvinna 
skulle annonsera och rikta sig mera utåt om de hade större annonseringsbudget. Men hon tillägger att det även 

inns kommersiella företag som arbetar med små resurser och stora ideella organisationer, som UNICEF, som har 
större resurser.

Kvinna till Kvinna får mycket erbjudanden om samarbeten utifrån och många kontaktar dem och vill hjälpa till. 

Tidigare har Kvinna till Kvinna samarbetat med klädkedjan Lindex och de undersöker nu möjligheter att sam-

arbeta med ler företag. Kvinna till Kvinna hade ett samarbete med ett antal bloggare i kampanjen “Dubbelpepp” 
där kvinnor uppmanades att köpa peppande blogginlägg och samtidigt bidra till de kvinnofrågor som Kvinna 

till Kvinna driver. Organisationen har också hjälp av en smyckesdesigner som låter delar av sin försäljning gå till 
dem. (Rönnlund, 2013)

Rönnlund (2013) menar att Kvinna till Kvinna utöver tidigare nämnda samarbeten även har hjälp av två reklam-

byråer, en webbyrå och ett tryckeri som jobbar mycket förmånligt eller till och med gratis för dem. Lithander 
(2013) säger att Kvinna till Kvinna ibland jobbar med externa forskare och journalister vid rapporter och skriv-

projekt. Både Rönnlund och Lithander lägger vikt vid att de volontärer som jobbar gratis för Kvinna till Kvinna, 
med att sprida deras budskap, är en mycket viktig resurs för organisationen.

Rönnlund (2013) beskriver att de ideella organisationerna närmar sig de kommersiella företagens sätt att kommuni-
cera. Hon tror också att det inns kunskaper på reklambyråer kring att marknadsföra ideella organisationer. Vidare 
berättar Rönnlund att hennes intryck är att samarbetena inte bara är ett sätt för reklambyråerna att marknadsföra 
sig utan att det inns ett genuint engagemang. Samtidigt tror hon att det blir viktigare för människor att jobba med 
sådant som de sympatiserar med. På så sätt menar Rönnlund att det sker en naturlig professionalisering på organisa-

tionerna. Exempelvis är det ofta mycket svårt att få jobb på organisationerna idag.

5.8 Skillnader

Leander (2013) menar att grunden för kommunikation alltid är samma, då det går ut på att försöka nå fram till och 
påverka människor – oavsett om det är ett företag eller en ideell organisation. Men han menar också att olika typer 

av tonalitet och bas används av de olika verksamheterna. Bergsten (2013) menar att Barncancerfonden inte uttalat 
tänker att det inns skillnader mellan dem och företag. Men hon menar också att de inte planerar marknadsföring-

en på samma sätt som företag, som går in kampanjmässigt och planerar för medieval. Barncancerfonden kommer 

istället in där det inns osålt utrymme vilket medför att det inte blir samma satta kommunikationsplan. Ett val som 
Bergsten menar görs för att hålla nere kostnaderna.
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Bergsten (2013) menar att Barncancerfonden har etiska krav att leva upp till då de måste behandla alla människor 
som är med i deras reklam på ett värdigt sätt. De måste också vara noga med urvalet av deltagare då det är viktigt 

att marknadsföringen är autentisk och att familjerna deltar av rätt anledning. Vidare menar Bergsten att företag 

liksom organisationer måste visa hänsyn till människor som deltar i reklamilmer och annan marknadsföring men 
att det är väldigt viktigt för Barncancerfonden att visa hänsyn eftersom det är drabbade familjer som är med i deras 

marknadsföring. Därmed blir det även viktigt att familjerna känner att de kan skriva under på att organisationens 

marknadsföring är korrekt och lämplig. Även Leander (2013) menar att den ideella sektorn i mångt och mycket ver-
kar i en förtroendebransch där organisationer förväntas ha en högre moral och etik än kommersiella företag. Dessa 

förväntningar blir en viktig förutsättning då de måste speglas i kommunikationen. Formella skillnader för politiska, 

legala och ekonomiska aspekter uppfattar han vara få, om det ens inns några. Bergsten (2013) berättar även att 
Barncancerfonden får många rabatter som företag inte erbjuds.

Lithander (2013) menar att en stor skillnad från näringslivet är att Kvinna till Kvinna vill sprida information och 
inte sälja någonting vilket innebär att personer som ger pengar till organisationen inte får en sak tillbaka. Rönnlund 
menar att det inns många skillnader i förutsättningar för marknadsföring och att Kvinna till Kvinna måste ta hän-

syn till regler om vart pengar får gå. En stor del av Kvinna till Kvinnas insamling kommer från exempelvis Sida och 

EU som ofta öronmärker sina bidrag till speciika insatser. Det medför att de har mindre möjligheter att bestämma 
över hur resurser ska användas. Rönnlund (2013) påpekar att det även inns en mängd regler som ställs av Svensk 
insamlingskontroll då Kvinna till Kvinna är innehavare av ett 90-konto. Exempelvis innebär dessa regler att max-

imalt 25 % av insamlingen får gå till administration och andra kostnader. Även FRII ger råd och riktlinjer för alla 
som sysslar med insamlingsverksamhet inom den ideella sektorn.

Rönnlund (2013) betonar vikten av att ha förtroende från deras givare då allt bygger på trovärdighet och att de 
är professionella. Lithander (2013) menar att det ställs högre etiska krav på personer som jobbar för ett ändamål 
än på de som säljer produkter. Vidare förekommer det en större granskning av vad Kvinna till Kvinna och andra 

insamlingsorganisationer gör. Hon nämner också höga löner som något som inte ses som positiv. Rönnlund 
(2013) menar också att Kvinna till Kvinna har många volontärer som jobbar gratis för dem och påpekar att det 
förmodligen är sällan som människor vill jobba gratis för Coca-Cola. Lithander (2013) menar att få kan säga att 
Kvinna till Kvinnas syfte är dåligt då de inte arbetar för att organisationen och dess anställda ska få det bättre 

genom exempelvis högre löner och inare kontor.
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6. Analys   
      
Följande avsnitt är uppdelat efter de två frågeställningar som formulerats för att besvara studien syfte. Först tolkas insamlad data 

utifrån tidigare beskrivna teorier. Sedan analyseras vilka speciika förutsättningar som organisationerna nämner men som utelämnas 
av teorin.

6.1 Kommunikationsteoriernas överrensstämmelse

6.1.1 Budskapet

Budskapet speglar verksamheten och kan inte modiieras i samma utsträckning som i näringslivet (se 4.1.1 Bud-
skapet). Barncancer är något som lätt uppfattas som skrämmande och det är inte ett område som människor har ett 

brinnande intresserade för vilket gör att budskapet kan vara svårare att nå ut med och att Barncancerfonden måste 

vara mer försiktiga i hur de uttrycker sig. Trots detta måste Barncancerfonden vara modiga och berätta sanningen 

om att barn kan drabbas av cancer vilket är en svår balansgång (se 4.1.1 Budskapet). Kvinna till Kvinnas målgrupp 
är intresserade av deras frågor, och de anser inte att det är svårt att nå ut (se 5.6 Målgrupp).

Intern förankring av budskap är viktigt men kan kräva tid för diskussioner, kompromisser och möjlighet att pröva 
idéer (se 4.1.1 Budskapet). Barncancerfonden förankrar internt genom att lera personer från Barncancerfonden 
samt utvalda familjer, som är drabbade av barncancer, tillsammans ger synpunkter och värderar marknadsförings-

material. Barncancerfonden ändrade vid ett tidigare tillfälle sin kampanj efter att ha tagit in åsikter från drabbade 

familjer, vilket visar att de interna förankringarna påverkar resultatet. Kvinna till Kvinna arbetar med förankring 

inom organisationen genom att avdelningarna är med och granskar marknadsföringen. Detta sker bland annat 

genom att fältkontoren godkänner användning av bilder på personer. Fältkontoren godkände exempelvis informa-

tionsilmen för att säkerställa att ilmerna ger en sann bild. Rönnlund menar dock att det brukar gå fort att förankra 
idéer. Hon upplever det heller inte som att det skiljer sig något större mot hennes tidigare arbetsplatser. (Se 5.3 
Process)

6.1.2 Målgrupper

Det kan uppstå problem då idéburna organisationer försöker kommunicera med lera målgrupper samtidigt (se 
4.1.2 Målgrupper). Både Kvinna till Kvinna och Barncancerfonden har ambitioner att nå mycket breda må lgrupper. 
Kvinna till Kvinna säger att deras målgrupp är alla som har intresse för deras frågor och Barncancerfonden upp-

ger hela allmänheten som sin målgrupp då de tycker att det är viktigt att upplysa alla om barncancer. Men båda 

organisationerna har också nedbrutna målgrupper då de är medvetna om att det inns grupper som har närmre till 
att ge bidrag än andra. Barncancerfonden har tagit fram olika metoder för att möta en bredare målgrupp genom att 

skapa ler olika sätt att ge ett bidrag på. (Se 5.6 Målgrupp)

6.1.3 Beteendeförändringar

Litteraturen visar att marknadsföring av idéer ofta handlar om att få mottagaren att göra attityd- och beteendeför-

ändringar som kan vara omfattande. Det kan handla om att övertyga någon om att ändra åsikt. (Se 4.1.3 Beteende-

förändringar). Kvinna till Kvinnas menar dock att få anser att deras syfte är dåligt (se 5.8 Skillnader). Barncancer-
fonden och Kvinna till Kvinna vill i sin marknadsföring främst åstadkomma en beteendeförändring hos individer 

genom att få dessa att börja stödja verksamheten och skänka pengar.
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Kommunikationen försvåras ofta av att fördelarna med det nya beteendet kan vara osynliga samt gynna någon 

annan, vilket gör det svårt att se vinsten på det individuella planet. Att synliggöra fördelar och resultat så att mål-

grupperna ser effekterna blir därför viktigt. Fortsatta kontakter och dialog med människor är också av betydelse för 

att understödja ett nytt beteende. (Se 4.1.3 Beteendeförändringar). Organisationerna arbetar med givarvård (se 5.3 
Process) och med utskick till givare (se 5.4 Kanaler) för att uppnå detta. För att åstadkomma beteendeförändringar 
kan sättet att ge på behöva förändras. Barncancerfonden försöker därmed tilltala nya målgrupper med kampanjen 

“Give Hope”.

Vilka beteendeförändringar som beror på vilken kommunikationsinsats är svårt att mäta (se 4.1.3 Beteendeföränd-

ringar). Det är också svårt att mäta enskilda aktiviteter (se 5.5 Utvärdering) men Bergsten menar att de kan se att 
det ger effekt när lera typer av marknadsföring genomförs.

6.1.4 Synen på marknadsföring

Enligt Olsson tycker många inom idéburna organisationer att reklam är oärlig och fokuseras på snabba lösningar 
framför långsiktiga (se 4.1.4 Synen på marknadsföring). Rönnlund och Bergsten beskriver en professionalisering 
inom den ideella sektorn som innebär att ler och ler individer sitter på yrkeskunskaper och inte bara intressen. 
Bergsten menar också att de måste göra marknadsföring som håller över tid eftersom de inte har resurser nog för 

att förnya sig ofta. Det är ett sätt att tänka långsiktigt med marknadsföring. (Se 5.8 Skillnader).

Olsson menar att det inns tydliga kulturskillnader mellan organisationens ledning och marknadsföringskonsulter. 
Till exempel kan det vara svårt för marknadsföringskonsulter att greppa idéburna organisationers roll och funktion, 

att de drivs av en ideologi och har en opinionsbildande funktion (se 4.1.4 Synen på marknadsföring). Bergströms 
och Rönnlunds beskrivning av samarbetspartners kunskaper ger intryck av att det inte saknas kunskap, bland annat 
då det blir mindre skillnader mellan kommersiell och ideell marknadsföring (se 5.7 Resurser).

6.1.5 Trumfkort

Att ideella organisationer uppfattas ha ett gott syfte av omvärlden (se 4.1.5 Trumfkort) uppfattar Rönnlund som 
ett bra säljargument (se 5.2 Budskap). Lithander menar att få kan säga att Kvinna till Kvinnas syfte är dåligt då de 
inte arbetar för att organisationen och dess anställda ska få högre löner eller inare kontor. (Se 5.8 Skillnader)

6.2 Speciika förutsättningar enligt Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna
Det inns inga stora skillnader mellan kommersiell marknadsföring och Barncancerfondens marknadsföring 
menar Leander och Bergsten. Bergsten menar dock att en skillnad är att de inte kan planera marknadsföring på 

samma sätt som företag på grund av att de alltid arbetar för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. 

Men organisationerna påpekar också att de får rabatter på medietjänster på ett sätt som företag inte får (se 5.8 
Skillnader) samt att de får många erbjudanden om samarbeten. Båda organisationerna uttrycker också att de får 

mycket hjälp av reklambyråer som inte tar ut samma arvoden av dem. Kvinna till Kvinna menar också att de 

har volontärer som arbetar för dem, något som ett företag i allmänhet inte kan räkna med. Andra ekonomiska 

förutsättningar är att Kvinna till Kvinnas marknadsföring i stor utsträckning styrs av sina inansiärer, framförallt 
Sida och EU, genom att pengarna normalt är öronmärkta till speciika insatser och projekt. Kvinna till Kvinna 
och Barncancerfonden har också ett 90-konto som säkerställer att insamlingen håller god kvalitet och är inte 
belastas av oskäliga kostnader. Vidare har båda även medlemskap i FRII som innebär att de måste förhålla sig till 
rik tlinjer som bland annat styr förutsättningar för marknadsföring. (Se 5.7 Resurser)  
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Alla respondenter i studien är överens om att trovärdighet och etik är viktiga förutsättningar för organisationernas 

marknadsföring eftersom den ideella sektorn verkar i en förtroendebransch, som förväntas ha en högre moral 

och etik än kommersiella företag. Bergsten menar att det är viktigt att företag visar hänsyn för människor som 

deltar i reklamilmer, men att Barncancerfonden måste visa extra hänsyn eftersom drabbade och familjer är med i 
marknadsföringen. (Se 5.8 Skillnader) Kvinna till Kvinna å sin sida måste få godkännande för bilder de använder i 
marknadsföringen, eftersom det kan vara känsligt att porträtteras som feminist i andra länder (se 5.3 Process).

Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna vill sprida information och samla in pengar (se 5.1 Kommunikationens 
syfte) dock saknar de en produkt att sälja. När pengar ges till kommersiella företag får köparen alltid något tillbaka 

vilket inte är fallet för ideella organisationer där pengarna går till att gynna någon annan. Barncancerfonden 

“produktiierar” därför sina tjänster genom bland annat kampanjen Give Hope som skapar möjligen att både 
skänka pengar och få en produkt tillbaka. Barncancerfonden försöker också konkretisera gåvorna genom att för-

klara vad man får för pengarna eftersom forskning är väldigt okonkret. (Se 5.2 Budskap).  
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7. Slutsatser

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser genom sex speciika förutsättningar för marknadsföring av ideella organisationer som be-
driver insamling i Sverige. Dessa speciika förutsättningar baseras på teorier inom ämnet samt de studier som genomförts av Barncan-

cerfondens och Kvinna till Kvinnas uppfattningar av ideella organisationers förutsättningar. Punkterna är således främst applicerbara 

på liknande ideella organisationer, dvs. organisationer som bedriver insamling för välgörande ändamål.  

Följande punkter överensstämmer med litteraturen samt Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna syn på organisa-

tioners förutsättningar för marknadsföring:

• Ideella organisationer har ofta som mål att nå en mycket bred publik eller till och med hela allmänheten. 

Företag väljer ofta att bortse från målgrupper som är svåra att nå eller inte är lönsamma att fokusera 

marknadsföringen mot. Ideella organisationer har dock som målsättning att nå en mycket bred målgrupp 
med sitt informationsarbete och anser att det är viktigt att allmänheten har kunskaper om organisationen 

och dess frågor. Studien visar även att Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna arbetar strategiskt med 

målgrupper för att rikta insamling och även informationsarbetet, trots att det inns en vilja att nå ut brett. 

• Ideella organisationer har svårt att modiiera sitt budskap i samma utsträckning som näringslivet eftersom 

budskapet måste spegla verksamheten. Från studerade organisationer framgår att budskapet måste 

kommuniceras oavsett målgruppens intressen. Om organisationerna har ett naturligt intresseväckande 
ämne är det därför lättare att nå ut med budskapet. I och med detta kan svårigheterna med att modiiera 
budskapet drabba ideella organisationer i varierande utsträckning.

• Att ge gåvor till en ideell organisation är ofta en osynlig handling som gynnar någon annan i första hand. 

Vanliga tjänster och produkter gynnar individen själv och ger en direkt belöning som ideella organisatio-

ner har svårt att motsvara. Från de studerade organisationerna nämns avsaknaden av produkt som något de 

måste bemöta vid marknadsföring till privatpersoner. Att bemöta avsaknaden av produkt kan ske på lera 
olika sätt. Till exempel genom att konkretisera gåvan, använda argument som tilltalar medkänsla eller 

genom att erbjuda produkter där en del av vinsten går till verksamheten. 

• Ideella organisationer uppfattas ha ett gott syfte av omvärlden vilket kan göra allmänheten mer öppen för 

organisationens budskap. Studien visar att det även kan öka organisationens resurser genom olika samar-

beten med företag, gratistjänster, volontärer och medlemmar som alla kan inkluderas i marknadsföring-

en. 

Genom de intervjuer som genomfördes med representanter för Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna kunde 

ytterligare förutsättningar innas. Nedan presenteras två speciika förutsättningar som inte nämns av tidigare 
presenterad litteratur:

• Trovärdighet och etik är viktiga förutsättningar för marknadsföringen då den ideella sektorn verkar i en 

förtroendebransch som förväntas ha högre moral och etik än kommersiella företag. Det inns en lägre 
tolerans mot felaktigheter och oärlighet. En bristande trovärdighet kan drabba organisationen hårt och 

försvåra insamlingsarbetet.  
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• De ekonomiska aspekterna skiljer sig från övriga sektorer vilket givetvis påverkar marknadsföringen. Ex-

empelvis kan det vara svårt att planera marknadsföringskanaler i detalj, eftersom kostnaderna ständigt 

förväntas vara så låga som möjligt. Genom att vara medlem i Svensk insamlingskontroll ställs krav på hur 

stor del av insamlade medel som får läggas på administration och marknadsföring. I vissa fall ställer även 
inansiärer krav på hur pengar ska användas vilket ger organisationerna mindre möjlighet att påverka hur 
marknadsföring ska genomföras.
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8. Diskussion

Några förutsättningar för marknadsföring som nämns i denna studie, av både respondenter och litteratur, 

presenteras inte i slutsatserna. Av de förutsättningar som respondenterna nämner ansågs inte alla vara unika för 

ideella verksamheters marknadsföring. Det som ansetts vara gemensamt med näringslivet har därmed ute slutits. 

Av de speciika förutsättningar som fanns i litteraturen var inte alla applicerbara på Barncancerfonden och 
Kvinna till Kvinna. Exempelvis antyder litteraturen att synen på marknadsföring skulle vara negativ och att det 

sker en kulturkrock mellan ideella organisationers ledning och marknadsföringskonsulter. Detta styrks inte av 

genomförda intervjuer, då respondenterna har varit positivt inställda till byråer och deras kunskap. Litteraturen 

nämner även att det kan uppstå problem då ideella organisationer försöker kommunicera med hela allmänheten 

samtidigt. Detta har inte återfunnits hos deltagande organisationer som har visat målgruppskännedom.

Denna studie har visat på att den litteratur som inns tillgänglig på området, ideella organisationers förutsättningar 
för marknadsföring, är tillämpbar i relativt stor utsträckning. Då litteraturen är så pass bred och försöker möta 

alla verksamheter inom den ideella sektorn blir det naturligt att inte alla förutsättningar gäller organisationer med 

insamlingsverksamhet. På så sätt känns litteraturen ofokuserad.

Denna studie är tillämpbar på organisationer som liknar Barncancerfonden och Kvinna till Kvinna. För organisa-

tioner med andra syften än att samla in pengar till välgörande ändamål överensstämmer inte studiens slutsatser fullt 

ut. Det inns även skillnader mellan Kvinna till Kvinna och Barncancerfonden. Varje organisation har speciika 
förutsättningar som är knutet till den enskilda verksamheten vilket försvårar generaliseringar. Förutsättningarna kan 

bero på vilket ämne organisationen berör, vilka resurser som inns, organisationens storlek och etablering. Kvinna 
till Kvinna jobbar med mänskliga rättigheter vilket är ett naturligt intresseområde för många. Barncancerfonden har 

däremot ett fokus på att bekämpa barncancer som inte är ett naturligt intresseområde, då få har ett genuint intresse 

för sjukdomar. Barncancerfonden är också större och mer välkända i jämförelse med Kvinna till Kvinna vilket i sig 

är en förutsättning för marknadsföring.

Anställda på ideella organisationer med insamlingsverksamhet tycks inte fokusera på att det inns skillnader mellan 
företag och organisationers förutsättningar för marknadsföring. Även om de som deltagit i denna studie kan inna 
lera skillnader vid direkta frågor. Respondenterna menar att ideella organisationers och företags marknadsföring 
närmar sig varandra och att skillnaderna i sätten att kommunicera på blir allt mindre. Därmed är det lätt att ställa 

sig frågan: hur viktigt är det att vara medveten om de speciika förutsättningar som inns för ideella organisationers 
marknadsföring? Först och främst är det viktigt att ha grundläggande kunskaper i marknadsföring och kommuni-
kation. För reklambyråer och andra aktörer som jobbar externt med ideella organisationers marknadsföring kan 

speciika förutsättningar dock kännas relevant eftersom de av naturliga skäl inte har lika mycket erfarenhet, inblick 
och kunskap om organisationerna. 
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9. Förslag på vidare forskning

Eftersom den ideella sektorn består av en mängd olika verksamhetsområden, allt från trossamfund till fotbolls-

föreningar, blir det svår att lista speciika förutsättningar som är applicerbara över hela den ideella sektorn. Därför 
vore det intressant att undersöka hur den ideella sektorn kan delas in i subgrupper som möjliggör generaliserbara 

listor. Intressanta frågeställningar skulle då kunna vara: Har idrottsföreningar och trossamfund samma förutsättningar för 

marknadsföring? Eller: Är de grundläggande förutsättningarna för marknadsföring de samma för alla olika typer av idrottsföreningar? 

Eller: Ligger skillnader i förutsättningar för marknadsföring främst i organisationsformen eller typen av verksamhet?

Ofta uppstår en jämförelse med näringslivet och ideella organisationer, det verkar helt enkelt vara svårt att komma 
undan att näringslivet uppfattas vara den ideella sektorns motsats. Av denna anledning är det intressant att jämföra 

om synen på marknadsföring skiljer sig mellan ideella organisationer och företag. Det skulle även klargöra vilka 

förutsättningar som är gemensamma och vilka som är speciika för ideella verksamheter.

En del av ideella organisationers marknadsföring som inte diskuteras närmare i denna rapport är eventmarknads-

föring. Ett av de tydligaste exemplen som de lesta känner till är Rosa Bandet-kampanjen som bland annat ge-

nomför en årlig gala som engagerar många människor att samla in pengar till bröstcancerforskning. Rosa Bandet- 
kampanjen har varit framgångsrik och numera är det få som inte känner till syftet med det rosa bandet. I dag inns 
det dessutom ler band med andra färger, som tillexempel det blå bandet mot prostatacancer. Även galaformen för 
insamling har under de senaste åren ökat i popularitet och relativt ofta syns insamlingsgalor i teve. Att denna form 

av marknadsföring tycks ha blivit mycket populär och framgångsrik gör fenomenet intressant att studera. 

Några av respondenterna beskriver en professionalisering inom branschen, då ler med utbildning och yrkes-

profession söker sig till ideella organisationer. De utrycker även att den ideella och privata sektorn närmar sig 

varandra i sätten att kommunicera. Det skulle i och med detta vara intressant att undersöka professionaliseringen 

inom den ideella sektorn för att se hur detta påverkar marknadsföringen.

Denna studie är inriktad på ideella organisationer med insamlingsverksamhet för välgörande ändamål. En liknande 

studie av andra ideella organisationer med särskiljande syften vore därmed befogad. Detta skulle kunna ge svar på 

hur förutsättningarna för marknadsföring skiljer sig inom den ideella sektorn samt vilka förutsättningar som kart-

lagts i denna studie som är möjliga att applicera på andra ideella verksamheter.
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Bilaga 1 - Intervjumall direkta intervjuer

1. Berätta lite om dig själv och om Kvinna till Kvinna
• Vad du har för roll inom organisationen?
• Vad du har för bakgrund?
• Hur hamnade på Kvinna till kvinna?
• Hur ser organisationen ut? (medlemmar, chefter osv)
• Hur många anställda?

1. Beskriv hur Kvinna till kvinna arbetar med kommunikation till privatpersoner.
• Vad vill Kvinna till Kvinna uppnå med denna kommunikation, dvs vad inns det för mål?
• Hur arbetar, eller planerar ni att göra, för att uppnå målen?
• På vilka sätt och i vilka sammanhang är ni synliga?
• Vilka vänder ni er till? Finns det grupper som är mer/mindre viktiga att nå? Varför?
• Upplever ni att det är svårt att inna rätt målgrupp?
• Vilka kanaler använder ni för er kommunikation?     
• I vilket syfte sker kommunikationen (informera, beröra)? Anser ni att detta går fram till målgruppen? Om 

ja, hur då?
• Hur ser kommunikationen ut på lokal nivå?

2. Beskriv processen för framtagning av kommunikationsmaterial.

• Kan du beskriva något av de senaste projekten? (exempelvis framtagning av hemsida, annons, broschyr 
eller informationsvideo)

• Vilka personer är inblandade i processen?
• Beställer ni tjänster? Om ni gör det, hur går det till?
• Hur lätt är det att få igenom förslag till kommunikationen? Är det många som ska vara med och godkän-

na? Hur går alla rundor, med styrelsen osv. Hur klubbas beslut om kommunikation igenom?
• Brukar ni utvärdera kommunikationsinsatser, om ja, hur sker det?

3. Upplever ni att det inns skillnader mellan kommersiell marknadsföring och ideella organisationers marknadsfö-

ring? Om ja, vilka?
• Finns det exempelvis något som ni som ideell organisation måste ta hänsyn till som företag kan bortse 

från?
• Finns det ekonomiska, etiska och/eller legala faktorer som skiljer sig mellan kommersiell och ideell mark-

nadsföring?
• Finns det fördelar som ideella organisationer kan använda sig av vid kommunikationen, som företag inte 

gynnas av?
• Finns det några skillnader som baseras på att företag drivs av vinstintresse och att ideella organisationer 

inte gör det?

Om de uttrycker att det inns skillnader fråga följande:
________________________________________

4. Upplever ni att det inns medvetenhet om dessa speciika förutsättningar hos de som tar fram ert kommunika-



tionsmaterial?
Finns det medvetenhet om detta hos de som jobbar med kommunikation:

• inom organisationen?
• hos eventuella sammarbetspartners (exempelvis reklambyrå)

________________________________________

5. Övrigt
• Finns det något mer kring er kommunikation som du anser vara viktigt att ta upp?



Bilaga 2 - Förberedande intervjumaterial

1. Berätta lite om dig själv och om Barncancerfonden
• Vad du har för roll inom organisationen?
• Vad du har för bakgrund?
• Hur ser organisationen ut?

2. Beskriv hur Barncancerfonden arbetar med kommunikation till privatpersoner.

• Vad vill Barncancerfonden uppnå med sin kommunikation, dvs vad inns det för mål?
• Hur arbetar, eller planerar ni att göra, för att uppnå målen?
• På vilka sätt och i vilka sammanhang är ni synliga?
• Vilka eller vilken målgrupp vänder ni er till?

3. Beskriv hur processen kan se ut för framtagning av kommunikationsmaterial.

• Kan du beskriva någon av de senaste projekten? (exempelvis framtagning av hemsida, annons, broschyr 
eller informationsvideo)

• Vilka är inblandade i processen?

4. Upplever du att det inns skillnader mellan ideella organisationers och företags kommunikation/marknadsfö-

ring?
• Finns det exempelvis något som ni som ideell organisation måste ta hänsyn till som företag kan bortse 

från? (exempelvis ekonomiska, etiska och legala faktorer)
• Finns det fördelar som ideella organisationer kan använda sig av vid kommunikationen, men som företag 

inte gynnas av?
        

5. Övrigt
• Finns det något mer kring er kommunikation som du anser vara viktigt att ta upp?


