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SAMMANFATTNING 

 

Bilden av ideella hjälporganisationerna är positiv och relativt stabil över tiden, dock 

påverkas denna bild av hur mycket uppmärksamhet, positiv som negativ, 

organisationerna får i media. Negativ publicitet för en specifik ideell organisation leder 

till en negativ attityd för hela den ideella sektorn. Trots att svenska folket har en positiv 

inställning till ideella hjälporganisationer, är det många som fortfarande är kritiska till 

att pengarna som doneras verkligen når fram till de behövande.  

Uppsatsens syfte är att undersöka välgörenhetsorganisationers nuvarande och 

potentiella givares attityder, med fokus på UNCIEF, utifrån ett konsumentbeteende 

perspektiv. Därefter utvärderas denna information för att sedan bistå som ett underlag 

vid analys ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv.  

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

information är intervjuer i form av fokusgrupper. Studien har begränsats till UNICEFS 

målgrupp, engångsgivare och har utefter dessa kategoriserat de olika fokusgrupperna. 

Sekundärdata från facklitteratur, vetenskapliga artiklar samt internetkällor har använts 

som teoretiskt underlag. Utifrån den samlade empirin och genomförda analysen följer 

nedan uppsatsens slutsats. 

 UNICEFs marknadskommunikation är anpassat till den äldre generationen, 

denna behöver förnyas för att bättre nå ut till den Yngre Generationen. 

 UNICEF kan genom sin marknadskommunikation dämpa osäkerhet beträffande 

de bidragande pengarnas säkerhet. 

 Benägenheten till att donera skulle öka om förbättringen som donationspengarna 

bidrar till skulle förtydligas. 

 Extern kommunikation som påverkar mest är reklam som det svenska folket kan 

relatera till bättre. 

 Respondenterna upplevde att det var svårt att urskilja UNICEF från en annan 

välgörenhetsorganisation, brist på differentiering. 

 Det bör uppstå ett samarbete mellan UNICEF och något annat företag för att 

”förnya” varumärket möjliggöra en anpassning till den Yngre Generationen. 
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1. INTRODUKTION 

Första kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning kring ämnesområdet, välgörenhet, därefter 

följer en problemdiskussion kring ämnet som leder till en problemformulering och därmed 

uppsatsens syfte. Vidare presenteras ett samarbete mellan välgörenhetsorganisationen UNICEF och 

reklambyrån Trackster. 

1.1 BAKGRUND  

Det svenska folket har idag ett stort förtroende för den ideella sektorn, men benägenheten att 

skänka ökar framförallt när en katastrof i ett land inträffar. Vid naturkatastrofer ökar 

generositeten, men att andra människors vardag i många länder ständigt präglas av svält och 

sjukdomar är något som många blundar för och glömmer bort. Människor känner sig inte 

tillräckligt motiverade till att regelbundet donera och detta är ett problem. (FRII 1 - 

huvudrapport, 2011, s.4). 

Enligt en undersökning som gjordes i januari 2011 av Swedbank Robur konstaterades det att 

72% av svenskarna har en positiv eller mycket positiv inställning till ideella hjälporganisationer. 

Samma undersökning utfördes ett år tidigare och resultatet då, visade att 82% av de tillfrågade 

hade en positiv eller mycket positiv attityd (FRII 1 - huvudrapport, 2011, s.4). Differensen i 

resultatet från 2010 till 2011 beror på att undersökningen 2010 genomfördes precis efter 

jordbävningskatastrofen på Haiti. Denna undersökning bekräftar att det svenska folkets attityd 

till välgörenhetsorganisationer ökar varje gång en katastrof inträffar (FRII 1 - huvudrapport, 

2011, s.4). Utöver den positiva attityden, ökade under perioden 2005-2011 även andelen givare 

tydligt vid tsunamikatastrofen, 2004 och jordbävningen på Haiti, 2010. Under dessa tillfällen fick 

de ideella hjälporganisationerna mycket uppmärksamhet i media och svenska folkets 

generositet ökade betydligt (FRII 1 - huvudrapport, 2011, s.9).   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att bilden av ideella hjälporganisationerna är positiv 

och relativt stabil över tiden. Dock påverkas den bilden av hur mycket uppmärksamhet, positiv 

som negativ, organisationerna får i media. Negativ publicitet för en specifik ideell organisation 

leder till en negativ attityd för hela den ideella sektorn (FRII 1 - huvudrapport, 2011, s.6).  

Enligt Basil och Herr (2003, s.61) är benägenheten att skänka låg om konsumentens attityd 

gentemot organisationen är negativ eller om välgörenhetsorganisationen har ett dåligt rykte. 

 

Trots att det svenska folket har en positiv inställning till ideella hjälporganisationer, är många 

fortfarande kritiska och litar inte på att pengarna verkligen når fram till människor som behöver 

de (FRII 1 - huvudrapport, 2011, s.7).  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION  

För att välgörenhetsorganisationen UNICEF ska kunna skapa lojala givare behöver de ta reda på 

det mest effektiva sättet att nå ut till de som individer. För att kunna göra det behöver företaget 

relatera till kunden på både känslomässiga plan samt skapa en förståelse för deras tankesätt. Det 

som krävs är empirisk och aktuell information då människors attityder och tankesätt kan ändras 

konstant.  Genom att applicera köpbeslutsprocessen i ett välgörenhetssammanhang, kan 

företaget ta reda på hur kunden tänker och känner för just donationer och välgörenhet. Denna 

information kan sedan användas för att utforma en effektiv relationsmarknadsföringsstrategi.  

Uppsatsen kommer att följa utvecklingen utav samarbetet mellan UNICEF och reklambyrån 

Trackster och bidra med empirisk och teoretisk information. Denna information kommer 

slutligen att analyseras ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur kan en välgörenhetsorganisation, utifrån ett relationsmarknadsförings synsätt, påverka 

potentiella och nuvarande givares attityder gentemot välgörenhet och donationer? 

1.4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka välgörenhetsorganisationers nuvarande och 

potentiella givares attityder, med fokus på UNCIEF, utifrån ett konsumentbeteende perspektiv.  

Därefter utvärderas denna information för att sedan bistå som ett underlag vid analys ur ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv.   
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1.5 UNICEF 

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns 

rättigheter, de kämpar i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet och 

utveckling (Unicef, Detta är Unicef, 2011). När FN bildade UNICEF år 1946 var det tänkt att det 

skulle vara en kortvarig insats för att hjälpa krigsdrabbade barn efter andra världskriget. Genom 

åren har UNICEF räddat mer än 25 miljoner barns liv och är idag den största 

barnrättsorganisationen i världen (Unicef, Historik, 2011). UNICEF har som mål att alla barn ska 

få sina rättigheter tillgodosedda och har arbetat mot detta mål i över 60 år och de tänker 

fortsätta denna kamp tills målet är nått (Unicef, Vår unika arbetsmetod, 2011). 

FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) har samlat in rapporter över 

välgörenhetsorganisationernas insamlingsresultat för helåret 2009 (FRII 2, 2011). Den 13.mars 

2010 sammanställdes resultatet och den ledande välgörenhetsorganisationen var UNICEF som 

ökade sin insamling från 414 miljoner kronor år 2008 till 479 miljoner kronor år 2009 (FRII 3, 

Insamlingsresultat, 2009). UNICEF har sedan 2009 inte kunnat bevara den ledande posten. Det 

nya resultatet för år 2010 visade att organisationen denna gång var placerad på en tredje plats 

genom att minska sin insamling till 420 miljoner kronor år 2010 (FRII 4, Insamlingsresultat, 

2010).  

1.6 TRACKSTER 

Trackster är en reklambyrå med fokus på relationsmarknadsföring (RM). De har en stark tro på 

att kreativitet och starka idéer ger mätbara resultat. Trackster har prestigefyllda vinster i 100-

Wattaren, Guldnyckeln, Guldlådan och har även belönats med Årets Byrå tre år i rad. Idag består 

Trackster av 11 medarbetare som alla jobbar kreativt i sina olika roller (Trackster, 2011). 

Trackster grundades år 1997 och ingår i nätverket A-com som är ett nätverk av välpositionerade 

specialistbolag under egna varumärken. A-com är ett av Sveriges största oberoende nätverk 

inom professionella marknadsföringstjänster (A-com, 2011) 

Tracksters filosofi går ut på att bygga starkare relationer med ett företags kunder. Resultatet av 

detta ska leda till att de blir mer märkeslojala, vilka köper mer, stannar kvar längre och blir goda 

ambassadörer (Trackster, 2011).  

Tracksters uppdrag för olika företag är att hjälpa deras varumärken att växa genom att öka 

värdet för deras kunder. För att lyckas skapar Trackster stark, individnära kommunikation 

vilket resulterar i förändringar av beteenden och attityder (Trackster, 2011).  
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Företaget arbetar för att utveckla transaktionskunder till långsiktiga och lojala kunder genom att 

skapa en känslomässig relation till kunden. Både när det gäller Business-to-Consumer (B2C) och 

Business-to-Business (B2B) (Trackster, 2011). 

”Tracksters övertygelse är att möjligheten att förändra beteenden, attityder till varumärken och 

skapa transaktioner ökar ju närmare individen kommunikationen träffar. Levande relationer – 

mätbara resultat!” (Trackster, 2011). 

Trackster har en blandning av kunder som exempelvis Avanza Bank, Air China, Box Experience, 

Jofama, SPP Pensioner, NK och UNICEF (Trackster, 2011). 

1.7 SAMARBETE TRACKSTER & UNICEF  

Mars 2011 valde UNICEF Trackster som ny reklambyrå att samarbeta med. Inledningsvis 

kommer Tracksters arbetsgrupp att i huvudsak ha fokus på en efterfrågad RM-strategi samt 

att rekrytera nya givare till organisationen. (Trackster, 2011) 

Cia Jonsson, VD på Trackster berättar: 

– ”Det här är naturligtvis ett jätteroligt samarbete för oss. Vi ser fram emot att jobba med UNICEF 

som är ett starkt varumärke och gör ett fantastiskt jobb för utsatta barn i världen. Det finns ett 

stort engagemang i arbetsgruppen och nu ska vi vara med och göra skillnad. Det finns många fler 

som kan vara med och ge sitt bidrag till UNICEF för att skapa möjligheter för världens barn, det är 

dem vi ska hitta!” (Trackster, 2011). 
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2. PRAKTISK METOD 

Detta kapitel innefattar de praktiska metodval samt tillvägagångssätt för att nå studiens syfte.  

Här redogörs även urvalet vid utförandet av undersökningen.   

2.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

Denna studie är i samarbete med reklambyrån Trackster som har i uppdrag av UNICEF att bland 

annat rekrytera nya givare. Därmed undersöks potentiella givares attityder gentemot 

välgörenhet och donationer, med fokus på UNICEF. Attityder och uppfattningar kan ändras 

närsomhelst hos en människa och därför är det viktigt att undersöka människors åsikter i 

nuläget. Marknadsföringen för en välgörenhetsorganisation kan på bästa sätt formas och riktas, 

mot de utvalda målgrupperna, när den kan baseras på målgruppernas åsikter idag. Därmed 

träffa människor på en mer personlig nivå. För att tillhandahålla relevant och aktuell 

förstahandsinformation kommer denna studie att utgå från specifikt utvalda fokusgrupper.   

 

2.2 VAL AV INTERVJUTEKNIK 

För att kunna ta fram mer djupgående information och insikter samt skapa en förståelse för 

målgruppens sätt att tänka, har författarna valt att använda sig utav en kvalitativ 

undersökningsform, fokusgrupper.  Kvalitativa undersökningar är ostrukturerade i sin karaktär 

vilket innebär att informationsinsamlingen inte är lika strikt strukturerad som i kvantitativa 

undersökningar. I den kvalitativa undersökningen använder författarna sig utav en frågeguide 

där intervjuaren, i fokusgruppens fall, moderatorn har skrivit upp de teman och områden som 

respondenterna ska få frågor om (Faarup & Hansen, 2011, s.224). Denna undersökningsform 

anser författarna vara passande för ett flertal syften exempelvis för att det möjliggör en 

utforskning av information om ett stort antal frågeställningar, samspelet som uppstår mellan de 

deltagande respondenterna (de intervjuas på samma gång) stimulerar svar och diskussioner i 

gruppen samt för att undersökningsformen ger möjlighet för författarna att närvara och om 

nödvändigt påverka processen i gruppen (Faarup & Hansen, 2011, s.234).   
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2.3 UTFORMNING AV FOKUSGRUPPER 

UNICEFs målgrupper kan delas in i kategorierna företag, världsföräldrar samt engångsgivare. 

Teorierna i denna studie kommer att rikta in sig på engångsgivare. Trackster delar in 

målgruppen engångsgivare i ytterligare fyra kategorier; den Yngre Generationen, 

Småbarnsföräldrar, Vuxna utan barn samt Pensionärer. Det är dessa kategorier som inspirerat 

utformningen av fokusgrupperna. 

2.3.1 URVAL 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de fyra utvalda fokusgrupperna. Vid varje 

fokusgrupp deltog fem respondenter. Valet av antal respondenter anses underlätta skapandet av 

en diskussion, när grupperna blir större blir det svårare för alla att komma till tals (Fokusgrupp, 

2011). 

YNGRE GENERATIONEN 

Den grupp av människor som faller inom denna kategori är mellan 20-29 år. Dessa personer har 

vanligtvis en regelbunden inkomst i form av lön eller studiemedel.  Yngre Generationen utgör en 

passande målgrupp då de endast har sig själva att försörja och har därmed pengar över till 

annat. Denna situation kan innebära en potentiell givare.  

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Dessa individer har minst ett barn, i åldern 0-5, och lever ihop med sin partner. De båda har 

vanligtvis fasta anställningar och tjänar bra med pengar. Småbarnsföräldrar utgör en passande 

målgrupp eftersom de kan känna en beskyddande känsla för barn i och med livsfasen. 

VUXNA UTAN BARN 

Denna grupp av människor faller inom ålderskategorin 30+. Dessa personer har en fast 

anställning och därmed en stadig inkomst. Av olika skäl har de inte utökat sin familj med barn 

och i vissa fall kan denna situation innebära en potentiell givare eller donation.  

PENSIONÄRER 

Denna grupp av människor faller inom ålderskategorin 65+. Dessa individer bor i ett 

ålderdomshem och har en fast inkomst. De har inte längre en större familj att försörja och kan ha 

pengar över, därmed kan de tänkas bli potentiella givare.  

  

 
 

6 



2.4 GENOMFÖRANDE 

Fokusgrupperna Yngre Generationen, Vuxna utan barn och Småbarnsföräldrar bestod av ytliga 

bekanta till undersökarna, dessa är bosatta i Stockholm, var valda slumpmässigt vad gäller kön 

och tillfrågades via e- mail. E- mailen som skickades ut beskrev syftet med fokusgrupperna och 

uppsatsen, denna innefattade även tid och plats för intervjun samt frågor som bekräftade 

respondenternas kompabilitet till de olika urvalsgrupperna. Den initierade kontakten följdes 

även upp med bekräftande telefonsamtal till samtliga respondenter. 

Intervjuerna hölls till i vardagsrummet i en utav undersökarnas lägenhet i centrala Stockholm. 

Syftet med val utav plats var att bidra till en mer avslappnad och trygg stämning där 

respondenterna öppet kan resonera och uttrycka sig, dessa blev även bjudna på kaffe och fika 

för att bidra till denna atmosfär. 

Fokusgruppen Pensionärer tillfrågades och intervjuades på ett servicehus i Stockholm, detta på 

grund av praktiska skäl då de redan bor samlade på en gemensam plats.  

Tidsplanering inför de olika intervjuerna startade vecka 14, här fastställdes det datum för 

genomförande av samtliga fokusgrupper. Inför varje fokusgrupp hölls ytterligare en 

presentation för att påminna respondenterna vad syftet med fokusgruppen och uppsatsen är, 

det utnämns även en moderator, en sekreterare samt en ansvarig för inspelning av intervjun. 

Undersökningen har gjorts så giltig som möjligt genom att moderatorn inte lägger ord i mun på 

intervjudeltagarna och låter de tala fritt. Tid för intervjuerna anpassades efter respondenterna.  

 

YNGRE GENERATIONEN 

Fem valda representanter för den Yngre Generationen ställde upp för fokusgruppen, bestående 

av tre kvinnor och två män. Intervjun genomfördes tisdag den 26 april 2011, klockan 18:00 och 

tog sammanlagt 2 timmar. Under denna fokusgrupp var respondenterna mycket öppna och vid 

samtliga frågor startades en diskussion.  

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Fem valda representanter för Småbarnsföräldrar ställde upp för fokusgruppen, bestående av två 

kvinnor och tre män. Intervjun genomfördes torsdag den 12 maj 2011, klockan 18:00 och tog 

sammanlagt 45 minuter. Vid denna intervju fick ytterligare en beskrivning göras vid samtliga 

frågor för att starta igång diskussionen, svaren som erhölls under denna intervju var av mer 

kortfattad karaktär 
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VUXNA UTAN BARN 

Fem valda respondenter för Vuxna utan barn ställde upp för fokusgruppen, bestående av tre 

män och två kvinnor. Intervjun genomfördes söndag den 15 maj 2011, klockan 17:00 och tog 

sammanlagt 1 timme och 30 minuter. Respondenterna diskuterade fritt kring varje fråga och 

kom med goda förslag på vad de anser behöver förbättras för att de ska vilja donera mer.   

 

PENSIONÄRER 

Kontakten med fokusgruppen Pensionärer initierades via telefon, därefter följdes ett möte med 

avdelningschefen torsdagen den 5 maj 2011, klockan 14:00. Inledningsvis presenterades syftet 

och genomförandet av intervjun. Eftersom alla pensionärer på servicehuset passade urvalet, 

bestämde avdelningschefen vilka av dessa som ansågs vara mest lämpliga för denna form av 

intervju. Det framfördes att fokusgruppen skulle ske under avslappande omständigheter samt 

att det skulle bjudas på fika. 

Intervjun med fokusgruppen Pensionärer hölls till på måndag den 9 maj 2011, klockan 14:30 

och tog sammanlagt 45 minuter. Personalen på servicehuset hade redan informerat 

pensionärerna om detta och samlade de som var lämpliga men också villiga att delta, detta 

bidrog till att mycket tid besparades.  Fokusgruppen bestod av tre kvinnliga och två manliga 

respondenter.  Intervjun flöt på smidigt, respondenterna diskuterade fritt vid varje fråga. 

Oklarheter beträffande frågorna förekom inte.  
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3. TEORETISK METOD  

I detta kapitel redogörs de utvalda teorier som tillämpats i undersökningen. Utifrån en 

köpbeslutsprocess inom konsumentbeteende har en egen donationsbeslutsprocess inom 

välgörenhet bearbetats fram. Donationsbeslutsprocessen har bearbetats fram genom att 

jämförelser mellan köp och donationer dragits vid varje steg av teorin. Utifrån denna 

donationsbeslutsprocess har intervjufrågorna formats. Syftet med dessa frågor är att få fram 

människors attityder vid varje steg inför och efter en donation. Slutligen kommer 

relationsmarknadsföring appliceras på resultaten, vilket leder till förslag om hur engångsgivare på 

bästa sätt kan nås och påverkas att donera mer.  

3.1 VAL AV TEORIER 

Enligt Guy och Patton (1988, s.8) har en givares beslutsprocess för donationer erhållit 

begränsad uppmärksamhet. En donation till en välgörenhetsorganisation är en ekonomisk- såväl 

som en social aktivitet. Därmed faller det naturligt att dra slutsatsen att undersökningen av 

donationsbeslutsprocessen gynnas genom utvecklingen som gjorts gällande forskning inom 

konsumentbeteende. Även marknadsföringsprofessorerna Hibbert och Horne (1996, s.6) drar 

liknelser mellan köpbeslutsprocessen och donationsbeslutsprocessen. 

Med stöd av dessa argument används, i denna studie, en egen utarbetad 

donationsbeslutsprocess som grundats i Engel, Blackwell och Miniards köpbeslutsprocess, som 

är den mest kända modellen över konsumenters beslutsfattande (Dahlén & Lange, 2009, s.38).  

3.2 KÖPBESLUTSPROCESSEN 

Engel, Blackwell och Miniards modell beskriver i fem steg vad som händer från det att 

konsumenten inser ett konsumtionsbehov till det att köpet är gjort och utvärderat. De fem 

stegen är behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp och utvärdering 

efter köpet. Modellen är heltäckande och är därför tillräcklig för att förstå hur konsumenter 

agerar på marknader. För att få en kund att köpa en produkt, behöver företaget arbeta med 

följande fem steg. Marknadsföraren har möjligheter att påverka konsumenten under hela 

köpbeslutsprocessen (Dahlén & Lange, 2009, s.38). 

Köpbeslutsprocessen 

Figur 1 - Köpbeslutsprocessen, Dahlén & Lange (2009, s.38) 
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3.2.1 BEHOVSIDENTIFIKATION/BEHOV ATT DONERA 

Innan ett behov uppstår måste konsumenter först aktivera och identifiera behovet. Ett behov 

aktiveras när konsumenter upplever skillnad mellan nuvarande och önskat tillstånd. (Dahlén & 

Lange, 2009, s. 42). Inom välgörenhetssektorn identifieras ett behov när en givare influeras av 

marknadsföringen kring välgörenhet och ett önskat behov att donera aktiveras. 

Välgörenhetsorganisationer kan nå ut till sin målgrupp genom flera olika 

kommunikationskanaler som exempelvis välgörenhetskampanjer, diskussionsgrupper, 

verksamhetsberättelser, nyhetsbrev och mycket mer. Då givaren omsluts av informationen från 

alla dessa håll, och med förutsättningen att denne tar till sig all information den exponeras för 

leder detta i vanliga fall till att givaren identifierar sitt donationsbehov (Kotler & Levy, 1969, 

s.14).   

Tiden är en av de fler faktorer som påverkar när och hur ett behov identifieras. Förändringar 

som sker över längre tidsperioder som exempelvis barnfödsel påverkar konsumenters behov 

(Dahlén & Lange, 2009, s. 42). Att identifiera ett behov av att skänka och hjälpa andra skiljer sig 

mycket beroende på vilket stadium i livet individen befinner sig i. Beroende på hur ens liv ser ut, 

prioriteras vissa behov framför andra. Därför kan UNICEF som organisation förbli stark, genom 

att regelbundet redovisa insamlingsresultat och möjligheterna att förändra. Organisationer 

måste ständigt förnyas, målgrupper behöver identifieras samt bör kommunikationskanaler 

anpassas efter trender och behov. Välgörenhetsorganisationer måste veta var och när 

förändringar är nödvändiga och utföra dessa innan det är försent (Kotler & Levy, 1969, s.15). 

Marknadskommunikationen ska vara anpassad utefter människor i olika skeden i livet, det går 

inte att använda sig utav samma kommunikation till alla grupper (Kotler & Levy, 1969, s.14). 

Budskapsstrategihjulet  

En modell för köpmotiv är budskapsstrategihjulet, den är indelad i rationella och hedoniska 

behov. Denna modell har testats för att se vilka typer av produkter konsumenter förknippar till 

olika behov (Dahlén & Lange, 2009, s. 48). Exempel på de hedoniska behoven är Ego och Social, 

och exempel på de rationella behoven är Akuta behov och Rationell.   

EXEMPEL PÅ ETT BUDSKAPSSTRATEGIHJUL 

  

 

 

 

  
Figur 3 – Egen bearbetning 
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Enligt Amos (1982) och Dawson (1988) har forskare inom konsumentbeteende behandlat 

motiverande aspekter av donationsbeteende och identifierat nyttan med att donera. Dessa är en 

ökad självkänsla, offentligt erkännande, tillfredsställelsen att uttrycka tacksamhet för eget 

välbefinnande och befrielse från skuldkänslor och skyldighet (Hibbert & Horne, 1996, s.5).  

EGO – Känslomässigt viktiga köp som ger konsumenten möjligheten att ”berätta” för sig själv om 

sin identitet genom produkter (Dahlén & Lange, 2009, s. 48). Enligt Kotler och Levy (1969, s.14) 

donerar människor för att de får någonting tillbaka i form av bättre självkänsla eller ett godare 

samvete, samtidigt som de kan känna sig stolta över den goda gärningen som har utförts.  

SOCIAL – Produkter som används för att visa andra vem man är (Dahlén & Lange, 2009, s. 48).  

I detta fall kan det handla om att en givare vill visa utåt att denne är en omtänksam 

medmänniska. Behov av erkännande från andra, individer som försöker bygga upp sin sociala 

status är ett motiv till varför människor skänker pengar till välgörenhet enligt Andreasen och 

Kotler (2003, s.289). 

AKUT BEHOV – Konsumenter behöver en produkt nu. Det finns ett behov av information, men 

tidspress gör att mängden information som kan samlas in är begränsad och konsumenter väljer 

det alternativ som finns tillgängligt. Marknadskommunikationen måste skapa en hög 

varumärkeskännedom och varumärkesigenkänning för att göra varumärket välbekant och 

trovärdigt vid rätt tillfälle (Dahlén & Lange, 2009, s. 49).  

När en naturkatastrof inträffar väcks ett behov hos givaren att donera och hjälpa till, givaren 

väljer då att donera via den välgörenhetsorganisation som denne är välbekant med eller den 

som är tillgänglig. Genom att se en TV-rapport som visar resultatet av en naturkatastrof utlöses 

medvetenheten om att en annan person behöver hjälp (Guy & Patton, 1988, s.8).  

RATIONELL – Tillämpligt i situationer där konsumenter är förnuftiga, medvetna och 

genomtänkta individer. Konsumenter är i behov av information och har ett intresse och en 

förmåga att utvärdera olika alternativ. Marknadskommunikationen måste informera och 

övertyga (Dahlén & Lange, 2009, s. 49). Här har individen identifierat sitt behov och är villig att 

donera men är i behov av information beträffande de olika välgörenhetsorganisationerna. Om 

individen tar in informationen den exponeras för leder det till att den potentiella givaren 

identifierar ett donationsbehov. Andreasen och Kotlers motiv till varför människor donerar är 

bland annat då personer känner en genuin sorg över någon annan som de vet har en speciell 

sjukdom eller problem, och vill på allvar hjälpa den drabbade på något sätt (Andreasen & Kotler, 

2003, s.290). 
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3.2.2 INFORMATIONSSÖKNING/MINNESBASERAD INFORMATIONSSÖKNING 

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

angående lösningar på detta. Informationssökningen kan ske internt genom att använda 

information från eget minne, eller externt genom insamling av information från till exempel 

vänner, familj eller marknaden (Peter & Olson, 2008, s. 197). Ett aktiverat behov för en givare 

kan exempelvis uppstå när en naturkatastrof inträffar och givaren känner välvilja, sympati och 

en önskan att bidra . Behovet kan likväl grunda sig i andra emotionella och personliga faktorer 

beroende på bland annat ålder och livssituation. Informationssökning kan definieras som en 

motiverad aktivering av kunskap lagrad i minnet eller förvärv av information från omgivningen 

(Peter & Olson, 2008, s. 200).  

Minnesbaserad, intern sökning sker när konsumenten, i detta fall givaren, söker i sitt 

långtidsminne efter aktörer och varumärken som kan uppfylla sitt behov. Aktörerna skulle i 

detta sammanhang vara konkurrerande organisationer till UNICEF exempelvis Rädda Barnen, 

SOS Barnbyar, BRIS osv. Överlag gör konsumenter så gott som alltid en intern sökning, även om 

den i vissa fall bara består av ett konstaterande av att den egna kunskapen i utgångsläget är för 

låg. Minnesfunktionen hos just en givare kan beskrivas som ett nätverk av associationer där 

objektiv kunskap om välgörenhetsorganisationens egenskaper som exempelvis vilka sätt 

givaren erbjuds att donera; möjligheten att bli världsförälder, skänka vaccinpaket, 

näringspulver, blyertspennor, skolpaket osv. (UNICEF, Gåvoshopen, 2011) och även genom 

subjektiv kunskap om åsikter och attityder återfinns. Huruvida det räcker med intern 

informationssökning beror i hög utsträckning på kvaliteten i givarens existerande kunskap.  

Handlingsbaserad, extern informationssökning använder konsumenter sig av i de fall där den 

interna sökningen, minnet, inte ger tillräcklig information för att fatta ett köpbeslut. 

Konsumenten söker med detta aktivt ny information för att reducera osäkerheten och 

möjliggöra ett mer välgrundat val. Extern informationssökning förekommer vanligtvis inför ett 

specifikt köpbeslut och när social acceptans är köpmotiv (Dahlén & Lange, 2009, s.52). 

Utsträckningen av sökfasen är sammankopplad med grad av engagemang och upplevd risk hos 

konsumenten. Denna risk kan delas upp i funktionell risk (Kommer produkten att fungera som 

jag vill?), Social risk (Vad kommer de i min omgivning att tycka?) och egenrelaterad risk 

(Kommer jag må bra utav detta beslut?). De upplevda riskerna som kan förekomma ur ett 

välgörenhetsperspektiv är den sociala risken och egenrelaterade risken.  Kommunikationen från 

en välgörenhetsorganisation är också i hög grad relevant under denna informationssökning då 

givaren är som mest mottaglig för budskap rörande donationen under denna process. Således är 

det viktigt att veta var och hur människor genomför sin informationssökning för att säkerställa 

att organisationens kommunikation syns i rätt sammanhang (Dahlén & Lange, 2009, s.57). 
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”Extended problem solving” (EPS) och ”Limited problem solving” (LPS) representerar hur problem 

som finns bakom ett beslut kan lösas (Hibbert & Horne, 1996, s.6). Vid EPS är 

informationssökningen mer omfattande då konsumenten inte förfogar över kunskapen att 

jämföra och utvärdera alternativ, exempelvis vid beslutet om att vara en världsförälder och 

stödja ett barn från ett u-land. En hög nivå av upplevd risk kan förekomma då donationen 

förknippas med ett långsiktigt engagemang, samt att givaren inte kan vara säker på att bidraget 

kommer att användas som utlovats (Hibbert & Horne, 1996, s.9). Vid LPS är 

informationssökningen begränsad då köpet inte är komplext, exempelvis vid en donation som 

görs genom insamlingsbössor som präglas av låg delaktighet och låg upplevd risk (Hibbert & 

Horne, 1996, s.9). 

Jämförelser mellan köpbeslutsprocessen och donationsbeslutsprocessen kan dras med grund att 

LPS beslut även förekommer vid donationstillfällen (Hibbert & Horne, 1996, s.9).  

Rados (1996, s.246) uppmärksammar att givaren många gånger inte kan säga varför de 

donerade till en välgörenhetsorganisation. Detta innebär att medveten informationsbehandling 

inte innehar en framträdande roll i många donationsbeslutsprocesser.   

Vid beaktandet av en rad olika donationsformer såsom; telefonkommunikation, sponsrade 

aktiviteter, välgörenhetsmiddagar, direktreklam och insamlingsbössor förefaller det skäligt att 

påstå att givaren förbrukar lite energi på informationssökning och att den dominerande typen 

av donationen involverar LPS (Hibbert & Horne, 1996, s.10). 

 

3.2.3 ALTERNATIVUTVÄRDERING/VILKET ÄNDAMÅL? VILKEN ORGANISATION?  

Detta steg i köpbeslutsprocessen är det avgörande för vilket varumärke som väljs, i detta fall 

vilken välgörenhetsorganisation som väljs, då företaget har möjlighet att påverka kunden ända 

fram till inköpsbeslutet. Informationssökning och alternativutvärdering är två steg i en 

köpprocess som fyller olika funktioner men som i praktiken sker simultant och växelvis. Kunden 

skiftar mellan att införskaffa ny information och bearbeta och utvärdera innehållet i 

information. Alternativ utvärdering handlar om att konsumenter överväger olika alternativs 

möjligheter att uppfylla de behov som redan identifierats. I detta fall kan det handla om att en 

potentiell givare överväger andra möjligheter än donation för att uppfylla det behovet som 

givaren identifierat (Dahlén & Lange, 2009, s.58). Följande är frågeställningar som sammanfattar 

de centrala aspekterna av alternativutvärdering.  
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 Vad är det som utvärderas? Vilka kriterier används? 

Konsumenter använder sig av utvärderingskriterier inför ett köpbeslut. Likaså använder sig en 

givare av utvärderingskriterier inför ett donationsbeslut. Ett visst val kan värderas utefter 

funktionella, hedoniska samt emotionella konsekvenser. Dessa utvärderingsdimensioner är 

produktspecifika vilket gör det omöjligt att generalisera om alternativutvärdering. Attribut som 

anses vara viktiga vid en produkt kan vara fullkomligt irrelevanta vid en annan produkt (Dahlén 

& Lange, 2009, s.58). 

Generella kriterier 

En konsument bedömer kvaliteten i ett erbjudande på konkret nivå och utifrån vad de vill ha ut 

av produkten. Det finns med säkerhet två allmänna attribut som de flesta utnyttjar inför de allra 

flesta köp. Priset och Varumärket. Priset är ett attribut som konsumenter, i detta fall givare, i 

princip alltid tar hänsyn till. När välgörenhetsorganisation ber en givare att skänka 10-100 kr 

känns det inte som om de begär för mycket och det påverkar oftast inte givaren särskilt mycket 

heller. Skulle de be givaren skänka 1000-1500 kr varje månad blir det helt enkelt orimligt då det 

kan ge en negativ ekonomisk konsekvens för givaren vilket leder till att en negativ attityd kan 

uppstå. Priset kan vara avgörande i många fall. Enligt Guy & Patton (1988, s.9) är fattiga och rika 

människor mer villiga att ge en större andel av sin inkomst till välgörenhet jämfört med 

medelinkomsttagare.  

Varumärken används som en surrogatindikation på kvalitet. Givare och potentiella givare väljer 

vanligtvis att donera via en välkänd välgörenhetsorganisation då deras varumärken är stämpeln 

på deras tidigare framgångsrika välgörenhetsarbete. Varumärken används av konsumenter när 

de utvärderar alla typer av produkter, både för låg- och högengagemangsprodukter, och för 

informativa och transformativa köpmotiv (Dahlén & Lange, 2009, s.59).  

De flesta välgörenhetsorganisationer upplever att medvetenheten hos människan är låg. 

Individer är ofta medvetna om orsaken och syftet men inte om den specifika 

välgörenhetsorganisationen, som saknar tydliga ståndpunkter på marknaden. Detta gör att det 

blir väldigt svårt att skilja deras budskap från andra, vilket tyder på att 

välgörenhetsorganisationer bör investera mera tid och kraft på varumärkesutveckling (Hibbert 

& Horne, 1996, s.12).  

Produktspecifika kriterier 

Här talas det om Saliens och Måluppfyllelse. Inom marknadsföring nämns saliens när någonting 

ska beskrivas som mer framträdande och tydligare än andra aspekter. Salienta attribut av en 

produkt är de attribut som har störst påverkan på inköpsbeslutet.  
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För en givare är det vanligt att varumärket är ett salient attribut vid ett donationsbeslut, då det 

förklarar mycket om vart pengarna går och hur mycket de påverkar. 

Måluppfyllelse är ett annat kriterium som utvärderar hur olika alternativ uppfyller mål som 

konsumenter sätter upp. Måluppfyllelse ger ramar för hur alternativutvärdering sker, olika 

alternativ jämförs utifrån hur väl de uppfyller det övergripande målet. Konsumenter utvärderar 

inte samtliga alternativ som finns tillgängliga, utan bara de som kan ge konsumenten det den vill 

ha (Dahlén & Lange, 2009, s.60). Om en givare vill donera pengar till cancerdrabbade kommer 

den alltså att endast utvärdera olika välgörenhetsorganisationer som inriktat sig mot cancer, och 

inte exempelvis de som riktat sig in mot fattigdom.  

 

 Hur fattas köpbeslutet? Vilka beslutsregler använder konsumenter? 

Den sista komponenten i alternativutvärderingen är hur konsumenter bedömer olika 

varumärken och vilka beslutsregler de använder för att särskilja varumärken från varandra 

(Dahlén & Lange, 2009, s.64). Konsumenter är oftast oförmögna att bedöma varumärken och få 

en objektiv bild av olika alternativs kvalitet, och väljer därmed alltid det ekonomiskt 

fördelaktigaste och långsiktigt bästa alternativet. Detta leder till att konsumenter behöver 

tumregler att gå efter. Vidare kan konsumenter missa nya eller mer fördelaktiga alternativ då de 

förlitar sina köp på alternativ som de erinrar sig ur minnet. I detta fall kan det handla om en 

givare som väljer att donera till en viss välgörenhetsorganisation när det faktiskt finns andra 

som skulle kunna ge mer värde för de donerade pengarna, både för de drabbade och givaren.  

Brytpunkter som beslutshjälp 

Konsumenter använder brytpunkter när de vill bedöma hur bra ett specifikt alternativ är. 

Sannolikt är att en konsument har ett intervall inom vilket det är tillåtet för varumärken att 

variera. Ett sådant intervall är pris, och de varumärken som faller utanför prisintervallet 

betraktas inte som acceptabla. Andra intervall kan vara av mer teknisk karaktär som fetthalt i 

livsmedel (Dahlén & Lange, 2009, s.64).  

I detta fall kan ett intervall vara välgörenhet mot barn, oavsett om det är mot fattigdom, sjukdom 

eller naturkatastrof så ska donationen hjälpa barn. Studier har visat att givare är väldigt kräsna 

då det kommer till valet av vilka människor de vill hjälpa (Guy & Patton, 1988, s.10). 

 
Kvalitetsgaranti minskar osäkerheten 

Som tidigare nämnt används varumärken som kvalitetsindikatorer. Andra signaler som 

konsumenter använder som indikatorer för kvalitet kan vara garantier och försäkringar. Detta 

är i synnerhet viktigt vid de fall där konsumenten har svårt att på förhand bedöma kvaliteten.  

En garanti eller försäkring kan minska osäkerheten inför ett köp (Dahlén & Lange, 2009, s.65).  
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I detta fall kan det vara att givaren vill ha en garanti på att dennes donerade pengar verkligen 

går till rätt ändamål. Här är det vanligt att välgörenhetsorganisationer håller sina givare 

uppdaterade om sitt arbete och vilka förändringar som skett tack vare donationer via brev- och 

mailkontakt. Det viktigaste med uppdateringen är att visa för givaren att deras bidrag har hjälpt 

behövande människor. Detta för att givaren ska få en bekräftelse på sin donation samt att de ska 

fortsätta donera (Guy & Patton, 1988, s.10). 

 

3.2.4 KÖP/ DONATION 

Köp är köpprocessens fjärde steg och är den minst komplexa fasen i processen. Donation är den 

motsvarande fasen i donationsbeslutsprocessen. Konsumenter kan göra sina inköp på många 

olika sätt, exempelvis genom brev, telefon, Internet, postorder och så vidare (Dahlén & Lange, 

2009, s. 68).  

Likväl kan en givare donera på flera olika sätt, det går att donera via Internet, telefon, sms eller 

genom att köpa en viss produkt där en andel går till välgörenhet. Det finns många alternativ att 

välja bland, det gäller för givaren att bestämma sig, ha den rätta inställningen och ha viljan att 

donera. Guy och Patton anser att välgörenhetsorganisationerna måste skapa en förståelse över 

varför människor donerar, för att sedan utveckla en marknadsföringsstrategi som uppmuntrar 

givaren till ett långsiktigt åtagande. För att åstadkomma framsteg med 

donationsbeslutsprocessen är det nödvändigt att oavsett motivet för en donation se längre än 

"varför" folk donerar och beakta verkligheten "hur" de donerar (Hibbert & Horne, 1996, s.5).  
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3.2.5 UTVÄRDERING EFTER KÖPET/ FÖRVÄNTNINGAR EFTER DONATION  

 

UTVÄRDERING, NÖJDHET OCH ÅTERKÖP  

Köpprocessen är inte över i och med att konsumenten har köpt en vara, här vidtar en 

konsumtion och användning av det som köpts. Även i det här steget görs en viktig utvärdering 

eftersom konsumenten sannolikt kommer att fundera på om han är nöjd eller inte med köpet. I 

denna fas utvärderas också om varumärket ska köpas på nytt eller inte (Dahlén & Lange, 2009, 

s.72). 

Utvärdering uppstår även vid ett välgörenhetssammanhang, dock blir detta steg betydligt 

mycket svårare att applicera i donationsprocessen eftersom tjänsten som genomförs inte är 

något fysiskt ting som givaren konsumerar. Inom ett välgörenhetssammanhang är det i allra 

högsta grad de emotionella värden som har betydelse, vad givaren upplever att han får för 

känslomässigttillstånd efter en donation. Välgörenhetsorganisationen bör förstärka dessa 

känslor av tillfredställelse genom att bekräfta givaren framförallt över donationen men även av 

dess val av välgörenhetsorganisation efter transaktionen genomförts. Detta verkställs genom att 

exempelvis skicka ut något påtagligt, ett fysiskt tackkort eller en bild på barnet i fråga som 

mottar bidraget. Givaren får då med detta en ”belöning”, något fysiskt som trycker ytterligare på 

känslorna av tillfredställelse, dessutom möjlighet att visa upp sin goda gärning och därmed även 

erhålla en socialbelöning.  Denna marknadskommunikation bidrar även till en förstärkning av 

givarens utvärdering av välgörenhetsorganisationen och en möjlighet att bygga på en relation 

till givarna. ”Belöningen” ska även bidra till att givaren efter en donation upplever att deras 

kontribution hjälpte den behövande. Om detta inte är fallet så är ytterligare donationer 

osannolika (Guy & Patton, 1988, s.10).  

3.3 DONATIONSBESLUTSPROCESSEN 

Utifrån ovanstående paralleller mellan köp och välgörenhet, som dragits vid varje steg av 

köpbeslutsprocessen, har följande donationsbeslutsprocess bearbetats fram. Denna modell 

ligger till grund för frågornas utformning, med syftet att undersöka människors attityder 

gentemot välgörenhet och donationer, samt att erhålla en bild över de steg en individ går 

igenom inför en donation. 

 
Figur 2 – Donationsbeslutsprocessen, Egen bearbetning  
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3.4 RELATIONSMARKNADSFÖRING 

Relationsmarknadsföring grundar sig på attraktion, retention och defektion med tyngd på att 

bevara och förstärka den etablerade relationen efter attraktionen. Målsättningen är att bygga 

långvariga relationer med ömsesidig tillfredställelse och överenskommelser. Då relationen 

byggs upp utav de tillfällen företaget interagerar med kunden är det viktigt att se samtliga 

möten eller ”moments of truth” som en möjlighet att visa företagets potential, bygga förtroende 

och öka lojaliteten vare sig om det är via telefon, mail, någon form av teknologi eller en anställd 

(Bitner, 1995, s.248). En anledning till varför relationsmarknadsföring har blivit aktuellt är för 

att tjänstemarknaden börjar mogna. Företaget måste när marknaden når denna mognad skapa 

ett mervärde kring kärnprodukten och göra denna mer konkurrenskraftig. De måste hitta eller 

bygga in ett mervärde som kan öka kundtillfredställelse. Detta kan uppnås genom underlättande 

och stödtjänster av kärnprodukten exempelvis finansiella belöningar som support och 

rådgivning. Något som attraherar kunden kontinuerligt eller binder upp kunden.  Företag kan 

använda sig av sociala bindningar eller strukturella bindningar som bygger in kunden i 

företagets system. Det är de immateriella värden som levereras till kunden som ökar 

benägenheten till en relation och potentialen för företaget att tjäna mer.  Alla tjänster bör ha 

någon form av förlängning eftersom relationen påbörjas vid transaktionens slut. Det högre 

värdet kunden erhåller genom att träda in i en relation är Förtroende, Sociala belöningar, och 

Individuell behandling. Förtroende är ansedd att vara en av det viktigaste värdet eftersom denna 

förmån bidrar till att reducera risk och oro som kunden kan känna inför ett företag. Det blir även 

en ömsesidig tillit baserad på tidigare interaktioner (Kinard & Capella, 2006, s. 361).  Kunden 

kan även uppfatta sociala belöningar som tidigare har nämnts som igenkänning av 

medarbetarna, bekantskap och trevligt småprat. Slutligen erhåller kunden även individuell 

behandling vilket innebär att det får det lilla extra, ekonomiskt genom speciella avtal, förmånliga 

priser eller individualiserad service och erbjudanden som andra företag inte har möjlighet att 

erbjuda. Överlag är lojala relationer fördelaktigt för företag som kund (Coulter & Ligas, 2004, 

s.483). 
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3.5 FRÅGEUTFORMNING 

Följande är de frågor som ställdes till fokusgrupperna samt en motivering till syftet med varje 

fråga. 

 Frågeutformningen har skapats utifrån donationsbeslutsprocessmodellen för att lyfta fram 

respondenternas attityder gentemot välgörenhet och donation. 

Behovsidentifikation/ Behov att donera 
 
Fokusgruppen inleddes med öppningsfrågan:  

1. Har du donerat det senaste året?  

Syftet med denna fråga var att leda in aktörerna på ämnet samt att få information om de 

respektive respondenter var givare eller potentiella givare. 

 

 

Om respondenten svarade NEJ, följde följdfrågan:  

2. Varför? 

Syftet med denna fråga var att utreda varför respondenten inte känner ett behov av att donera? 

 

Om svaret på öppningsfrågan var JA, innebär det att respondenten var en givare och har därmed 

aktiverat ett behov. Följdfrågorna som följer är:  

3. Till vilken hjälporganisation donerade du? 

Syftet med denna fråga var att ta reda på vilken välgörenhetsorganisation som var ”Top of mind” 

för respondenterna. 

 

4. Vilket var ändamålet? 

Denna fråga ställdes med syftet att få fram vilka faktorer aktiverade behovet att donera.  

 

5. Planerar du att donera igen? 

Ändamålet med frågan var att undersöka om behovet för en fortsatt donation existerade.  

 

6. Hur ofta donerar du? 

Med hjälp av denna fråga undersöktes frekvensen av donationen, det framgår även om 

respondenterna var engångsgivare eller världsförälder.  
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7. Vad var anledningen till att du donerade? 

– personliga faktorer 

– extern kommunikation (Ex. Reklam, rekommendationer) 

Syftet med frågan var att erhålla informationen ifall det var personliga faktorer som medförde 

att respondenten började donera eller om välgörenhetsorganisationernas externa 

kommunikation bidrog till att donationsbehovet aktiverades.  

  

Gemensamma frågor till alla respondenter vare sig de svarade JA eller NEJ på öppningsfrågan: 

 

8. Litar du på att pengarna kommer fram till människor som verkligen behöver de? 

Enligt en undersökning som genomfördes av Swedbank Robur konstaterades det att många 

människor fortfarande är kritiska och är inte övertygade om att pengarna verkligen når fram till 

de som verkligen behöver de (FRII 1 - huvudrapport, 2011, s.7). Syftet med denna fråga var att 

undersöka vad respondenterna ansåg beträffande pengarnas säkerhet.   

 

9. Anser du att din benägenhet att skänka skulle öka om förbättringen som 

donationspengarna bidrar till, förtydligas? 

Ett motiv till ökad behov att donera kan vara om förbättringen på tillståndet förtydligas. 

Människor i Sverige uppmanas ständigt att hjälpa u-länderna samt att stora summor från hela 

världen har skänkts till människor i nöd, men framstegen som donationerna har åstadkommit är 

fortfarande otydliga för många. Avsikten med frågan var att undersöka huruvida 

respondenterna har observerat detta problem och om en tydlig förbättring kan aktivera behovet 

att skänka. 

 

10. Budskapsstrategihjulet som är indelad i Rationell, Ego, Social och Akut behov ska 

presenteras till respondenterna, som sedan ska placera in sig i den kategorin som de 

anser sig själva beskriver de bäst ur givarsynpunkten.   

Syftet med denna fråga var att få fram grunden till respondentens behov att donera. Genom att 

placera in sig i en kategori av fyra fick respondenten tänka igenom vilket den främsta 

anledningen till att de donerar respektive vill donera är. 
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Informationssökning/ Minnesbaserad informationssökning  

Minnesbaserad, intern sökning sker när konsumenten, i detta fall givaren, söker i sitt 

långtidsminne efter aktörer och varumärken vilket kan uppfylla dennes behov.  

Frågan som har framställts utifrån minnesbaserad informationssökning är:  

11. När du tänker på välgörenhetens olika kommunikationskanaler och 

reklamkampanjer du har sett under åren, vilken reklam har påverkat dig mest? 

 Syftet med denna fråga var att få fram vad för sorts reklam som har berört respondenten och 

som finns kvar i långtidsminnet. Ett annat syfte var att utreda vilken kommunikationskanal som 

är den mest effektiva för välgörenhetsmarknadsföring. 

Alternativutvärdering/ Vilket ändamål? Vilken organisation?  

Detta steg i donationsbeslutsprocessen är det avgörande för vilken välgörenhetsorganisation 

som väljs, här överväger givaren olika alternativs möjligheter att uppfylla de behov som redan 

identifierats. Det kan handla om att en potentiell givare överväger andra möjligheter än 

donation för att uppfylla det behovet som givaren identifierat (Dahlén & Lange, 2009, s.58). 

12. Vilka kriterier avgör, ändamålet eller varumärket? 

Denna fråga ställdes för att utvärdera alternativen och utreda om givaren skänker för 

ändamålets skull och vill därmed göra någonting bra för omvärlden eller om denne donerar på 

grund av varumärket. I det senare fallet anser givaren att en särskild välgörenhetsorganisation 

är bättre än andra och väljer att donera till den. 

13. Om du ska donera, vart går gränsen för dig? Hur mycket kan du maximalt tänka dig 

att donera? 

Priset är ett attribut som givare i princip alltid tar hänsyn till. Syftet med denna fråga var att ta 

reda på om respondenterna även tar hänsyn till priset och hur viktigt detta attribut är för de. Vid 

studiens avslut ska paralleller mellan livsstadiet, åldern och priset dras, detta för att se med hur 

stor marginal prisgränsen avviker mellan de fyra fokusgrupperna. 
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Köp/ Donation 

I dagsläget går det att donera via Internet, telefon, sms eller genom att köpa en viss produkt där 

en andel går till välgörenhet. 

14. Vad är det smidigaste sättet för dig att donera?   

Målet med frågan var att få fram vilka sätt, enligt respondenterna, som är smidigast för att 

donera.  

 

Utvärdering efter köpet/ Förväntningar efter donation  

Inom ett välgörenhetssammanhang är det i allra högsta grad de emotionella värden som har 

betydelse, vad givaren upplever att han får för känslomässigt tillstånd efter en donation.  

15. Vad vill du ha efter en donation? (Ex. tackkort) Hur personligt ska det vara? 

Syftet med denna fråga var att få fram vad respondenterna förväntar sig efter en donation och 

hur de vill bli behandlade av välgörenhetsorganisationen.  

16. Hur vill du bli bemött för att vilja donera mer? 

Syftet med denna fråga var att ta reda på hur respondenterna vill bli bemötta av 

välgörenhetsorganisationen för att, efter en utfört donation, identifiera behovet att donera igen. 
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4. SAMMANSTÄLLNING 

I detta kapitel sammanställs den empiriska informationen från fokusgrupperna. Materialet 

bearbetas utifrån ljudinspelningar samt fältanteckningar. Inför varje fråga finns ett svar som 

generellt presenterar varje fokusgrupps åsikt. Svaren kan läsas i en tabell under Bilaga 2.  

4.1 BEHOV AV ATT DONERA 

1. Har du donerat det senaste året?  

YNGRE GENERATIONEN 

Majoriteten utav denna grupp har donerat.  

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Majoriteten utav denna grupp har donerat pengar under det senaste året till 

välgörenhetsorganisationer. En respondent hade inte gjort det. 

 

VUXNA UTAN BARN 

Majoriteten utav denna grupp donerar eller har donerat. 

 

PENSIONÄRER 

Samtliga respondenter i denna grupp har donerat under det senaste året. 

 

SLUTSATS 

Majoriteten av respondenter i samtliga kategorier donerar eller har donerat under det senaste 

året. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  23 



2. Varför? 

YNGRE GENERATIONEN 

De respondenter som inte donerar upplevde inget behov av att göra det. De kände inte att de fick 

ut någonting utav att genomföra en donation. En respondent uttryckte att denne skulle bli mer 

benägen att donera om någon form av kompensation fick erhållas efter transaktionen. En 

respondent föreslog samarbeten mellan UNICEF och andra företag för att möjliggöra en 

kompensation för givaren. ”Klädkedjan H&M har en bra idé, jag köper kläder, alltså något jag vill 

ha, samtidigt som jag donerar och åstadkommer något bra.” En annan respondent tyckte att det 

skulle vara optimalt om möjligheten att köpa något att ha i hemmet fanns som även visar att 

denne donerar, exempelvis en fin tavla. Respondenten menade att denna erhåller en social 

kompensation, något snyggt att ha i hemma samt en påminnelse av känslan att ha åstadkommit 

något bra. 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Individen som inte donerade hade inte donerat då den inte kände att den har inte råd. Däremot 

bidrog denna person med sin tid till ideella organisationer. 

 

VUXNA UTAN BARN 

De respondenter som inte tidigare hade donerat upplever att de finns så många 

välgörenhetsorganisationer som vill ha något, att respondenterna känner att de hellre säger nej 

till alla organisationer och bidrar till välgörenhet på andra sätt. 

 

PENSIONÄRER 

Alla respondenter i denna kategori har donerat under det senaste året. 

 

SLUTSATS 

Majoriteten av de respondenter som inte donerar valde att bidra till välgörenhet på andra sätt. Den 

Yngre Generationen kände inget behov av att donera dock uttryckte denna grupp att 

benägenheten skulle öka om någon form av kompensation fick erhållas för donationen. 
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3. Till vilken hjälporganisation donerade du? 

YNGRE GENERATIONEN 

De respondenter som donerat hade inget minne till vilken välgörenhetsorganisation de gjorde 

detta till. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Bland respondenterna nämndes ett flertal organisationer som de hade donerat till. Dessa 

organisationer var Cancerfonden, Röda korset och Situation Stockholm. En respondent hade 

donerat en hel dagskassa till Stadsmission runt jul. Alla respondenter berättade att de ofta lägger 

mynt i myntburkar när tillfälle ges. 

 

VUXNA UTAN BARN 

En respondent donerade varje månad till flera organisationer, exempelvis till Amnesty, RFSU 

och Svenska fred. Övriga respondenter som donerade gjorde detta vid enstaka tillfällen oftast 

vid naturkatastrofer eller liknande. 

 

PENSIONÄRER 

De hjälporganisationer som respondenterna donerade till är Rädda barnen, Läkarmissionen, 

Frälsningsarmen, Cancerfonden och Reumatiska förbundet. 

 

SLUTSATS 

Bland respondenterna var de valda hjälporganisationerna många och väldigt varierande, den enda 

hjälporganisationen som nämndes under två olika fokusgrupper var organisationen 

Cancerfonden. Hos den Yngre Generationen var det ingen respondent som mindes vilken 

organisation donationen gått till. 
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4. Vilket var ändamålet? 

YNGRE GENERATIONEN 

En respondent uttryckte att denne ville framstå som bra inför andra och hjälpa hemlösa medan 

en annan respondent blev övertalad till att donera. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Respondenten som hade donerat till Cancerfonden hade prostatacancer som ändamål. De övriga 

respondenternas donationer var mer i allmänt syfte.  

 

VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna kände att eftersom de inte kan hjälpa till rent praktiskt, bidrog de istället 

genom att donera pengar till de som faktiskt har möjlighet att göra det. 

 

PENSIONÄRER 

Ändamålet som låg till grund för respondenternas donation var att pengarna går till ett bra skäl. 

En del respondenter upplevde att det var förskräckligt med så många hemlösa i Sverige, medans 

andra ansåg att detta är ett problem som staten ska sköta. Skattebetalarna ska inte behöva 

hjälpa till, det räcker gott och väl med all skatt som redan betalas.  

 

SLUTSATS 

Överlag kände respondenterna ett behov av att bidra till en förbättring och fick utlopp för detta 

genom att donera. En minoritet av respondenterna uttryckte att de som skattebetalare gjort sitt 

och att ansvaret ligger hos staten.  Hos den Yngre Generationen var det främst sociala faktorer 

som bidragit till att de donerat. 
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5. Planerar du att donera igen? 

YNGRE GENERATIONEN 

Samtliga respondenterna upplevde inte att UNICEFs kommunikation hade nått fram, de menade 

att organisationen bör tänka om för att nå ut till den Yngre Generationen. Nytänkande förslag 

som uppstod var samarbeten med berömda och välkända designers, samarbeten med 

klädeskedjor som exempelvis H&M och ZARA där det via ett köp går pengar till välgörande 

ändamål. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Alla respondenter var överens om att kommande donationer är ingenting de sitter och planerar. 

De kände att om ett ändamål dyker upp som de anser verkat vettigt skulle de inte ha något 

problem med att donera, men ingenting de tänker på i nuläget. 

 

VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna som donerar planerar att fortsätta med detta. 

 

PENSIONÄRER 

Respondenterna planerar att fortsätta donera i samma utsträckning som idag. 

 

SLUTSATS 

Hos den Yngre Generationen är intentionerna att genomföra en ytterligare donation väldigt låg, en 

förbättring av marknadskommunikationen föreslås. Småbarnsföräldrar kan tänka sig donera i 

framtiden men det är ingenting de sitter och planerar. Vuxna utan barn samt Pensionärer planerar 

att fortsätta donera som de gör idag.  
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6. Hur ofta donerar du? 

YNGRE GENERATIONEN 

Majoriteten av respondenterna donerade sällan. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Alla respondenter var överens om att mer planerade donationer sker ungefär 1 gång per år. Alla 

var även överens om att räknas myntburkar, och liknande mindre donationer, med blir det ca 

20-30 gånger per år. 

 

VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna donerade månadsvis och vid speciella tillfällen exempelvis vid 

naturkatastrofer. 

 

PENSIONÄRER 

Respondenterna donerade månadsvis, fyra till fem gånger om året och 300-350 kronor per år. 

 

SLUTSATS 

Vid denna fråga var svaren väldigt varierande, överlag doneras det månadsvis. 
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7. Vad var anledningen till att du donerade? 

– personliga faktorer 
– extern kommunikation (Ex. Reklam, rekommendationer) 
 
YNGRE GENERATIONEN 

En respondent svarade att denna blivit övertalad till att donera. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Majoriteten av respondenterna ansåg att det  var främst personliga faktorer som påverkade. 

Donationen till cancerfonden skedde då en respondents väns pappa dog i cancer. En allmän åsikt 

bland alla respondenter var även att skuldkänslor kan uppstå och påverka, ”Man har det så bra 

och gottar sig i livets gåvor medans andra inte har någonting”. 

Ett par respondenter ansåg att extern kommunikation påverkar också, främst vid akuta 

naturkatastrofer. Vid dessa tillfällen kändes det enkelt att skicka iväg ett sms.  

 

VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna upplevde att det var personliga faktorer som var den huvudsakliga anledningen 

till att de donerade men att det var den externa kommunikationen som bidrog till att de slutligen 

genomförde donationen. 

 

PENSIONÄRER 

En respondent donerade till cancerfonden eftersom denne själv har cancer och eftersträvar att 

hjälpa andra med samma problem. Eftersom respondenterna exponeras för mycket information 

under sin vardag, bidrog den externa kommunikationen till att de slutligen genomförde 

donationen. 

 

SLUTSATS 

Vid samtliga fokusgrupper var det framförallt personliga faktorer som initierade tankeprocessen 

av en donation men den externa kommunikationen bidrog till att respondenterna slutligen 

genomförde den. 
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8. Litar du på att pengarna kommer fram till människor som verkligen 

behöver de? 

YNGRE GENERATIONEN 

Samtliga respondenter var väldigt skeptiska vid denna fråga, de menade att pengarna som 

doneras främst går till administrativa kostnader eller till de högt uppsatta cheferna och 

hänvisade till organisationen Rädda Barnen.  ”Pengarna försvinner någonstans på vägen, de som 

behöver det får så lite om ens någonting alls”. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Alla respondenter trodde att en del av pengarna kommer fram till människor som verkligen 

behöver det, men absolut inte allt. De ansåg att det gäller att kolla upp organisationers 

mellanhänder då de är medvetna om att det finns stora kostnader som ska betalas av först innan 

pengar kommer fram. Alla var överens om att det var viktigt att undersöka detta innan då de vill 

att pengarna ska ge effekt. De kände att pengar bara försvinner, ofta p.g.a. dålig organisation. 

 

VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna var mycket skeptiska mot detta, de upplevde att eftersom pengarna måste gå 

igenom ett långt system innan de når fram till de behövande kan de finnas en risk att en stor del 

av pengarna försvinner på vägen genom exempelvis administrativa kostnader. Ändock väljer 

respondenterna att lita på organisationer och donera då de inte kan veta hur mycket eller hur 

lite som faktiskt kommer fram. En annan respondent uttryckte uppfattningen att bidraget inte 

kommer fram till de behövande samt att fattiga länder är fattiga på grund av korruption i det 

egna landet, det är någon styrande i landet som behåller pengarna. Det som bör ske är en 

politisk ändring och påverkan. 

 

PENSIONÄRER 

Respondenterna var mycket skeptiska mot detta, framförallt efter skandalen med Röda Korset, 

men även på grund av de höga administrativa kostnaderna som existerar. Många respondenter 

ansåg att VD:n och annat höguppsatt personal tar ut en alldeles för hög lön och detta är fel, enligt 

de ska deras lön inte överstiga standardlönen med så stor marginal. Respondenterna upplevde 

att en stor del av pengarna försvinner på vägen och når inte fram till de behövande.   
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SLUTSATS 

Samtliga fokusgrupper var väldigt skeptiska över om pengarna som doneras verkligen når fram 

till de behövande. Samtliga respondenter uppfattade att administrationskostnaderna är alldeles för 

höga, och att mer utav pengarna som doneras bör gå till den bidragande orsaken. En respondent 

uttryckte att det fortsatta lidandet i drabbade länder beror på landets egna korrupta styrning. 

 

9. Anser du att din benägenhet att skänka skulle öka om förbättringen 

som donationspengarna bidrar till, förtydligas? 

YNGRE GENERATIONEN 

Alla respondenter var överens om att de skulle bli mer benägna till att skänka om förbättringen 

som donationspengarna bidrar med förtydligas. Bra exempel var slogans som ”One Click – One 

Vaccine”, ”En donation på X kr leder till att vi planterar ett träd” eller ”50 kr i månaden 

motsvarar 5 sprutor mot malaria”. Respondenterna ansåg att liknande budskap gör det mer 

tydligt och påtagligt för givaren att veta vad donationen går till. En annan gemensam åsikt var 

att även om det är toppen med en välgörenhetsgala, så ser de bara att pengar tickar in vilket är 

fint, men vad händer med allt sen? Det vore bra med ett program som sänds efteråt som visar 

vart pengarna gick och vilken skillnad det gjorde.  

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Majoriteten av respondenter ansåg att benägenheten att skänka kunde påverka om de fick reda 

på att det inte gick åt så mycket pengar till de anställda. De var medvetna om att organisationer 

också har en verksamhet att driva, det kostar pengar helt enkelt. Däremot ansåg de att det finns 

platser där människor arbetar ideellt, och det skulle kännas bättre att skänka till de som arbetar 

med detta för att verkligen hjälpa och inte för att tjäna pengar.   

 

VUXNA UTAN BARN 

Vid denna fråga var respondenterna eniga om att ju ärligare organisationerna var om 

förbättringarna ju bättre. För organisationerna att uttrycka att hela det donerade bidraget 

kommer fram är inte trovärdigt och ger ett oseriöst och oärligt intryck. En respondent upplevde 

att det var hopplöst, kanske hjälper han ett barn men då det finns flera miljoner svältande 

människor upplevs inte detta som tillräckligt.  Denne föreslog att organisationerna bör ta till 

med andra medel, gå till källan av problemet och åtgärda på något sätt.  
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Även här var uppfattningen att vända sig till landet ifråga och undersöka varför fattigdomen 

fortsätter, vart tar pengarna vägen? ”Hjälper givare verkligen eller förlänger de bara lidandet?” 

Respondenterna upplever ingen påverkan av de klassiska biståndsreklamerna – små svarta barn 

med stora ögon. Detta eftersom dessa reklamfilmer har malts igenom så många gånger. 

Respondenterna upplever att ingen förbättring sker hur mycket de än donerar. ”Det är ett 

oändligt projekt.” 

 

PENSIONÄRER 

Det enhälliga svaret för alla respondenter var ja. Det som föredrogs av alla var att ge pengar 

direkt till den behövande, för att på så sätt säkerställa att pengarna verkligen hamnar dit de ska. 

En respondent berättade att det finns välgörenhetsorganisationer där bara 30 % av pengarna 

går till välgörenhet och resten till administrativa kostnader, respondenten tyckte att detta är fel 

och att administrationen kostar för mycket. En annan respondent upplevde att barnen är 

viktigast och behöver mest hjälp. För att garantera att barnen får 100 % av pengarna skulle 

respondenten helst vilja besöka ett barnhem i utlandet och skänka sina pengar där. 

 

SLUTSATS 

Här kan slutsatsen dras att majoriteten av alla respondenter anser att benägenheten till 

donering skulle öka om förbättringen som donationspengarna bidrar till förtydligas. Flera ansåg 

att förbättring behövs när det kommer till kostnader för mellanhänder och administration, då är 

dessa kostnader som gör många tveksamma till att donera. 
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BUDSKAPSSTRATEGIHJULET 

RATIONELL - Konsumenter är i behov av information och har ett intresse och en förmåga 

att utvärdera olika alternativ. 

EGO - Känslomässigt viktiga köp som ger konsumenten möjligheten att ”berätta” för sig 

själv om sin identitet genom produkter. 

SOCIAL - En givare vill visa utåt att den är en omtänksam medmänniska. 

AKUT BEHOV - När en naturkatastrof inträffar väcks ett behov hos givaren att donera. 

 

10. Presentera modellen till deltagarna och be de placera sig själv i den 

kategorin som de anser är mest anpassad till de själva.  

YNGRE GENERATIONEN 

Här placerade sig respondenterna bland alla kategorier. Två respondenter valde Ego, därefter 

valdes även Rationell, Akut behov och Social.  

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Här ansåg majoriteten av respondenterna att Ego var den kategori de passade bäst in i. Därefter 

var Akut behov och Rationell de kategorier som de ansåg att de även passade in i.   

 

VUXNA UTAN BARN 

Majoriteten utav respondenterna i denna fokusgrupp placerade sig själva inom den rationella 

kategorin, därefter akut och ego. 

 

PENSIONÄRER 

Majoriteten utav respondenterna i denna fokusgrupp placerade sig själva inom den rationella 

kategorin och därefter ego. 

 

SLUTSATS 

Vid denna fråga finns det blandade svar i varje grupp. Däremot kan slutsatsen dras att den Yngre 

Generationen och Småbarnsföräldrar främst placerade sig i kategorin EGO, medans det äldre 

grupperna Vuxna utan barn och Pensionärer placerade sig främst i kategorin Rationell.  
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4.2 MINNESBASERAD INFORMATIONSSÖKNING 

11. När du tänker på välgörenhetens olika kommunikationskanaler 

och reklamkampanjer du har sett under åren, vilken reklam har 

påverkat dig mest? 

YNGRE GENERATIONEN 

En reklamfilm där barns omständigheter i Afrika utspelar sig i Sverige med svenska barn 

påverkade respondenter på ett bra och gripande sätt. Det blir närmare till en själv, Afrika ligger 

så långt bort och har tyvärr blivit uttjatat att det nästan inte påverkar längre. En annan åsikt som 

alla respondenter delade var att reklamfilmer är bättre när de når på ett känslomässigt plan än 

när de försöker påverka med en kändis, ex. Mikael Persbrandt. En respondent nämnde att en 

reklamfilm där det visas om vad som händer sen och vad som görs med donationerna skulle 

påverka mer då de redan är medveten om levnadsförhållanden där borta, idag vill de veta hur 

och om ens donation faktiskt påverkar. Allmänt kunde respondenterna komma på vissa 

reklamfilmer de ansåg vara bra, men oftast kom de inte ihåg vilken välgörenhetsorganisation 

som stod bakom den. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Majoriteten av respondenterna ansåg att reklamkampanjer som utspelar sig mer i Sverige, 

exempelvis mot hjärtproblem osv., känns mer nära en själv och påverkar därför mer. En 

respondent kom ihåg en reklam där budskapet var att alla barn har rätt till en trygg skolmiljö, 

där de jämförde skolor i Sverige med skolor och skottlossning i Afrika. I den kampanjen framgick 

det tydligt kontrasten mellan Sverige och u-länder. Däremot ansåg majoriteten att fattigdom i 

Afrika har de hört talas om sen de föddes och blir därmed inte lika påverkade av det längre. 

 

VUXNA UTAN BARN 

En respondent utryckte att Rädda barnen – Livets lotteri var väldigt nytänkande och spännande. 

Här kunde respondenten själv gå in på hemsidan och slumpmässigt se vart denne hade kunnat 

födas och vad det hade inneburit. Denna reklamkampanj fanns också i tunnelbanan. Kampanjen 

väckte känslan, ”Det hade lika gärna kunnat vara jag”. En annan reklamfilm som väckte känslor 

hos en respondent visade barn i en torftig skola i Afrika, här kunde respondenten tydligt se hur 

dåligt de egentligen har det.  
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Respondenterna uttryckte enigt att reklam väcker betydligt mycket mer känslor när den är 

enkel att förhålla sig till, något som känns nära till en själv. Men även denna typ av reklam bör 

förnyas ofta eftersom även om den säkerligen ger chockeffekt vid en början vänjer sig 

mottagarna tillslut ändå. En annan uttryckte att det givetvis var hjärtskärande att se småbarn 

döende i HIV men eftersom de fortfarande inte kommer åt källan för detta är det hopplöst. 

Organisationerna yttrar att det kommer bli bättre men respondenten upplever ingen skillnad de 

senaste 100 åren. ”Dom kommer svälta nästa år också, det känns hopplöst. Processen är så lång”. 

 

PENSIONÄRER 

Respondenterna exponeras för TV och radioreklam vardagligt, dock fanns det ingen särskild 

reklamkampanj som hade lagrats i minnet. Något som respondenterna kommer ihåg från 

median är att Röda Korset förskingrade pengar, detta bidrog till att förtroendet för hela 

välgörenhetsorganisationen och alla andra organisationer förlorades.  

 

SLUTSATS 

Förutom gruppen Pensionärer som inte kom ihåg särskilda reklamer, kan slutsatsen dras att 

resterande grupper har en gemensam åsikt om att de reklamer som det känner är närmre till en 

själv har påverkat mer än andra. Antingen när de berör problem i Sverige eller när det dras 

kontraster mellan Sverige och ett u-land. Respondenterna var däremot inte helt säkra på vilka 

organisationer som stod för vilka kampanjer, de ansåg att välgörenhetsorganisationer behöver 

differentiera sig mer. 

 

4.3 VILKET ÄNDAMÅL? VILKEN ORGANISATION? 

12. Vilka kriterier avgör, ändamålet eller varumärket? 

YNGRE GENERATIONEN 

Här ansåg majoriteten av respondenter att ändamålet var det främsta kriteriet. Alla var 

samtidigt överens om att varumärket/organisationen också spelar stor roll. Det handlar inte om 

att organisationen behöver vara störst eller mest känd, men den ska ha ett bra rykte och vara 

pålitligt. Här nämndes det även att efter Röda Korset-skandalen så har alla 

välgörenhetsorganisationers varumärken påverkats på ett negativt sätt.  
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SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Här ansåg ett par respondenter att ändamålet avgör främst och att organisationen inte spelar 

större roll, det beror på vad en känner för stunden. De andra respondenterna ansåg att både och 

avgör men organisationen främst då det är viktigast att den är pålitlig och inte har alltför många 

mellanhänder.   

 

VUXNA UTAN BARN 

Här var åsikterna skilda, vissa respondenter upplevde att ändamålet var det som avgjorde valet 

då det blir mer personligt, kanske finns det något personen brinner för och vill bidra till en 

förbättring för just denna fråga. Andra respondenter upplevde att det var organisationen som 

avgjorde då det upplevdes viktigt att veta hur seriös organisationen är, vad de stödjer hur 

pålitliga de är men även här spelade ändamålet en stor roll. Respondenterna upplever att media 

kan påverka val av organisation mycket och att aktiva välgörenhetsorganisationer som syns och 

gör praktiska saker på plats upplevs som mer pålitliga och engagerade, ”Då ser jag att de 

verkligen finns och är aktiva”. En respondent gör ett medvetet val att aldrig donera till större 

organisationer med syfte att de då på grund av storleken har högre löner och därmed högre 

kostnader. 

 

PENSIONÄRER 

För en del respondenter var ändamålet det avgörande, andra upplevde att både ändamålet och 

varumärket var viktiga. En respondent utryckte att denne inte ens öppnar brev från obekanta 

välgörenhetsorganisationer. 

 

SLUTSATS 

Här anser de flesta respondenter vid varje grupp att ändamålet är det främsta kriteriet, men 

enbart om de utgår ifrån att organisationen är pålitlig. De flesta kände att organisationen inte 

behövde vara den största eller den mest kända, så länge de kände att den var pålitlig. 

Respondenterna ansåg att om en viss organisation upplevs som opålitlig eller har för många 

kostnader så spelar ändamålet ingen roll, de skulle självfallet inte donera då.   

 
 
 
 

 
  36 



13. Om du ska donera, vart går gränsen för dig? Hur mycket kan du 

maximalt tänka dig att donera? 

YNGRE GENERATIONEN 

Här hade respondenterna delade åsikter, en respondent kände att den kunde donera 100 

kronor. Medan en annan respondent uttryckte att engagemangen måste vara anpassad till alla 

och att 100 kronor kan vara mycket för vissa. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Ett par respondenter ansåg att det beror på hur mycket möjligheter till att donera de har, ”Kan 

man så gör man, men man prioriterar annat först”. De ansåg att det finns andra sätt att hjälpa 

människor, inte bara via pengar. Det går att hjälpa genom att ex. anställa en kåkfarare eller 

någon annan som behöver hjälp och vars liv blir bättre genom en anställning. Alla respondenter 

var överens om att när de väl bestämmer sig för att donera till en viss organisation så ger de 

förmodligen ett par hundralappar men inte varje månad. De ansåg däremot att med alla mynt 

som läggs i myntburkar blir det ”många bäckar små”. Som exempel gav en respondent Ronald 

McDonald myntburkarna vars fond har hjälpt Astrid Lindgrens barnsjukhus.   

 

VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna inom denna kategori kände att de kunde donera mellan 200-300 kronor, vissa 

kunde tänka sig göra detta månadsvis och andra vid enstaka gånger. ”När man väl börjat och 

blivit van att ge en viss summa varje månad, då kanske det är enklare att öka den summan senare”.  

 

PENSIONÄRER 

Respondenterna enades om att alla donerar efter förmåga, dock är 100 kronor alldeles 

tillräckligt. Respondenternas motivering till detta var, ifall alla donerar 100 kronor i månaden, 

blir det mycket pengar tillslut! En respondent valde att skänka lite mer vid naturkatastrofer; 

ingen har orsakat detta och det är inget som går att hindra, det kommer uppifrån. 

 

SLUTSATS 

Samtliga respondenter i alla grupper uttryckte att de donerar efter förmåga, förutom gruppen 

Vuxna utan barn som upplevde att de kan donera mellan 200-300 kronor. 
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4.4 DONATION 

14. Vad är det smidigaste sättet för dig att donera?   

YNGRE GENERATIONEN 

Respondenterna inom denna kategori uttryckte att sms var smidigast. De ansåg även att det var 

smidigt att donera genom att köpa ett klädesplagg på exempelvis H&M varav en del går till 

välgörenhet. På så sätt skänker de pengar samtidigt som de själva erhåller någonting, det finns 

ingen extra ansträngning inblandad. Respondenterna enades om att tillgängligheten för 

donationen behöver underlättas ytterligare. En respondent tyckte att det var smidigt med 

betalningar via telefon, här föreslog respondenten att UNICEF borde finnas med som app till 

Iphone. Respondenten ansåg att detta skulle vara ett bra sätt för att få folk att donera, eftersom 

organisationen gör något som många människor är intresserade av i nuläget.  

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Alla respondenter ansåg att myntburkar var smidigt då de ofta har småpengar över. Att runda 

upp summan i butiker var även ett smidigt sätt men tyvärr gör inte fler detta. En respondent 

ansåg även att det är smidigt med pantburkar då det är möjligt att donera panten istället för att 

ta ut ett pantkvitto.  

 

VUXNA UTAN BARN 

Här hade respondenterna delade åsikter, en respondent upplevde att autogiro var enkelt 

eftersom denne då inte behöver tänka på transaktionen medans SMS -donation tycktes vara 

praktiskt om donationen inte överskred cirka 20 kronor, över denna summa var pålitligheten ett 

problem.  

En respondent upplevde att samtal till organisationen eller inbetalningskort kändes säkrast. 

Emellertid var alla respondenter eniga om att en donation genomförd via hemsidan skulle vara 

smidigast. ”Gör man research innan så går man oftast in på sidan och då kan man donera därifrån 

– då gäller det att sidan är riktigt bra och att det är enkelt att hitta. Det ska vara att surfa in, välj 

belopp och betala man kan annars tappa suget snabbt.” 

 

 

 

 
  38 



PENSIONÄRER 

Respondenterna inom denna kategori kände att det smidigaste sättet att donera var genom 

inbetalningskort med post- och bankgiro. En respondent upplevde att myntburkar var smidiga, 

dock blir det då inte så mycket pengar som samlas in då det endast är småpengar som doneras.  

 

SLUTSATS 

Pensionärer och Vuxna utan barn föredrog att donera via inbetalningskort, medan Yngre 

Generationen och Småbarnsföräldrar ansåg att det smidigaste sättet att donera är i samband 

med utförandet av andra ärenden. 
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4.5 FÖRVÄNTNINGAR EFTER DONATION 

15. Vad vill du ha efter en donation? (Ex. tackkort) Hur personligt ska 

det vara? 

YNGRE GENERATIONEN 

Respondenterna uttryckte att de vill ha någonting efter en donation, de föreslog ett MMS på ett 

barn som tog emot deras bidrag. I meddelandet ska det stå vad deras donation har bidragit till; 

Du har hjälpt den här lilla flickan och skänkt henne ett par nya skor! Respondenterna upplevde att 

fördelen med att använda sig av denna kommunikationskanal är att budskapet kommer direkt 

till mobilen och inget onödigt papper behöver slösas. Respondenterna tyckte också att detta 

MMS kan spridas vidare via sociala medier och på så sätt även påverka andra potentiella givare. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Majoriteten av respondenterna ville inte ha någonting efter en donation. De kände att de var 

medvetna om sin donation och har därmed inget behov av att få det bekräftat. Ett par 

respondenter ansåg att ett enkelt tackkort kunde vara på sin plats om de har donerat en större 

summa.  

 

VUXNA UTAN BARN 

Ett enkelt, inte för personligt, tack var att föredra tyckte respondenterna enigt. Viktigast för 

samtliga var att få någon form av information på att en förbättring faktiskt sker genom 

donationerna som mottages. ”Man vill känna att det blir bättre, och att organisationen har koll.”   

Respondenterna uttryckte att pengarna som donerades inte skulle spenderas på dyra tackkort 

eller tidskrifter utan helst att så mycket som möjligt skulle gå till den bidragande orsaken. ”Jag 

vill inte ha en tidning varje månad som man vet kostade mer att trycka än summan jag gav. Håll 

det enkelt!”. En annan respondent kände att ett nyhetsbrev i kvartalet som innefattade en kort 

uppdatering om förbättringarna som skett räckte, samt att valet att inte behöva bli kontaktad 

ska vara möjligt. Respondenternas gemensamma åsikter var vid denna fråga att begränsa 

återkopplingarna samt att hålla de enkla, trovärdiga, realistiska och resultatredovisande. 
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PENSIONÄRER 

Respondenterna uttryckte att de vill ha någonting efter en donation. En respondent får 

personliga julkort från Reumatiska förbundet och en annan blir uppringd av 

välgörenhetsorganisationen som personligen tackar för bidraget. Respondenterna upplevde att 

julkorten och tacksamtalen var trevliga och uppskattade de väldigt mycket.  

 

SLUTSATS 

Samtliga respondenter uttryckte att de vill ha en uppskattning för deras bidrag, förutom 

majoriteten av Småbarnsföräldrar som ansåg att de inte vill ha någonting efter en donation. 

 

16. Hur vill du bli bemött för att vilja donera mer? 

YNGRE GENERATIONEN 

Respondenterna uttryckte att MMS har en stor effekt, välgörenhetsorganisationen ska efter ett 

kort uppehåll skicka ett nytt MMS; Tack igen för de fina skorna, vill du hjälpa mig igen?  

Respondenterna ansåg att detta skulle vara en positiv förstärkning, samtidigt som det skapas 

någon form av relation mellan givaren och donationsmottagaren som kan leda till mer frekventa 

och större donationer. Det alla respondenter enades om var att de vill se en förbättring på 

situationen för att vilja donera mer; Det håller på att förbättras men det är mycket kvar att göra. 

Sjukdomar minskar men fattigdomen finns fortfarande kvar. Respondenterna tog upp ett exempel 

på en reklam från Hjärt- och lugnfonden, i reklamen förklarades klart och tydligt att det har 

blivit bättre, att fler har fått hjälp men att de fortfarande ligger efter. Det respondenterna 

uppskattade med denna reklam var att den visade att varenda krona räknas. 

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Alla respondenter kände att de inte vill bli för pushade till att donera, utan det ska vara på eget 

initiativ. En del ansåg att de kan bli mer ovilliga till att donera om de blir tillfrågade vid fel 

tillfälle, exempelvis när de inte har så mycket pengar, då det kan göra en mer obekväm och 

osäker. Allmänt ansåg respondenterna att det egentligen inte finns mycket en organisation kan 

göra för att påverka, vill de donera igen så gör de det på eget initiativ.   
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VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna uttryckte att det var viktigt för välgörenhetsorganisationen att förmedla en 

känsla av uppskattning mot givaren vid en färdig transaktion oavsett donerat belopp. Då givaren 

ska bemötas på nytt bör organisationen förtydliga denna uppskattning samt valfriheten av 

ytterligare en donation så givaren slipper känna sig tvingad. Välgörenhetsorganisationen bör 

även begränsa påminnelserna till donation då detta upplevdes av samtliga som mer negativt än 

praktiskt. ”Om de är för påstridiga får man känslan att de tycker att du gav för lite och vill att du 

ska ge mer alltså att den första donationen är helt ouppskattad.” 

 

PENSIONÄRER 

Samtliga respondenter var överens om att de vill ha en bekräftelse på att pengarna nådde fram 

till rätt personer, dock var åsikterna skilda beträffande, huruvida kommunikationen ska vara 

personlig eller inte.  En respondent upplevde att det räckte med ett opersonligt tackkort. Andra 

respondenter föredrog däremot ett personligt tackkort, med deras namn på, ”tack för din gåva” 

samt en presentation på vad deras pengar bidrog till. Emellertid enades alla respondenter om att 

ett tack för deras bidrag är nödvändigt, men det är viktigt att de inte översvämmas med 

information efter att donationen är genomfört.  

 

SLUTSATS 

Här anser de flesta respondenter vid varje grupp att det är viktigt för 

välgörenhetsorganisationen att förmedla en känsla av uppskattning mot givaren och att ett 

redovisat resultat är nödvändiga om de ska vilja donera igen. Dock skilde sig gruppen 

Småbarnsföräldrar genom att tycka att det egentligen inte finns mycket en organisation kan göra 

för att påverka de till att vilja donera igen.   
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4.6 ÖVRIGA KOMMENTARER 

 

YNGRE GENERATIONEN 

Samtliga respondenterna i denna grupp ansåg att UNICEF är i stort behov av att förnya sin 

marknadskommunikation för att bättre nå ut till den Yngre Generationen. Ett förslag som gavs 

under intervjun var att förbättra val utav talespersoner. Respondenterna ansåg att dessa 

behöver anpassas utefter målgruppen samt att de kontinuerligt byts ut då folk tröttnar fort.  

Respondenterna ansåg även att välgörenhetsorganisationer bör ha olika kampanjer med kraftig 

marknadsföring där flera mediekanaler används samtidigt så att det inte går att missa den bland 

allt mediebrus. De ansåg även att välgörenhetsorganisationer skall göra sina kampanjer mer 

trendiga, såsom det har gjorts med hjälp av armband, broscher och liknande, fast med någonting 

nytt.  

 

VUXNA UTAN BARN 

Respondenterna uppfattade ingen skillnad mellan de olika välgörenhetsorganisationerna. 

Frågor som uppkom under intervjuns gång var bland andra; Vad gör UNICEF till skillnad från 

Röda korset? Varför UNICEF? Samtliga respondenterna uttryckte att UNICEF borde differentiera 

sig bättre, eftersom de inte upplevde att denna välgörenhetsorganisation stack ut något. De 

beskrev att de vid ett flertal gånger blivit påverkade av olika kommunikationsförsök ifrån 

välgörenhetsorganisationer men att de sällan minns vilken organisation som stod bakom den 

när donationen väl skulle genomföras vilket kan ha resulterat i att de blivit påverkade av en 

organisation och donerat till en annan. 
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4.7 SLUTSATS GRUPPVIS 

 

YNGRE GENERATIONEN 

Majoriteten av denna grupp har donerat det senaste året men donerar inte  regelbundet i 

nuläget. De kände inte ett större behov av att donera, dock att ett sådant behov skulle kunna 

stärkas om de fick någon slags kompensation eller utbyte för det. Alla respondenter i denna 

grupp var skeptiska till om pengarna kommer fram till de behövande, de ansåg att det mesta 

försvinner på vägen via ex. administrativa kostnader. Detta bidrog till deras tveksamhet att 

donera. De var dock överens om att benägenheten till att donera skulle öka om förbättringen 

som pengarna bidrar till förtydligas, de ansåg att i dagsläget vet de inte om pengarna gör någon 

skillnad. I Budskapsstrategihjulet placerade de sig bland alla kategorier, två respondenter 

placerade sig i Ego. Angående reklamkampanjer ansåg respondenterna att  reklamfilmer som 

känns mer nära till en själv och som påverkar på ett känslomässigt plan ger mer effekt än de 

reklamfilmer med ”kändisar”.  Smidigaste sättet att donera ansågs vara via SMS eller genom ett 

köp där en viss del går till välgörenhet, dessa tillvägagångssätt kräver ingen extra ansträngning.  

Denna grupp ansåg att MMS med en bild och en liten text var ett bra sätt för en organisation att 

tacka givaren. Samt ett sätt de kan tänkas vilja bli bemötta genom senare för att  bli påminda om 

att deras donation hjälpte men det behövs fler. Viktigt för denna grupp var att förbättringen 

förtydligades för att de ska vilja donera igen.  

 

SMÅBARNSFÖRÄLDRAR 

Majoriteten av denna grupp har donerat det senaste året till ett flertal olika organisationer. En 

respondent hade inte donerat men bidrog med sin tid till ideella organisationer. De var även 

överens om att de donerar när det känner att ett vettigt ändamål dyker upp men att donera var 

ingenting de satt och planerade i förväg.  Deras donationer sker oftast via myntburkar ca 20-30 

ggr per år. Mer genomtänkta donationer skedde ca 1 gång per år.  Majoriteten av denna grupp 

donerar främst p.g.a. personliga faktorer och känslor, vissa ansåg att extern kommunikation har 

påverkat en del, främst vid naturkatastrofer.  Denna grupp tror att endast en del av pengarna 

som doneras verkligen kommer fram till de behövande, de ansåg att mycket pengar försvinner 

p.g.a. dålig organisation.  Samtliga respondenter ansåg att deras benägenhet till att donera skulle 

öka om det förtydligades att det inte gick åt så mycket pengar till administration. De kände 

större benägenhet att donera till organisationer där människor jobbar ideellt. I 

Budskapsstrategihjulet placerade de sig främst i kategorin Ego, därefter Akut Behov och 

Rationell. Denna grupp ansåg att reklamfilmer som utspelar sig i, eller är kopplade till, Sverige 

var de som påverkade mest. Denna grupp var eniga om att myntburkar och att runda upp 

summan av ett köp i en butik var de smidigaste sätten att donera.  
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Majoriteten av respondenterna kände inte ett behov av ett tack efter en donation och att om de 

ska donera igen så sker det på eget initiativ och inte p.g.a. externa faktorer.  

 

VUXNA UTAN BARN 

Majoriteten av denna grupp donerar eller har donerat det senaste året., vanligtvis vid enstaka 

tillfällen såsom naturkatastrofer.  

En respondent donerar regelbundet till olika organisationer.  Denna grupp uttryckte att det 

främst var personliga faktorer som startade ett behov till att donera men att extern 

kommunikation har påverkat de till att genomföra det. Samtliga respondenter var osäkra på hur 

mycket av deras donationer som kommer fram i slutändan, de ansåg att det är ett långt system 

som pengarna måste gå igenom och att därför försvinner en större del av pengarna på vägen. 

Samtliga respondenter anser att organisationer behöver vara ärliga om vart pengarna går. 

Majoriteten utav respondenterna i denna fokusgrupp placerade sig själva inom den rationella 

kategorin, därefter akut och ego. Respondenterna uttryckte enigt att reklam väcker betydligt 

mycket mer känslor när den är enkel att förhålla sig till, något som känns nära till en själv, och 

att det är sådan reklam de blir mest påverkade av. Angående smidigast sätt att donera hade 

respondenterna olika åsikter, de sätt som nämndes var telefon, autogiro, SMS, inbetalningskort 

och via hemsidan. Efter en donation ansåg respondenterna att ett enkelt, inte för personligt, tack 

räckte. Viktigt var att organisationen visade sin uppskattning för att uppmuntra framtida 

donationer.  

 

PENSIONÄRER 

Samtliga respondenter i denna grupp donerar eller har donerat det senaste året till ett flertal 

olika organisationer.  Majoriteten donerar månadsvis eller 4-5 ggr per år och planerar att donera 

i samma utsträckning i framtiden.  Majoriteten ansåg att personliga faktorer var del till deras val 

att donera men även att de dagligen utsätts för extern kommunikation som påverkar till viss del. 

Samtliga respondenter var skeptiska över att pengarna kommer fram i slutändan, speciellt efter 

Röda Korset skandalen. Alla respondenter ansåg att deras benägenhet till att donera skulle öka 

om förbättringen förtydligades. Majoriteten utav respondenterna i denna fokusgrupp placerade 

sig själva inom den Rationella kategorin och därefter Ego. Samtliga respondenter kände att det 

smidigaste sättet att donera var genom inbetalningskort med post- och bankgiro.  Gemensam 

åsikt var angående hur de vill bli bemötta efter en donation där svaret var att de gärna vill ha ett 

tackkort med deras namn och en bekräftelse på att deras donation kommit fram till rätt 

personer. De vill däremot inte få för mycket eller överflödig information efter en donation.  
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5. ANALYS 

I detta avsnitt analyseras, ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv, gemensamma 

betraktelsesätt och tankar som större delen av respondenterna ur samtliga fokusgrupper har 

uttryckt. Vidare följer de åsikter som skiljer fokusgrupperna åt.  

 

Större delen av respondenterna i samtliga fokusgrupper donerar eller har donerat under det 

senaste året. Flertalet av respondenterna uttryckte att personliga faktorer var den främsta 

grunden till en donation men att det dock var den externa kommunikationen som förde deras 

tankar till handling. Detta innebär att respondenterna är mottagliga för 

marknadskommunikation inom välgörenhet. Genom att använda sig av relationsmarknadsföring 

anpassat efter målgruppens individuella åsikter kan UNICEF effektivisera sin 

marknadskommunikation och därmed nå respondenterna på en djupare nivå. Samtliga 

fokusgrupper ansåg att deras största tvekan till att donera grundade sig i att de var skeptiska 

över hur mycket donerade pengar som i slutändan kommer fram, efter kostnader till 

mellanhänder och administration.  Då detta är ett orosmoment för respondenterna kan UNICEF, 

genom sin marknadskommunikation, försöka satsa på att dämpa denna osäkerhet. Därmed 

förstärka tilliten och eventuellt relationen.  Pålitligheten av en organisation ansågs även vara en 

avgörande faktor vid en donation. Majoriteten menade att organisationen inte behöver vara den 

största eller mest kända, så länge de känner att den är pålitlig.  

Enligt Bitner (1995, s.247) bör företag utge löften, möjliggöra löften och slutligen hålla dessa 

löften. Majoriteten av alla respondenter anser att benägenheten till att donera skulle ökas om 

förbättringen som donationspengarna bidrar till förtydligas. Eftersom UNICEF utger löften om 

att hjälpa barn bör de även belysa hur de håller dessa löften, detta genom att förtydliga 

förbättringen och utvecklingen som sker med hjälp av donationerna. Extern kommunikation 

som har påverkat respondenterna mest är reklam som de känner att de kan relatera till bättre, 

exempelvis där det dras kontraster mellan Sverige och ett u-land eller enbart ett lidande Sverige. 

Respondenterna har uttryckt en tydlig likgiltighet inför den ständiga reklam berörande lidande 

mörkhyade barn i u-länder. De anser att sådan reklam har överexponerats till den grad att den 

inte längre ger effekt och bör därmed förnyas. Respondenterna yttrade även en svårighet att 

urskilja en välgörenhetsorganisation från en annan vilket innebär för UNICEF en brist i 

differentiering.  
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Yngre Generationen ansåg utöver personliga faktorer att även sociala faktorer påverkade starkt 

vid en donation. De ansåg även att UNICEF är i stort behov av att förnya och anpassa sin 

marknadskommunikation mot de som målgrupp då intentionerna, i nuläget, att genomföra en 

donation är väldigt låga. Enligt Sheth och Parvatiyar (1995, s.256) kan anpassning efter kunden 

leda till stärkande av relation mellan kund och företag som slutligen kan leda till lojalitet och 

långvariga relationer. UNICEFs anpassning till de yngre givarna kan ta form i kommunikationen. 

Respondenterna inom denna grupp anser exempelvis att en förändring och variation i val utav 

talesperson är nödvändigt. Ett annat förslag som uttrycktes var att använda flera mediekanaler 

samtidigt så att budskapet inte går att missa bland allt mediebrus. Eftersom dessa respondenter 

söker någon form av kompensation vid en donation, föreslogs det ett samarbete mellan UNICEF 

och företag som kan bidra med denna kompensation. Exempelvis UNICEF i samarbete med H&M, 

en aktuell designer eller konstnär där en viss procentdel utav deras köp går till välgörenhet. På 

så sätt går deras pengar till välgörenhet samtidigt som de själva erhåller någonting för det. De 

ansåg även att det smidigaste sättet att donera var genom en sådan transaktion eller via sms. 

Majoriteten av fokusgruppen Småbarnsföräldrar urskiljde sig från resterande respondenter 

genom att uttrycka att de inte vill ha någonting efter en donation samt att de anser att det inte 

finns mycket en organisation kan göra för att påverka de till att vilja donera igen. 

Relationsmarknadsföring handlar till viss del om att skapa en lärande relation så att varje 

relation blir anpassad till kundens behov. I detta fall handlar det inte om vad givarna vill ha från 

UNICEF, utan vad de inte vill ha. Genom att respektera att Småbarnsföräldrar föredrar att 

donera helt på eget initiativ, utan påtryckning, anpassar de sig efter deras behov. Denna 

fokusgrupp ansåg att det smidigaste sättet att donera var via myntburkar, avrundning uppåt i 

butiker samt i samband med pantning.  

Fokusgruppen Vuxna utan barn anser att UNICEF bör differentiera sig mer då de i nuläget 

varken kan urskilja deras kärnvärden eller marknadskommunikation. Samtliga respondenter 

var eniga om att en donation genomförd via hemsidan skulle vara smidigast. 

Fokusgruppen Pensionärer hade inga urskiljande åsikter då de är nöjda med den nuvarande 

kommunikationen samt betalsätt, de får regelbundet blanketter och inbetalningskort hem.  

Här kan slutsatsen dras att UNICEFs nuvarande marknadskommunikation är huvudsakligen 

anpassad och lämplig för den äldre generationen och behöver därmed förnyas och moderniseras 

för att bättre nå ut till de yngre generationerna.  
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BILAGA 1 - FRÅGEFORMULÄRET 

 

BEHOVSIDENTIFIKATION  

1. Har du donerat det senaste året?  

 

  NEJ   2. Varför? 

 

  JA  3. Till vilken hjälporganisation donerade du? 

            4. Vilket var ändamålet? 

             5. Planerar du att donera igen? 

            6. Hur ofta donerar du? 

            7. Vad var anledningen till att du donerade:  

                              - personliga faktorer 

                              - extern kommunikation (Ex. Reklam, rekommendationer) 

 

JA + NEJ   8. Litar du på att pengarna kommer fram till människor som verkligen         

                              behöver de? 

                         9. Anser du att din benägenhet att skänka skulle öka om förbättringen som               

    donationspengarna bidrar till, förtydligas? 

 

BUDSKAPSSTRATEGIHJULET 

 

RATIONELL - Konsumenter är i behov av information och har ett intresse och en förmåga att 

utvärdera olika alternativ. 

EGO - Känslomässigt viktiga köp som ger konsumenten möjligheten att ”berätta” för sig själv om 

sin identitet genom produkter 

SOCIAL - En givare vill visa utåt att den är en omtänksam medmänniska 

AKUT BEHOV - När en naturkatastrof inträffar väcks ett behov hos givaren att donera. 

10. Presentera modellen till deltagarna och be de placera sig själv i den kategorin som de 

anser sig själva beskriver de bäst ur givarsynpunkten.   (Se figur 1) 

 



INFORMATIONSSÖKNING  

11. Minnesbaserad kommunikation 

 - När du tänker på välgörenhetens olika kommunikationskanaler och reklamkampanjer 

du har sett under åren, vilken reklam har påverkat dig mest? 

 

ALTERNATIVUTVÄRDERING  

12. Vilka kriterier avgör, ändamålet eller varumärket? 

13. Om du ska donera, vart går gränsen för dig? Hur mycket kan du maximalt tänka dig att 

donera? 

 

KÖP  

14. Vad är det smidigaste sättet för dig att donera?   

 

UTVÄRDERING EFTER KÖPET  

16. Vad vill du ha efter en donation? (Ex. tackkort) Hur personligt ska det vara? 

17. Hur vill du bli bemött för att vilja donera mer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Budskapsstrategihjulet – Egen bearbetning 



BILAGA 2 – SAMMANSTÄLLNING TABELL 



 





 



 





 



 


