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Sammanfattning 
 
Syfte: 
Innovationsbidrag: 

• Syftet med denna examensuppsats är att ta fram, för Läkarmissionen, en innovativ 
insamlingsmetod för att öka donationer från företag.  

 
Kunskapsbidrag: 

• Syftet är också att undersöka hur innovationsarbete kan drivas i ideella organisationer. 
 
Frågeställning: 

• Hur ser Läkarmissionens behov ut kring insamling mot företagsgivare? 
• Vilka faktorer påverkar företags givande? 
• Vilka lösningar eller metoder kan skapa förutsättningar att öka benägenheten hos 

företag att donera mer medel till välgörenhet? 
 
Metod:  
Författarna har gjort en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervju och en kreativ 
workshop. Författarna har tillämpat aktionsforskning med Läkarmissionen som 
uppdragsgivare.  
 
Teori:  
Teorin tar upp Tidd och Bessants innovationsprocess, innovation i ideella organisationer, 
tjänsteinnovationer, CSR och donationsalternativ. Eftersom att företag består av individer är 
det viktigt att även studera vad som bidrar till att individer väljer att donera pengar. Därför 
förekommer det teori om vad det är som gör att både privatpersoner samt företag donerar 
pengar till ideella organisationer.  
 
Analys: 
Läkarmissionen måste arbeta mer med marknadsföring, de måste synas mer så att företagen 
som väljer att donerar vet att de finns. Det är viktigt att kunna erbjuda företagen något som de 
kan relatera till då det är en avgörande faktor när företag väljer att donera.  
 
Slutsats:  
Fem olika koncept har arbetats fram som kan komma att skapa värde för uppdragsgivaren. De 
olika koncepten har tagits fram genom att analysera empiri och teori och författarna ser att 
dessa koncept kan skapa förutsättning för fler företagsgivare. Även en modell för att arbeta 
fram innovationer i ideella organisationer presenteras i slutsatsen. Modellen består av tre 
faktorer som tillsammans skapar möjlighet till innovation. 
 
Nyckelord: 
Ideell organisation, donation, Innovationsprocess, innovation, insamlingsmetoder, CSR, 
aktionsforskning 
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Abstract 
Purpose: 
Innovation contribution 

• The purpose of this diploma thesis is to develop, for Läkarmissionen, an innovative 
fundraising method for increasing donations from businesses. 

 
Knowledge contributions 

• The purpose is also to examine how the innovation process could be run in non-profit 
organizations. 

 
Research questions 

• What are Läkarmissionens needs when it comes to corporate donations? 
• What factors affect corporate donations? 
• What solutions or methods can create conditions to increase the propensity of 

companies to donate more money to charity? 
 
Method: 
The authors conducted a qualitative study with semi-structured interview and a creative 
workshop. The authors applied the action research with the non profit organization 
Läkarmissionen as client. 
 
Theory: 
The theory chapter includes Tidd and Bessants process of innovation, innovation in nonprofit 
organizations, service innovation, CSR and donation options. Since companies consists of 
individuals, it is important to also study what makes individuals choose to donate money. 
Therefore, theories about what it is that makes individuals and companies donate money to 
nonprofit organizations is included in the theory chapter. 
 
Analysis: 
Läkarmissionen needs to work more with marketing, they need to be more visible so that 
companies who choose to donate know that they exist. It is important to be able to offer 
companies something they can relate to, because that is a key factor when companies decide 
where to donate. 
 
Conclusion: 
Five different concepts have been developed which may create value for the client. The 
various concepts have been developed by analyzing empirical data and theory and authors see 
that these concepts can provide the basis for more corporate donors. A model to develop 
innovations in nonprofit organizations is also presented in the conclusion. The model consists 
of three elements that together create the opportunity for innovation. 
 
Keywords: 
Non-profit organization, donation, innovation process, innovation, fundraising, CSR, action 
research. 
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Förord 
 
Vi vill bringa ett stort tack till Läkarmissionen för ett väldigt bra samarbete samt att Ni tog er 
tiden till att medverka i både intervju och workshop. Vi vill även tacka vår handledare Anna 
Larsson för bra stöttning och feedback under hela arbetsprocessen.  
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Ordlista 
UNICEF - United Nations International Children Emergency Fund 
WHO - World Health Organization 
UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 
WFP - World Food Programme 
DN - Dagens Nyheter  
USD - United State Dollar 
CRM - Står i denna uppsats för Cause-Related Marketing 
Ideella organisationer - Icke statliga organisationer som drivs på frivillig basis, i denna 
uppsats menar författarna hjälporganisationer.  
Impact Investing - Att investera proaktivt i företag som ämnar till att göra samhällsnytta.  
Venture philantrophy - Välgörenhet och filantropi med större krav på resultat. 
Social Impact Bonds - Obligation som syftar till att öka privat riskkapital till olika 
samhällsinitiativ.  
Sociala investeringsfonder - investeringsfonder som syftar till att finansiera sociala företag. 
(Erika Augustinsson och Lotta Solding, 2015) 
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1. Inledning och Bakgrund 
Världsbanken beräknade att under 2012 levde 12,7% av jordens befolkning i extrem 
fattigdom, vilket är under 1,9 USD per dag. Under 1981 levde hela 44 % i extrem fattigdom. 
Världsbankens arbete ger resultat men de menar att arbetet är långt ifrån över och stora 
utmaningar behöver bemötas. (Världsbanken, 2015) 
 
Världsbankens mål är att minska den extrema fattigdomen till tre procent år 2030 samt att 
främja lika välstånd i alla länder. Men för att nå detta menar Världsbanken att det krävs lokala 
strategier anpassade efter varje lands egen situation. (Världsbanken, 2015) 
 
Plötsliga ekonomiska kriser, klimatförändringar, pandemier och osäkerhet kring tillgång på 
livsmedel påverkar människornas hälsa och under 2012-2014 beräknades 11,3 procent av 
jordens befolkning lida av undernäring (Hunger Notes, 2015). Detta kan leda till hämmad 
tillväxt som är bestående och påverkar den kognitiva förmågan vilket försämrar skolresultat 
och förmågan att arbeta senare i livet. Enligt en undersökning gjord av WHO, Världsbanken 
och UNICEF hade siffran på antalet barn under fem år som drabbats av hämmad tillväxt gått 
ner från 255 miljoner barn år 1990 till 159 miljoner barn år 2014. Detta visar på att 
biståndsinsatser ger resultat. Ideella organisationer har en viktig roll när det kommer till 
bistånd och insatser. Idag räcker inte resurserna till utan hjälp i form av bidrag behövs från 
alla. (UNICEF, 2015)   
 
Företag skänker allt mer pengar till ideella organisationer. Under 2010 skänkte svenska 
företag cirka 581 miljoner kronor till organisationer med 90-konton. Det är en stor ökning 
jämfört med fyra år tidigare då svenska företag donerade 176 miljoner kronor. (DN, 2011) 
 
UNICEF märkte tydligt att svenska företag väljer att donera mer pengar i samband med en 
katastrof. Nu under 2015 när flyktingkatastrofen blivit mer uppmärksammat väljer allt fler 
företag att donera pengar. Nyligen gick IKEA in med 356 miljoner kronor till UNHCR till 
förmån för flyktingar. (von Knorring och El-Mochantaf, 2015)  
 
För företag är samarbeten med ideella organisationer viktiga för att bemöta kunders krav och 
förväntningar. Sådana samarbeten bär med sig möjligheter men också många utmaningar för 
både företaget och den ideella organisationen. (Jaskyte, 2011; Porter & Kramer, 2006)  
 
För att ideella organisationer ska kunna marknadsföra sig mot företag krävs innovation då 
sambandet mellan marknadsföring och innovation numera är oundvikligt enligt Göttlichová 
och Soukalová (2015). Marknadsföring är dessutom mer komplext för ideella organisationer 
än för företag. (Göttlichová & Soukalová, 2015) 
 
Ideella organisationer anses ofta vara flexibla och förändringbenägna. Dock står ideella 
organisationer inför vissa särskilda hinder och utmaningar för innovation som är kopplade till 
deras verksamhet. Till exempel finns det, till skillnad från hos vinstdrivande företag, ett 
beroende av gåvogivare samt rädsla för negativ medial exponering. (Jaskyte, 2011; Hull & 
Lio, 2007) Samarbeten mellan företag och ideella organisationer ses idag inte som någon 
källa till innovation men däremot kan företag vinna vissa konkurrensfördelar genom att 
samarbeta med ideella organisationer för att adressera sociala utmaningar. Det finns dock lite 
kunskap om innovationsprocesser och innovationsarbete i ideella organisationer idag. 
(Jaskyte, 2011) 
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På grund av situationen i världen har författarna valt att fokusera på ideella organisationer. 
Ideella organisationers arbete har gett resultat då statistiken visar att fattigdom och 
undernäring minskar.  

1.1 Läkarmissionen 

Läkarmissionen är en välgörenhetsorganisation som bedriver långsiktiga hjälpinsatser inom 
social omsorg, utbildning och självförsörjning genom samarbeten med lokala organisationer 
och engagerade människor på plats. De gör även akuta humanitära insatser vid katastrofer, 
bland annat ger de akuthjälp till flyktingar från Syrien. Dessa olika insatser kan de göra tack 
vare gåvor från, till största del, svenska privatpersoner. Läkarmissionen är politiskt och 
religiöst obundna men vilar på en kristen värdegrund och samarbetar med flertalet kyrkor för 
att hjälpa utsatta människor. (Läkarmissionen, 2015) 
 
Läkarmissionens insamlade medel uppgick under 2014 till över 143 miljoner kronor. De 
månatliga utskicken med information och nyhetsbrev per post till privatpersoner är 
“ryggraden i Läkarmissionens insamling” som de skriver i sin årsrapport för 2014. 
(Läkarmissionens årsrapport för 2014, 2015) 

1.2 Problembakgrund 

För att Läkarmissionen ska kunna öka och utveckla sina insatser behöver de få in mer 
resurser. Dicran Sarafian (Personlig kommunikation, 6 november 2015), ansvarig för 
Läkarmissionens marknads- och insamlingsaktiviteter, uttrycker en önskan om att få fler 
företag att bli gåvogivare för att öka Läkarmissionens hjälpinsatser. Deras önskan samt 
Läkarmissionens vision som innefattar att de vill använda utvecklande och effektiva metoder 
har lett oss fram till vårt syfte med detta examensarbete. För att Läkarmissionen ska kunna 
utöka sitt arbete mot företagsgivare behöver de utveckla sitt innovationsarbete. För att 
utveckla innovationsarbetet behövs en ny arbetsprocess som ska hjälpa till att utveckla nya 
koncept och lösningar som kan öka antalet företagsgivare. 

1.3 Syfte 

Denna uppsats är uppbyggd av två syften som ska utmynna i ett innovationsbidrag samt ett 
kunskapsbidrag. 

1.3.1 Innovationsbidrag 

Syftet med denna examensuppsats är att ta fram, för Läkarmissionen, en eller flera innovativa 
insamlingsmetoder för att öka donationer från företag.  

1.3.2 Kunskapsbidrag 

Syftet är också att undersöka hur innovationsarbete kan drivas i ideella organisationer. 
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1.4 Frågeställningar  

• Hur ser Läkarmissionens behov ut kring insamling mot företagsgivare? 
• Vilka faktorer påverkar företags givande? 
• Vilka lösningar eller metoder kan skapa förutsättningar att öka benägenheten hos 

företag att donera mer medel till välgörenhet? 

1.5 Avgränsningar  

Författarna har valt att avgränsa sig genom att inte undersöka vad Läkarmissionen gör med 
insamlade medel.  
 
Författarna har valt att även undersöka varför individer väljer att donera trots att syftet är att 
fokusera på att få företag att donera. Detta då Forslund (2013), Porter och Kramer (2006) 
samt Kristensson och Witell (2010) menar att det är människor i företag som skapar företagets 
kultur och värderingar samt att företags CSR-arbete ofta speglar personalens egna värderingar 
och övertygelser. Detta betyder att privatpersoners motivation till donation i denna uppsats är 
av vikt. 
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer uppsatsens arbetsmetod att presenteras. 

2.1 Val av metod 

Denna uppsats är en kvalitativ studie och aktionsforskning med en abduktiv ansats. 
Författarna har valt en kvalitativ metod då en sådan forskning ofta är tolkningsinriktad och 
innebär att forskarna tolkar en social verklighet i en viss miljö. Kvalitativa undersökningar 
fokuserar mer på ord än siffror. Inom kvalitativa undersökningar är det viktigt att redogöra de 
olika faserna i processen på ett tydligt sätt för att det ska upplevas pålitligt och äkta. Detta är 
också viktigt för att kunna överföra resultaten av studien till en annan kontext. Kvalitativa 
studier är ofta svåra att replikera då den påverkas av subjektivitet och därmed påverkas av 
författarnas egna tolkningar. Det kan därmed också vara svårt att generalisera 
forskningsresultaten till en annan kontext då det studerade objektet påverkas av den miljö den 
verkar i och hur den upplever situationen. (Bryman, 2013) 
 
Aktionsforskning är en typ av systematisk undersökning där forskare samverkar med en 
annan part för att diagnostisera och försöka utforma en lösning på ett verkligt problem 
(Bryman, 2013; Willis, 2014). Många forskare menar att kravet på att forskningen ska vara 
till nytta för den andra parten i praktiken är viktigt.  En induktiv ansats menas med att 
teoriinsamlingen baseras på den insamlade datan medan en deduktiv ansats skapas en 
teoretisk referensram och hypoteser som sedan testas i verkligheten. En abduktiv ansats är en 
kombination av induktivt och deduktivt synsätt där undersökningen kan påbörjas med en 
intervju utan något mätinstrument för att sedan bygga en modell som kan testas i ett andra 
steg mot respondenten i sin verklighet. (Bryman, 2013) Uppsatsen byggs utifrån en 
litteraturstudie där resultatet presenteras för respondenter i en workshop och där författarna 
tillsammans arbetar fram ett koncept för en ny insamlingsmetod som riktar sig mot företag.  

2.2 Inledande kontakt med uppdragsgivare 

En inledande kontakt genomfördes med Läkarmissionens direktör samt Läkarmissionens sälj- 
och insamlingsansvarig. Det var ett första möte med Läkarmissionen som uppdragsgivare för 
att undersöka möjligheten att utföra den tänkta undersökningen samt för att se vilka behov de 
uttryckte. Utifrån tänkt syfte och dialog med dem kunde författarna arbeta fram ett nytt syfte, 
detta för att undersökningen skulle få en så stor nytta för uppdragsgivaren som möjligt.  

2.3 Urval 

Uppsatsens syfte och frågeställningar uppkom genom författarnas intresse för 
hjälporganisationers arbete. Valet av organisation att skriva uppsatsen mot uppkom utifrån att 
en av gruppmedlemmarna hade befintlig kontakt med direktören i organisationen. Denna 
person förmedlade vidare kontakt till marknads- och insamlingsansvarig som uttryckte 
önskemål om uppsatsens syfte. Marknads- och insamlingsansvarig ställde bland annat upp på 
intervju samt sammankallade kollegor till att delta i workshop. Detta kan ses som ett 
kedjeurval då direktören förmedlade vidare till en lämplig respondent, samt att respondenten 
sammankallade lämpliga workshopdeltagare. (Bryman, 2013)  
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2.4 Material- och datainsamling 

Här presenteras hur författarna gick tillväga för att samla in material och data.  

2.4.1 Litteraturstudie  

Det andra steget i arbetet var att genomföra en litteraturstudie kring de frågeställningar som 
uppsatsen kretsar kring. Ett antal begrepp valdes ut som författarna ansåg var relevanta för att 
få svar på uppsatsens frågeställningar. (Bryman, 2013) Datainsamlingen gjordes med hjälp av 
databaser som Google Scholar, ScienceDirect, SwePub och Discovery. De sökord som 
användes var bland annat corporate social responsibility, corporate philantrophy, 
crowdfunding, cause-related marketing, non-profit innovation, corporate fundraising, action 
research. 

2.4.2 Aktionsforskning   

Aktionsforskning strävar mot samverkan inom kunskapsproduktion och utvecklingsarbete. 
Kurt Lewin såg aktionsforskning som ett stöd och hjälp för bättre social planering. Denna syn 
på aktionsforskning flyttar fokus från bättre forskning till relevant och användbar forskning. 
Lindhult (2008) ställer frågan om att det kanske handlar “om att kompromissa med 
kriterierna för god forskning för att istället uppnå ett större praktiskt värde av forskningen”. 
Genom aktionsforskning får medverkande praktikers kunskaper och egen forskningsförmåga 
utrymme. Aktionsforskning som forskningsansats vidgar på så sätt synen på vem som har och 
vad som är kunskap. Vilka kvalitetsstandards som därmed är lämpliga och vad 
vetenskaplighet innebär inom aktionsforskning finns det oklarheter kring. Risken att tappa 
akademisk trovärdighet ökar samtidigt som det ger ett större praktiskt värde. Däremot finns 
det ledande aktionsforskare som hävdar att aktionsforskning är mer vetenskaplig än “vanlig” 
forskning då aktionsforskning är nödvändigt för att forskningen ska uppnå sitt syfte att 
utveckla kunskap. (Lindhult, 2008) På senare tid har universitet och högskolor mer och mer 
fungerat som initiatorer för regional utveckling enligt Göttlichová och Soukalová (2015). Den 
forskning som utförs på universitet och högskolor är en viktig förutsättning vid utveckling av 
innovativa organisationer. Forskning för nuvarande utveckling av den ideella sektorn kräver 
representanter från ideella organisationer för att omvärdera deras sätt att tänka och vara 
innovativa. (Göttlichová & Soukalová, 2015)  
 
Författarna har valt att använda aktionsforskning som metod då de anser att det är viktigt för 
uppdragsgivaren med ett användbart resultat och därmed har uppdragsgivaren varit delaktig i 
processen genom intervju och workshop. På detta sätt har uppdragsgivaren medverkat med 
sina kunskaper och de har fått möjlighet till att omvärdera till sätt att tänka och vara 
innovativa.  
 
Denna studie kan anses ha ett större praktiskt värde än vetenskapligt då studiens syfte till stor 
del ämnar just skapa ett värde för uppdragsgivaren och ett resultat som kan användas i 
uppdragsgivarens verksamhet.  
 

2.4.3 Intervju 

Författarna valde att använda sig av en semistrukturerad intervjumetod vid insamling av 
empiri. En intervjuguide med frågor utformades utefter teori och var kopplad till det som 
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intervjun ämnade få fram. En semistrukturerad intervjumetod användes för att respondenten 
skulle få möjlighet att tolka frågorna och få en större frihet att uttrycka sig. Författarna valde 
denna metod för att inte påverka respondenten med förutfattade meningar eller 
färdigformulerade förväntningar. En semistrukturerad intervju kan ses som en flexibel 
intervjuprocess vilket passade bra i detta sammanhang då respondenten ofta svarade på flera 
frågor i en. (Bryman, 2013) Flera av de frågor som stod i intervjuguiden behövde inte ställas 
eftersom respondenten svarade mycket brett på frågorna och författarna anser att de ändå fick 
svar på samtliga frågor i intervjuguiden.  
 
Intervjun hölls i ett konferensrum på Läkarmissionens huvudkontor i Stockholm där 
respondenten även har sitt kontor. Respondenten var samarbetsvillig och uppfattades som 
mycket öppen och engagerad under intervjuns gång. Intervjun spelades in och transkriberades 
för att ge författarna möjlighet att i efterhand höra samt veta hur respondenten svarade då det 
är viktigt i i analys och tolkningsarbetet. Teman formulerades genom kodning. (Bryman, 
2013) Respondenten tillfrågades om det var okej att författarna spelade in intervjun, vilket det 
var så länge den raderades efter transkribering.  
 
Vid semistrukturerade intervjuer ges respondenten frihet att själv tolka frågor och kan därmed 
också bidra till att resultatet inte kan generaliseras och överföras till en annan respondent i en 
annan kontext. (Bryman, 2013) 

2.4.4 Workshop 

Soini och Pirinen (2005) menar att en intressant del i aktionsforskning är kombinationen av 
forskning och konceptdesign. Dessa metoder är naturligt visionära och samverkande. 
Författarna valde därför att genomföra en workshop med anställda på Läkarmissionen då 
workshops är ett samverkande event som ger tillfälle till deltagande. Workshops kan ses som 
ett konkret sätt att bemöta strategiska problem och problem kring konceptdesign. (Soini & 
Pirinen, 2005) Även Bryman (2013) skriver om hur författarna genom användning av 
workshop utöver teori även kan bidra med en praktisk lösning på ett problem. 
 
Författarnas önskan var att det skulle vara fyra till sex stycken deltagare under workshopen 
men på grund av brist på tid hos tänkta deltagare blev det bortfall vilket resulterade i att det 
endast var tre deltagare. Syftet med workshopen var att generera innovativa idéer angående 
företagssamarbeten för att på så sätt skapa samverkan mellan författarna och Läkarmissionen. 
 
Övningarna till workshopen togs fram av författarna med hjälp av boken Idéagenten 2.0 
(Michanek & Breiler, 2012) samt utifrån tidigare erfarenheter.   
 
Workshopen började med att författarna berättade om syftet med arbetet och vad workshopen 
skulle bidra med till arbetet samt att författarna informerade om upplägget för workshopen. 
Den första övningen som genomfördes var en associationsövning som senare låg till grund för 
övning nummer två. Under associationsövningen fick deltagarna fem olika ord presenterade 
där de under 30 sekunder skulle komma på så många ord som möjligt som kunde kopplas till 
de 5 olika orden. Orden presenterade var för sig och författarna gav även ett exempel på vad 
som skulle kunna associeras med detta ord. Orden som deltagarna skulle associera till var: 

• insamlingsmetoder, exempel på det var: runda upp, aktion julklappen 
• behov, exempel på det var: sjukvård, rent vatten 
• internet som plattform, exempel på det var: Facebook, crowdfunding 
• samarbeten, exempel på det var: Bra kommunikation, tillit 
• donation, exempel på det var: Pengar, kunskap 
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Syftet med att ge exempel på de olika associationsorden var att utmana deltagarna att komma 
på andra saker än de allra vanligaste inom deras område. De ord som deltagarna skev ner 
kategoriserades sedan under respektive rubrik. 
 
Den andra övningen som genomfördes var ett egenskapspussel (Michanek & Breiler, 2012). 
Egenskapspusslet byggde på de ord som uppkommit under den första övningen. Deltagarna 
fick i uppgift att gemensamt, under 20 minuter, komma fram med 10 olika idéer på hur 
Läkarmissionen kan få fler företag att donera. Övningen gick ut på att deltagarna skulle 
använda sig av minst ett ord från tre av de olika associations kategorierna. Med hjälp av dessa 
tre ord från de olika kategorierna skulle deltagarna arbeta fram nya idéer angående 
företagssamarbeten. Författarna uppmanade deltagarna att tänka utanför boxen och låta alla 
idéer komma fram. 
 
Övning nummer tre var en avslutande diskussion i grupp mellan deltagarna där de fick välja 
ut varsin genererad idé från övning 2 som de ansåg var bra. Dessa idéer fick de utveckla 
genom att diskutera fördelar och nackdelar, hinder och möjligheter.  
 
Under workshopens gång märktes det att de fanns gott om kreativitet och fantasi bland 
deltagarna. Det var inga problem för dem att generera idéer. Det var högt i tak och en mycket 
positiv stämning i rummet. Författarna fick en uppfattning om att flera av idéerna kommer att 
implementeras i Läkarmissionens arbete inom snar framtid.  
 
Författarna använde resultatet av workshopen och intervjun som underlag för att utveckla 
uppsatsens empiri, analys samt för att forma konceptförslag.  
 

2.4.5 Framtagning av konceptförslag 

Efter utvecklingen av uppsatsens empiri och analys genomförde författarna en idégenerering. 
Tre idéer formades utav deltagarna under workshopen och eftersom dessa tre idéer redan är 
skapade och diskuterade av deltagarna, vilka också är uppdragsgivare, valde författarna att 
generera ytterligare idéer. Utifrån uppdragsgivarens behov, teoristudier och omvärldsspaning 
diskuterade författarna gemensamt fram de fem idéer som formade uppsatsens 
konceptförslag.  

2.5 Process 

Uppsatsens metod har varit att identifiera behov, faktorer som påverkar människors givande 
samt befintliga koncept som används idag. Detta för att i slutändan ta fram nya koncept som 
skapar ett värde för uppdragsgivaren. Behoven har identifieras på plats hos uppdragsgivaren 
genom intervju. I nästa steg identifierades de faktorer som påverkar människor och företags 
givande, detta har identifierats i befintlig litteratur samt genom empirisk undersökning. Den 
empiriska undersökningen har också handlat om att undersöka den omvärld som ideella 
organisationer verkar i idag och identifiera vilka metoder, lösningar och koncept som används 
hos ideella organisationer. Genom att identifiera dessa tre områden har en analys kunnat göras 
samt en vidare idégenerering och urvalsprocess genomförts. I likhet med Tidd & Bessants 
(2013) innovationsprocess med stegen Search, Select, Implement, Capture Value, har 
författarna utformat en innovationsprocess som kan skapa möjlighet för ideella organisationer 
att utveckla innovationer och sitt innovationsarbete.  
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2.6 Etik 

Innan en intervju eller workshop börjar så är det viktigt att det förklaras hur materialet som 
kommer fram ska användas och vad det ska användas till. Om en intervju ska transkriberas så 
måste respondenten acceptera det. En annan viktig aspekt som måste godkännas innan start av 
intervju och workshop är att fråga om respondenter och deltagare vill vara anonyma eller ej. 
Det gäller även organisationen som undersöks. (Bryman, 2013) Innan intervjun startade 
började författarna att förklara syftet med intervjun, vad materialet skulle användas till och 
om det var okej för respondenten om intervjun spelades in. Så länge den inspelade filen 
raderades efter transkribering var det okej för respondenten att intervjun spelades in. 
Respondenten vill inte vara anonym och detsamma gäller organisationen han arbetar för.  
 

2.7 Empirisk bakgrund 

Här nedan presenteras bakgrunder för empirin 

2.7.1 Läkarmissionen 

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation med 90-konto, vilket innebär att de får 
använda max 25 % av insamlade medel till administrativa kostnader och insamlingskostnader. 
(Läkarmissionen, 2015)  
 
Jonas Gardell med ensemble uppträdde gratis under 2015 med föreställningen Mitt enda liv 
till förmån för Läkarmissionen vilket gav cirka 500 000 kronor för en satsning i Kenya och 
bekämpning av ebola. Den rikstäckande kedjan Mäklarringen bidrog under 2014 med över 
400 000 kronor till ett specifikt projekt för föräldralösa barn i Moçambique. Utöver det är det 
inga andra större företag som bidrar ekonomiskt till Läkarmissionen. (Läkarmissionens 
årsrapport för 2014, 2015) 
 

Läkarmissionens vision: 
Vi ska genom utvecklande och effektiva metoder stödja utsatta 
människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor. 

 

2.7.2 Intervju på Läkarmissionen 

Författarna besökte Läkarmissionens huvudkontor i Stockholm för att intervjua Dicran 
Sarafian som är försäljnings- och insamlingsansvarig hos Läkarmissionen. Respondenten är 
även ansvarig för marknadsföring, PR samt för att ha kontakt med de som donerar/vill donera. 
Det är många som arbetar med dessa delar inom Läkarmissionen men det är respondenten 
som är ansvarig över dessa områden. Respondenten har arbetat på Läkarmissionen i 1,5 år och 
innan dess arbetade Läkarmissionen inte alls på samma sätt gällande marknadsföring och 
försäljning. De är inne i en omformningsfas och respondenten har som uppgift att förändra de 
områden som han har tidigare erfarenheter inom. Han är medveten om att en 
omformningsprocess tar lång tid men att det ändå börjar märkas av att de börjat arbeta 
annorlunda och satsat mer på marknadsföring än tidigare. (Sarafian, 2015)  
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2.7.3 Respondentens bakgrund 

Respondenten har tidigare erfarenhet från reklambranschen och innan han började på 
Läkarmissionen arbetade han som marknadschef på svenska UNICEF. Detta bidrog till att 
intervjun genererade bredare material om hur ideella organisationer arbetar mot företag 
eftersom respondenten hade tidigare erfarenheter inom ämnet. (Sarafian, 2015)  
 
Respondenten menar att området försäljning och marknadsföring på Läkarmissionen var 
relativt “old school” innan han började arbeta där för 1,5 år sedan. De hade inte tagit in nytt 
folk på länge som kunde komma med några nya idéer och det lades inte speciellt mycket 
arbetskraft på just marknadsföring och försäljning. När respondenten började på 
Läkarmissionen var syftet att han, med sin tidigare erfarenhet, skulle arbeta med att få fler 
företag att börja donera till dem.  Läkarmissionen vill få in mer pengar och i dagens läge är 
det en väldigt liten procent av de insamlade medlen som kommer från just företag. 
Respondenten berättade att det finns många små organisationer som ger till Läkarmissionen 
men som han uttryckte sig så är det människorna i den lilla organisationen som väljer vart de 
ska donera pengarna och inte företaget i stort. Det är med andra ord viktigt att tänka på att ett 
företag består av människor som har tankar och värderingar. (Sarafian, 2015)  
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3. Teori - ideell organisation 
Här presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. 

3.1 Innovationsprocesser - Search, Select, Implement, Capture value. 

 
Figur 1:1 (Ritad av författarna, utifrån Tidd & Bessant, 2013) 
 
För att en organisation ska vara innovativ i sitt arbete gäller det att ha en förmåga att kunna 
förvärva de resurser som organisationen sitter på och se den stora möjlighet som finns till 
lärande. Genom att göra, använda resurser, arbeta tillsammans med andra företag och 
organisationer samt våga sig ut bland kunder för att fråga dem så ökar möjligheten till 
innovativa processer inom organisationen. Innovation kan ses som en process som ständigt 
ska förändras och därför är det viktigt att hela tiden arbeta med att vara nyfiken och utforska 
möjligheter. (Tidd & Bessant, 2013) 
 
När en organisation ska öka innovationen finns det idag checklistor att följa för att vara så 
effektiv som möjligt i sitt innovationsarbete. Dessa checklistor som finns att följa har 
uppkommit genom framgång och misslyckanden som skett under arbetet med att 
implementera innovation i organisationer. Det har uppkommit en rad olika 
innovationsprocesser var av en går ut på att ha koll på följande steg: Search, Select, 
Implement, Capture value. (Tidd & Bessant, 2013) 
 
Sök – Den första fasen i denna innovationsprocess innebär att vara uppmärksam på signaler i 
olika miljöer där det finns förändringspotential. Som till exempel nya tekniska möjligheter. 
En del kommer från behovet av förändring eller möjligheten att skapa något som underlättar 
ett omedvetet problem. (Tidd & Bessant, 2013) 
 
Det är viktigt att organisationer vet vart de ska söka efter nya innovationer. De ska inte söka 
överallt utan hålla sig till de platser där de förväntar sig att hitta något användbart. De får 
dock inte bli allt för låsta till ett visst område då det istället kan hämma möjligheten till 
innovation. (Tidd & Bessant, 2013) 
 
Urval - Innovation kan i vissa lägen vara riskabelt att arbeta med och därför är det viktigt att 
organisationerna inte tar allt för många stora risker. För att minimera de stora riskerna är det 
viktigt att göra ett urval. Det vill säga att se över de olika marknaderna och de tekniska 
möjligheterna som passar affärsstrategin i organisationen. (Tidd & Bessant, 2013) 
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Implementera - Efter att ha lyssnat till relevanta signaler och strategiskt fattat beslut om att 
fullfölja en idé handlar implementeringsfasen om att ta idéen och förverkliga den. Det kan 
handla om att implementera en ny produkt, tjänst, process eller modell som tas från ett 
idéstadium till verklighet. (Tidd & Bessant, 2013) 
 
Fånga värde - Anledningen till att det är viktigt att med nyskapande behöver inte alltid betyda 
att skapa nya innovationer för sin egen del utan det handlar snarare om att fånga någon form 
av värde utifrån de nya innovationerna som uppkommer. Det kan bland annat handla om 
kommersiell framgång, att ha vunnit marknadsandelar eller att på något vis ha 
förändratvärlden. (Tidd & Bessant, 2013) 

3.2 Innovation i ideella organisationer 

Det finns omfattande litteratur kring innovation i näringslivet medan det finns enbart en 
handfull studier som syftar till att identifiera innovation och bepröva innovationsmodeller 
inom ideella organisationer. Därmed saknas mycket kunskap om innovation för ideella 
organisationer. Innovationsmodeller som baserats på studier som framtagits genom data från 
näringslivet kan vara svåra att överföra till ideella organisationer. (Jaskyte, 2011) 
 
Det som skiljer ideella organisationer och vinstdrivande företag kan delas in i tre kategorier; 
vision, strategiska begränsningar och ekonomiska begränsningar. De skiljer sig även i frågan 
om förmågan och viljan att ta strategiska åtgärder när det gäller arbetet med innovation. Det 
är svårare att utveckla en social kompetens för ideella organisationer vilket behövs vid arbete 
med innovation. (Hull & Lio, 2007) Företag har inte sett, enligt Holmes och Moir (2007), att 
relationer till ideella organisationer är en potentiell källa till innovation. Däremot kan företag 
få konkurrensfördelar i ett samarbete med ideella organisationer och vissa menar att 
innovation är en väsentlig egenskap för ideella organisationer samtidigt som de står inför 
unika utmaningar som kan vara hinder för innovation. Dessa utmaningar är till exempel ett 
mer omfattande socialt ansvar, beroendet av gåvogivare, rädsla för medial exponering av 
misslyckande samt komplicerade restriktioner för strategiska och finansiella åtgärder. Ideella 
organisationer är däremot mer flexibla och anpassningsbara än andra organisationer men då 
de står inför innovationsmöjligheter kan skyldigheter och ansvar gentemot gåvogivare 
påverka beslutsprocesser negativt. (Jaskyte, 201; Hull & Lio, 2007; Holmes & Moir, 2007) 
 
En av de stora skillnaderna mellan en ideell organisation och ett vinstdrivande företag är att 
de anställda inom en ideell organisation ofta drivs av frivilliga samt av anställda som ibland 
offrar en högre lön hos en annan organisation endast för att ha chansen med att arbeta med 
social förändring. De anställda på ett vinstdrivande företag kan däremot sträva efter att tjäna 
mer och mer pengar samt att få större bonus. Målen som finns uppsatta för ideella 
organisationer och vinstdrivande företag skiljer sig också då de vinstdrivande företagen 
arbetar hårt för att gå med vinst till sina aktieägare. Medan de ideella organisationerna arbetar 
för att utföra så många samhällsförändringar som möjligt samt erbjuda högkvalitativa tjänster. 
(Hull & Lio, 2007) 

3.3 Tjänsteinnovation 

Det är viktigt att underlätta så mycket som möjligt för den potentiella kunden. Med hjälp av 
tjänsteinnovationer underlättas och effektiviseras arbetet för kunden. Genom att effektivisera 
arbete kan nämligen värdeskapande processer som sparar både tid och pengar möjliggöras 
eller skapas. (Kristensson & Witell, 2010) 
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Människor har ofta svårt att bryta vanor och det har även företag eftersom företag består av 
människor. För att en människa ska bryta sina vanor och beteende mönster krävs det en stor 
ansträngning. Det kommer ta längre tid att göra något annat för första gången samt att 
resultatet inte blir lika bra. (Kristensson & Witell, 2010) 

3.4 Anledningar till donation 

Det finns många olika teorier om varför människor väljer att donera till ideella 
organisationer och här nedan presenteras ett flertal anledningar.  
 
Olika generationer har olika drivkrafter till att donera och enligt World Economic Forum 
kommer en stor del av arbetskraften tillhöra Generation X (60-,70- samt 80-talister) och 
Milleniegenerationen (80-,90- samt 2000-talister) i framtiden. De menar att 
Milleniegenerationen ställer högre krav på näringslivet när det kommer till hållbarhet, de har 
även andra värderingar när det gäller företagande.  Augustinsson och Solding (2012) ser att 
Milleniegenerationen ofta stöttar företag som arbetar med olika samhällsproblem samt att de 
ställer andra krav på sina arbetsgivare när det kommer till att bidra till sociala eller etiska 
ändamål. I och med detta kan det antas att företags CSR-arbete och filantropi kommer se 
annorlunda ut i framtiden. Med kommande generationsskiften bör det således vara viktigt att 
förstå den framtida generationen som ska leda företag, detta för att fånga upp och lyckas öka 
donationer från företag. Organisationer innehar i sig inga värderingar eller någon kultur, det 
är människor i organisationer som skapar dessa. (Forslund, 2013) Porter och Kramer (2006) 
menar att företags filantropi ofta speglar chefers och anställdas personliga övertygelser och 
värderingar.  
 
Det finns flera anledningar till att människor donerar mer än att de gör det för att de själva ska 
känna sig duktiga. Två huvudsakliga anledningar till att människor donerar är för att de blivit 
tillfrågade att donera och att de blivit tillfrågade av någon närstående. Psykologer har bland 
annat kommit fram till att människor har lättare för att donera till ideella organisationer om de 
har någon koppling till de som behöver hjälp.(Castillo, Petrie & Wardell, 2014) Loewenstein 
och Small (2007) har kommit fram till att det finns något som heter närhetseffekten, vilket 
innebär att det är större sannolikhet att människor hjälper till om de känner att det finns en 
närhet till offren. Det behöver inte vara en familjemedlem eller någon som de har fysisk 
kontakt med. Det kan till exempel vara att de kommer från samma land, eller att de till 
exempel har en koppling på något sett till det land där något hemskt sker. (Loewenstein & 
Small, 2007) Trivers (1971) menar att ytterligare en anledning till varför människor väljer att 
hjälpa utsatta är för att de känner att de kan räkna med deras hjälp om de själva skulle behöva 
det i framtiden. 
 
Psykologiforskaren Arvid Erlandsson menar att människor bland annat donerar av osjälviska 
skäl för att de känner empati och medkänsla när de ser vad som hänt drabbade i 
världen.(Ström Bäverlind, 2015) Även Breman (2008) menar att människor skänker pengar 
till välgörenhet för att må bättre och för att sänka det dåliga samvetet och att människor är 
givmilda till främmande människor så länge det bidrar till något positiv. Forskning har visat 
att ett centra i hjärnan som är relaterat till välbefinnande aktiveras när människor bidrar till 
välgörenhet. (Breman, 2008) Cialdini och Fulz (1990) menar däremot att det inte behöver 
vara det dåliga samvetet människor får när de blir berörda. Det räcker med att se, till exempel 
på nyheterna och social media om hur hemskt många har det för att människor ska må 
känslomässigt dåligt. För att må bättre väljer därför många att donera. (Cialdini & Fulz, 1990) 
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Syftet med att donera pengar även kan vara av egoistiska skäl av den anledning att människor 
känner att de själva mår bättre om de hjälper andra. De känner sympati och mår dåligt för de 
drabbade är det de känslor människor känner som gör att de donerar pengar. Han menar att 
förut var det lättare att stänga av och inte se det som händer i världen, nu är det inte lika lätt 
att stänga ute på grund av sociala medier vilket gör att människor ser bilder och information 
om katastrofer allt oftare. Bilden på 3-årige Alan som blev ett offer för flyktingkatastrofen är 
ett exempel på något som fick sådan spridning att det inte gick att missa. Detta bidrog till att 
fler blev känslomässigt berörda och valde att hjälpa till på ett annat sätt än tidigare. (Ström 
Bäverlind, 2015) Människor känner en större benägenhet att hjälpa till om de kan identifiera 
offret. Det blir lättare att känna skuld och oro om de vet vem den drabbade är genom att ha 
sett till exempel en bild på hen. Loewenstein (1997) beskriver människors offervilja som 
enorm när de står inför ett identifierat offer i jämförelse med om de inte har en aning om vem 
offret är. När detaljer kring till exempel namn och ålder målas upp kring utsatta ger det en 
känsla av att potentiella donatorer känner den utsatta och benägenheten att hjälpa ökar. 
(Clausen-Bruun 2011; Small & Loewenstein 2007) I och med medias detaljrika bild på Alan 
blev många berörda vilket bidrog det till att rekordsummor samlades in av privatpersoner till 
olika ideella organisationer inom bara några få dagar. (von Knorring & El-Mochantaf, 2015)  
 
Enligt Andreoni (1990) finns det flera olika faktorer till att människor väljer att donera pengar 
till välgörenhet. Det kan till exempel handla om att känna prestige och respekt för att ha varit 
en god människa och hjälpt till, det handlar alltså om psykologiska mål, som gör att 
människor känner välmående inombords. Men det kan även vara en känsla av dåligt samvete 
och sympati som gör att människor väljer att skänka till välgörenhet. Andreoni (1990) 
beskriver det som att människor vill uppnå en ”warm-glowing” känsla, vilket de gör när de 
känner att de gjort nytta och hjälpt till. Även Nowak, Page och Sigmund (2000) menar att 
människor hjälper till i form av att donera till välgörenhet för att framstå som godhjärtade och 
duktiga av andra människor. Det är viktigt att veta vad andra tänker och tycker och därför 
väljer människor att göra saker som bidrar till att andra tänker positivt om deras agerande. 
(Nowak et al, 2000) 

3.5 Den yngre generationen 

De flesta ideella organisationer menar att det mest effektiva sättet att arbeta för att få 
personer/företag att donera är att arbeta nära dem, ansikte mot ansikte, för att bygga 
relationer. (Swindoll, 2015)  
 
Ideella organisationer måste anpassa sig till att samla in pengar på nya sätt. Om några år 
kommer det att vara en annan generation, 90-talister och yngre, som arbetar och tjänar pengar 
och då kommer det att vara de som skänker pengar. Men denna generation gör det på ett 
modernare sätt genom nya metoder. Därför är det viktigt att de ideella organisationerna följer 
med i utvecklingen och anpassar sig till den nya generationen samt efter de skillnader som 
kommer uppstå. De ideella organisationerna måste analysera egenskaper och beteende hos de 
personer som donerar till dem för att bättre kunna förstå vad det är som får dem att donera 
pengar då det bland annat kommer öka lojaliteten hos de mindre donatorerna, 
privatpersonerna. (The non profit times, 2015) Även Boland (2015) som skriver för Non 
profit Pro, menar att branschen inom donation måste utvecklas i takt med den snabbt 
utvecklande tekniken. Åkesson (2015) menar att branschen måste anpassa sig till 
utvecklingen och se till den generation som donerar då den yngre generationen vill ha mer 
öppenhet och ansvarstagande för den organisation som de stödjer.  
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Den yngre generationen kräver mer av de organisationer som de väljer att donera pengar till. 
De vill veta att de kan lita på organisationen och de vill veta mer exakt vad det är dem arbetar 
med. Givewell arbetar med att hitta och granska ideella organisationer för att sedan 
rekommendera dem till sina kunder. De flesta som söker sig till Givewell är från den yngre 
generationen då de är mer benägna om att veta vad hjälporganisationen sysslar med mer 
specifikt innan de väljer att skänka pengar. Den yngre generationen ställer högre krav på 
ideella organisationer och eftersöker större transparens kring var pengarna tar vägen. 
(Omvärlden, 2015) 
 

“The nonprofit sector must continue to evolve and keep pace with behavioral 
changes we see in society… Organizations that embrace new ways of thinking, 
streamline their databases, create visual stories, and adjust their engagement 
approaches will be successful.” (Dietz, 2015)  

3.6 Företag som donerar  
Det har blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala och etiska frågor eftersom 
konsumenter ställer allt högre krav då kunder påverkar företag till att donera. (Cramer, 2006) 
Indirekt är det alltså kunderna som donerar pengarna åt företagen. Privatpersoner kan välja att 
donera direkt till en ideell organisation eller stödja ett företag som arbetar med CSR och/eller 
kampanjer tillsammans med ideella organisationer. Kunder kan i vissa fall välja att runda upp 
för att ge någon extra krona till en specifik ideell organisation när de köper en vara. (Runda 
Upp, 2015) 

Vice generalsekreterare, Per Westberg, på svenska UNICEF menar att det märkts av att de 
svenska företagen blivit generösare med donationer de senaste åren. Westberg berättar till 
exempel att runt 2001 donerade svenska företag cirka 7 miljoner kronor till UNICEF och år 
2011 fick dem in 125 miljoner kronor. En stor ökning har alltså skett bland de svenska 
företagen de senaste 10 åren. Det märks att stora katastrofer runt om i världen är det som gör 
att företag donerar mer pengar. (DN, 2011) Flera svenska företag har gått ut och berättat att de 
framförallt bidrar med antingen tjänster eller varor vid större katastrofer. Det är viktigt för 
företagen att bidragen ger rätt intryck. De kan annars kan få negativa konsekvenser om 
företaget “slår sig för bröstet” vid donation av varor, tjänster eller pengar. (DN, 2011) 

3.7 CSR - Corporate social responsibility 

Det är viktigt att ett företag i dagens läge tänker på samhället och omvärlden. När ett företag 
arbetar aktivt med CSR stärks relationerna inom företaget bland de anställda och även mellan 
kunder och företagets ägare. Även lönsamheten och tillväxten har en större chans att öka när 
ett företag arbetar med CSR. (CSR Sweden, 2015) 
 
Kunder förväntar sig allt mer av företag. Bland annat att de ska tänka på mer än att deras 
arbete ger så hög ekonomisk avkastning som möjligt. Kunder förväntar sig även att företagen 
agerar ansvarsfullt gällande att ta hand om sina anställda på ett bra sätt samt att de tar hand 
om miljön. För att ett företag ska behålla sina kunders lojalitet är det viktigt att de arbetar på 
rätt sätt. Får ett företag kritik angående sitt CSR-arbete kan det skada företagets rykte, vilket 
kan leda till en minskad försäljning. Genom att arbeta med socialt ansvarstagande kan företag 
även öka personalens motivation, företagets innovationskraft samt möjligheten till ökade 
marknadsandelar. (Cramer, 2006) 
 
Alla företag ser olika ut men alla kan arbeta med socialt ansvarstagande på olika sätt. Företag 
kan anpassa arbetet så att det passar in i den vision och affärsstrategi som finns på just det 
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företaget. Förutom att anpassa arbetet efter företagets vision bör företaget vara medveten om 
sin omvärld samt vilka förväntningar de står inför. (Cramer, 2006) 

3.7.1 CRM = Cause-related marketing 

CRM innebär bland annat att företaget får använda den ideella organisationens namn och 
logga. Detta i utbyte mot en fast summa eller royalty från en såld produkt. Företaget är i 
sådana samarbeten oftast intresserade av att generera merförsäljning, få fördelaktig publicitet 
och tänker på sig själva i första hand. De spenderar ofta mer pengar på marknadsföring av 
samarbetet än vad de donerar till den ideella organisationen. (Wymer & Samu, 2003)  
 
CRM innebär att ett företag utför marknadsföringsaktiviteter som karaktäriseras av ett särskilt 
erbjudande från företaget till kunden. Erbjudandet innebär att företaget donerar en specifik 
summa till ett specifikt välgörande ändamål när kunder köper en viss produkt eller tjänst. 
CRM är en form av strategiskt givande från företag där de ger utifrån försäljning istället för 
innan försäljning som vid sponsring. (Kim & Lee, 2009) 
 
CRM ger fördelar i tre led, till företaget, till kunden och till den ideella organisationen.  
 
För företaget: 

• CRM kan differentiera varumärket i en marknad där det finns flera företag med 
liknande produkter till samma pris och kvalitét.  

• Generellt sett förbättras varumärkets image genom CRM-kampanjer vilket i sin tur 
leder till ökad försäljning.  

• Åtråvärda biprodukter av CRM är gratis publicitet och ger ökad moral hos anställda. 
(Kim & Lee, 2009) 

 
För den ideella organisationen: 

• Kan få tillgång till volontärer från företag.  
• Den ideella organisationen får i samarbeten med företag en möjlighet att nå nya 

potentiella donatorer genom företagets marknadsföringskanaler och på så sätt ökar 
medvetenheten om organisationen och dess arbete. (Kim & Lee, 2009) 

• Samarbete med ett välkänt företag stärker den ideella organisationens image, särskilt 
om dess arbete inte är välkänt.  

• Utöver donationer får den ideella organisationen även andra ekonomiska fördelar till 
följd av kampanjen. (Lafferty & Goldsmith, 2005) 

 
För kunden: 

• De flesta konsumenter kan känna större förtroende för företag som visar att de stödjer 
sociala frågor. 

• De gillar idén om att bidra till behövande samtidigt som de tillfredsställer sina 
individuella behov vilket kan minska skuldkänslan när kunden köper något som den 
anser är en lyxprodukt. (Kim & Lee, 2009) 

 
CRM har blivit en populär marknadsföringsmetod och i takt med att fler företag använder sig 
av metoden har tveksamheten hos konsumenter ökat. (La Ferle, Kuber & Edwards, 2013) 
Majoriteten av konsumenter är medvetna om att metoden inte är helt altruistisk utan drivs 
åtminstone till viss del med vinstintresse för företaget. Vissa konsumenter misstänker att 
företag även utnyttjar ideella organisationer. När kunder misstänker underliggande motiv i en 
CRM-kampanj är de mindre benägna att utföra ett köp inom kampanjen och vissa donerar 
istället direkt till den ideella organisationen. Vissa företag har märkt av att CRM-kampanjer 
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ger sämre resultat och att undvika kunders tveksamhet är en utmaning. Företag som är kända 
för ett bra CSR-arbete lyckas mer med CRM-kampanjer till skillnad från företag som har ett 
dåligt rykte kring sitt CSR-arbete. (Kim & Lee, 2009) 
 
En CRM-kampanj kan även vara till nackdel för den ideella organisationen och dess rykte kan 
skadas. Konsumenter tror att ideella organisationer har undersökt företags produkter som 
ingår i CRM-kampanjer. Om en produkt visar sig vara av låg kvalitet eller till och med kan 
skada konsumenten skadas därmed den ideella organisationens rykte. (Wymer & Samu, 2003) 
 
Den ideella organisationens val av företag att samarbeta med är därmed mycket viktigt. Även 
detaljer kring samarbeten, till exempel undersökning av produkter som ingår i CRM-
kampanjer, kan vara avgörande. Organisationen måste även ha koll på hur företagets rykte 
kring tidigare CSR-arbete ser ut bland potentiella gåvogivare och konsumenter då detta 
påverkar resultatet av kommande CRM-kampanjer. Ett lyckat förarbete kan bidra till att 
stärka bilden av organisationen. (Lafferty & Goldsmith, 2005) 

3.7.2 Sponsring 

En sponsor är antingen en person, juridisk eller privat, som stöder ekonomiskt eller bidrar 
med en tjänst till en annan verksamhet i utbyte mot något. Sponsring är vanligt i 
idrottsvärlden och då sker ofta sponsringen på så vis att ett företag bidrar med ekonomiska 
medel till till exempel en klubb för att få tillbaka en motprestation i form av bland annat 
reklam och marknadsföring. (Skatteverket, 2015) Många företag väljer att stötta lokala 
föreningar i förhoppningen om att skapa goodwill bland personal, kunder och i närområdet. 
(Porter & Kramer, 2006) 
 
Det har under de senaste åren blivit allt populärare att starta samarbetsrelationer mellan 
företag och ideella organisationer. Allt fler företag har visat ett stort intresse över att arbeta 
tillsammans med ideella organisationer till exempel genom sponsring. Anledningarna till att 
allt fler företag väljer att samarbeta med ideella organisationer genom sponsring är att 
företaget i första hand vill främja sitt varumärke. En annan anledning är att företaget vill 
främja de evenemang som den ideella organisationen arbetar med. De ideella 
organisationernas främsta anledning till att de väljer att starta ett samarbete med ett företag är 
däremot att få in mer medel till sina arbeten. Det finns dock risker med sådana samarbeten, 
om något i arbetet skulle gå fel kan det bidra med en negativ effekt för de inblandade 
parterna. (Wymer, 2008) 

3.8 Social innovation 

Social innovation är ett begrepp som brukar förklaras som innovativa tjänster, produkter, 
processer eller metoder som kan göra samhällsnytta och som strävar efter att möta olika 
utmaningar i samhället. Nya finansieringslösningar har växt fram under åren, detta för att öka 
tillgången av monetärt kapital. Exempel på nya finansieringslösningar som växt fram är: 

• Mikrolån  
• Crowdfunding plattformar  
• Social stock exchange  
• Social impact bond 
• Social banking  
• Sociala investeringsfonder (Augustinsson & Solding, 2012)  
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Flera av dessa typer av inititativ är sammankopplade till impact investments som handlar om 
att investera i företag som har som sitt primära mål att göra samhällsnytta men som även vill 
göra finansiell vinst. Fler och fler investerare ser impact investment som ett mer effektivt 
alternativ till traditionell filantropi och filantropi inom företag. Detta då impact investment 
kan ställa krav på både monetär avkastning men också den påverkan företaget gör på 
samhället. När behovet av sociala innovationer ökar ställer det nya krav på andra 
finansieringslösningar. (Augustinsson & Solding, 2012)  

3.9 Corporate philantrophy  

Corporate philantrophy förklaras som donationer där det inte finns några krav på avkastning 
men det finns krav på mätbara samhällseffekter och till skillnad från traditionell filantropi 
finns även större krav på rapportering, insyn och mätbarhet. (Augustinsson & Solding, 2012) 

Filantropi används idag mer och mer som en form av marknadsföring för att främja företagets 
image eller varumärke. Ofta görs detta genom cause-related marketing eller sponsring. Det 
finns ett antagande om att när företag adresserar särskilda sociala utmaningar bidrar de inte 
med större skillnad än vad enskilda givare gör.(Porter & Kramer 2006) Enligt Porter och 
Kramer (2006) är detta i många fall sant, ofta handlar det då om att företags bidrag och arbete 
är ofokuserat och diffust.  
 
För att dra både sociala och ekonomiska vinster behöver företag fokusera sitt filantropiska 
arbete i dess sammanhang, detta även kallat context-focused philantrophy. Med detta menas 
att företag måste förstå sammanhanget mellan filantropi och dess konkurrenssituation samt 
förstå hur filantropi kan skapa värde. Detta kan hjälpa företag att identifiera var de ska 
fokusera sitt arbete samt hur de kan dra både sociala och ekonomiska vinster ur sina bidrag. 
Porter och Kramer (2006) menar dock att företagsfilantropin har minskat, detta på grund av 
att företag inte längre ser någon win-win situation. Företag ser att högre krav, förväntningar 
och högre nivåer av CSR-arbete ställs på företaget ju mer de donerar. (Porter & Kramer 2006) 
 
Buttle (2001) menar att marknadsföring genomgår en förändring i och med att företag 
fokuserar på att utveckla och underhålla långsiktiga relationer med sina kunder. Det är 
uppenbart att kunder söker kvalitet, värde och bekvämlighet i deras utbyte/kontakt med 
leverantörer/företag. Förtroende och engagemang är nyckelfaktorer då de uppmuntrar till att 
upprätthålla och bevara långvariga relationer med en samarbetspartner. Detta bidrar också till 
att motstå kortsiktiga och mer attraktiva alternativ. Utmaningen enligt Buttle (2001) ligger i 
att visa sitt engagemang och inge förtroende för sin partner. Detta kan vara särskilt utmanande 
när det kommer till tjänster eftersom de inte kan prövas innan de produceras och konsumeras. 
(Buttle, 2001)  
 
Delaktigheten och engagemanget i ett samarbete ökar över tid, vilket är en fördel i längre 
samarbeten. Ju mer parterna lär känna varandra och arbetar närmare varandra, desto större 
värde skapas genom resurs- och kunskapsöverföring. På så sätt ger ökade kunskapsflöden och 
nya perspektiv som växt fram genom samarbeten en positiv inverkan på innovationsresultatet. 
(Holmes & Moir, 2007)  
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4. Omvärldsspaning 
Här presenteras de koncept som används inom insamlingsarbete idag. 

4.1 Insamlingsmetoder 

Många ideella organisationer får nya givare genom känslomässiga berättelser i sin 
marknadsföring men forskning visar att det finns en annan metod som är lika effektiv. Genom 
att hjälporganisationen visar att de fått en donation från ett välkänt namn eller varumärke 
inspireras andra att också donera. (Prior, 2014) Ström Bäverlind (2015) menar däremot att om 
ideella organisationer lockar till sig donatorer genom att ge dem dåligt samvete, kan det 
istället ge omvänd effekt.   

4.1.1 Kategorisk rapportering 

Många ideella organisationer använder sig av kategorisering vid publicering av företag som 
donerar till organisationen. Kategorisering innebär att ideella organisationen kategoriserar 
donatorerna utefter hur mycket de har donerat. Organisationen kategoriserar efter olika 
nivåer, till exempel “över 1000 kronor”, “över 10.000 kronor” och “över 100.000 kronor” och 
publicerar därmed inte exakta summor. Detta kan bidra till att företag väljer att ge mer för att 
hamna i en högre, mer prestigefull kategori. Till exempel om ett företag har tänkt donera 
90,000 kronor ökar chansen till att de väljer att lägga till 10.000 kronor för att hamna i den 
högre kategorin. Men det kan också göra att företag donerar den lägsta summan i den kategori 
de skulle hamnat i och därmed ger mindre än vad de skulle gett utan kategorisering. 
Slutsatsen är att det ändå verkar vara en fungerande metod då många ideella organisationer 
använder sig av den. (Cartwright & Patel, 2013) 

4.1.2 Peer-to-peer  

Den mest effektiva insamlingsmetoden idag är enligt Castillo, Petrie och Wardell (2014) samt 
Ashbaught (2015) genom marknadsföring via befintliga donatorer. Därför borde  ideella 
organisationer dra nytta av detta genom att på något sätt få befintliga gåvogivare att 
uppmuntra sina närstående att också bli gåvogivare, peer-to-peer fundraising. “...friends 
asking friends to donate increases the likelihood of a gift by 10 times more than other 
solicitation methods, and the average gift size by 52%.” (Castillo, Petrie & Wardell, 2014) 

4.1.3 Social media  

Den största delen av donationer till välgörenhet kommer från privatpersoner som donerar 
offline. Däremot är de som donerar online mer intressanta då de är yngre, har i genomsnitt 
högre inkomster, ger mer första gången och ger mer över tid. (Barry, 2012)  
 
Online-donationer och antalet plattformar och verktyg som faciliterar dessa ökar för varje år. 
Dessa webbaserade plattformar drivs dels av att gåvogivare uppmuntrar andra, via egna 
nätverk, att också delta. De som använder sig av webbaserade verktyg för insamlingar 
uppskattas samla in sex gånger mer än de som använder andra verktyg. (Castille, Petrie & 
Wardell, 2014) 
 
Gåvogivare responderar till incitament. Företag kan till exempel erbjuda sig att lägga till en 
summa till donationen om gåvogivaren väljer att dela sin donation på sociala medier. Detta 
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gör att företagets namn får spridning samt att fler donerar till ideella organisationer. Att 
uppmuntra till att dela i sitt facebookflöde är mer effektivt än att be gåvogivare dela sin 
handling genom personligt meddelande till en specifik person via facebook. (Castille, Petrie 
& Wardell, 2014) 
 
Många insamlingskampanjer görs idag på sociala medier. Ett exempel är ALS Ice Bucket 
challenge som genererade cirka 100 miljoner dollar under cirka 30 dagar. Även 
jordbävningen i Haiti 2012 ökade donationer och viljan till volontärarbete då information 
spreds via sociala medier. Detta visar på att givare är villiga att agera utifrån sociala behov 
som synliggörs via virala plattformar även om ideella organisationer inte aktivt arbetar för att 
få in donationer. (Swindoll, 2015) Social media har spelat en stor roll och kommer 
fortsättningsvis också göra det. (The Non Profit Times, 2015) 

4.1.4 Crowdfunding 
Crowdfunding, som även kallas crowdinvesting, är ett sätt att finansiera entreprenöriella idéer 
i ett tidigt stadie. (Turan, 2015) Crowdfunding är ett nichat fenomen där idébärare ser sin 
chans att få sitt innovativa projekt realiserat.  Fenomenet expanderar i många länder. 
Crowdfundingprojekt (CFP) innehåller två olika typer av aktörer; insamlare och finansiärer 
(Belleflamme, Omrani & Peitz, 2015) Finansiärerna kan med relativt små medel investera i 
eller donera till projekt och idéer, ofta genom en viral plattform. (Turan, 2015) Crowdfunding 
kan ses som ett sätt att efterlysa ekonomiska resurser. Det kan ske genom olika typer av 
insamlingsaktiviteter men idag används mest internetbaserade plattformar. Det finns olika 
typer av CFPs; investeringsbaserade, belöningsbaserade och donationsbaserade. 
(Belleflamme, Omrani & Peitz, 2015)  

Donationsbaserad crowdfunding 
Donationsbaserade CFPs förlitar sig helt på volontära bidrag med syftet att stödja humanitära 
eller konstnärliga projekt. Finansiärerna donerar pengar då projekten inte erbjuder några 
personliga fördelar annat än att eventuellt omnämnas vid namn. Dessa finansiärer kan ses som 
filantroper. (Belleflamme, et al. 2015) Sannolikheten att donationsbaserade CFPs når sitt 
minimimål är mycket högre än för andra CFPs då de får in mer pengar från den 
genomsnittliga finansiären. Däremot har donationsbaserade CFPs färre antal finansiärer och 
får lägre totalbelopp än andra CFPs. (Pitschner & Pitschner-Finn, 2014) 
 
Crowdfunding process  
Crowdfunding plattformar är ofta webbaserade och fungerar som facilatorer för både 
projektinitierare och finansiärer. De flesta plattformar erbjuder endast en webbsida för att 
presentera projekten samt mjukvara för betalnings- och administrationslösningar. Vissa 
crowdfundingplattformar erbjuder även rådgivning och organiserar PR och kontakter med 
mikrolångivare. (Joachim, 2011)  

För- och nackdelar med Crowdfunding 
Svagheter med crowdfunding innefattar bland annat administrativa- och 
redovisningssutmaningar som kan uppstå. Då crowdfunding i de flesta fall handlar om att 
finasiärer får någon typ av belöning kan den adminstrativa delen bli tidsödande om ett projekt 
stödjs av många olika finasiärer. Även redovisningen kan komma att ta mycket tid om många 
finansiärer är involverade. Det finns också en stor risk att ideer blir stulna av större och 
ekonomiskt starkare företag och entreprenörer. Risken för bedrägerier ökar med 
crowdfunding och finansiärer erhåller en låg försäkran om att deras bidrag kommer att skapa 
värde då uppföljning av projektets genomförande och framgång görs av projektinitierarens 
egna initiativ. (Valanciene & Jegeleviciute. 2013) 
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4.1.5 Sponsring 

Swedbank är ett av de stora företagen i Sverige som använder sig av sponsring för att 
engagera sig socialt. Swedbank sponsrar olika evenemang eller organisationer för att bland 
annat stödja samhället. De menar att med tanke på företagets storlek är det upp till dem att ta 
ett stort ansvar gällande arbetet att göra samhället bättre. Genom sponsring anser Swedbank 
att de kan främja en hållbar och sund ekonomi för alla samhällsgrupper som bland annat 
individer och företag. (Swedbank, 2015) 
Swedbank är huvudsponsor till organisationen Friends som arbetar mot att stoppa mobbning 
bland elever. Tack vare att Swedbank gått in som huvudsponsor åt Friends har de kunnat 
utöka sitt arbete i att stoppa mobbningen bland barn och ungdomar. Tack vare sponsringen 
från Swedbank har nu organisationen gått från att ha 15 anställda till att ha 40 anställda på 
fyra olika kontor runt om i Sverige. (Swedbank, 2015)  
Även ICA arbetar aktivt med sponsring för att förbättra arbetet mot ett bättre samhälle. ICAs 
sponsringsarbete fokuserar idag till att främst hjälpa dem som befinner sig i en svår situation. 
ICA vänder sig till de organisationer som vet var hjälpen behövs som bland annat World 
Childhood Foundation och Röda Korset. ICA sponsrar Röda Korset med ekonomiskt bistånd 
till flyktingkatastrofen. ICA har till exempel tagit hjälp av sina kunder för att samla in pengar 
som de sedan sponsrar Röda Korsets arbete med. ICA har bland annat installerat pantknappar 
som gör det enkelt för kunder som pantar att välja att skänka pengarna oavkortat till Röda 
Korsets arbete med flyktingar. (Ica, 2015) 

4.1.6 Virtual reality 

Virtual reality är en virtuell värld som användaren upplever sig vara och agera i. (Janlert, u.å) 
Genom virtual reality teknik finns möjlighet att genom berättelser engagera användare. 
Amnesty International använde sig under ett experiment Google Glass och virtual reality och 
gav människor möjlighet att genom glasögonen uppleva verkligheten i Syrien. Donationerna 
visade sig öka med 16 %. (Bezanilla, 2015) 

4.1.7 Gamification 

Spelifiering handlar om att använda speldesign och spelteknik i icke-spelsammanhang. 
Spelifiering används för att skapa engagemang genom att till exempel uppmuntra användare 
att lösa problem och engagera sig i vissa frågor. (Mashable, u.å)  
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5. Empiri 
Här presenteras det material som tagits fram genom de empiriska undersökningar som 
genomförts. 

5.1 Intervju Läkarmissionen 

Läkarmissionen har funnits sedan 20-talet och är en svensk organisation. De är den största 
svenska välgörenhetsorganisationen förutom de multinationella välgörenhetsorganisationerna. 
Läkarmissionen har cirka 14 000 månadsgivare som tillsammans ger cirka 2 miljoner kronor 
per månad via autogiro. (Sarafian, 2015) 

5.1.1 Utskick 

Givare får sex gånger per år Läkarmissionens tidning, Svenska Journalen, vilken verkar vara 
mycket uppskattad. Respondenten menar att tidningarna är Läkarmissionens återrapportering 
om vad gåvor har använts till. Läkarmissionen skickar även ut brev till givare och tidigare 
givare som finns i deras databas. Breven och tidningen, återrapporteringen, har en 
svarsfrekvens på 40%. (Sarafian, 2015) 
 
Respondenten menar att Läkarmissionen behöver göra liknande tidningar att skicka till 
företag. I dagsläget skickar de ut enkla brev samt en liten produktfolder till företagare och 
organisationer utifrån köpa register. Dessa register är köpta utifrån regioner där det finns 
många givare samt utifrån storlek på företaget räknat på omsättning och anställda. Däremot 
vet inte respondenten ännu om detta är en bra metod. Men det är för att värma upp företagen - 
en form av bearbetning. (Sarafian, 2015) 

5.1.2 Långsiktighet och kontinuitet 

Det är bättre om en person är månadsgivare och ger 20 kronor i månaden än att personen ger 
en något större engångssumma då det blir en kontinuitet i givandet. Respondenten menar att 
det mest lönsamma är att få in stora kontrakt som löper över en lång tid. Detta är mest 
effektivt då det har större effekt och minskar arbetsbördan jämfört med att ha flera mindre 
kontrakt som löper under kortare tid. (Sarafian, 2015) 

5.1.3 Fördelar med företagsgivare 

Fördelarna som finns med att ha företagsgivare är många enligt respondenten (2015). Den 
största fördelen är att dem donerar större summor än privatpersoner. Ett företag har ofta en 
plattform där den ideella organisationen kan synas gratis vilket bidrar till att de syns mer och 
på fler ställen vilket i sin tur genererar till större spridning och att fler börjar ge till just dem. 
(Sarafian, 2015) 

5.1.4 Varför företag donerar, enligt respondenten 

Den vanligaste anledningen att folk donerar till ideella organisationer är personliga 
värderingar och upplevelser som de har varit med om. Att bli tillfrågad att donera är också en 
vanlig anledning till donation. Respondenten påpekar vikten av att “ställa frågan” flera 
gånger under intervjun. Val av ideell organisation att donera till, när det gäller företag, 
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handlar ofta om kontakter eller en vilja att stödja ett specifikt arbete som någon ideell 
organisation arbetar med. Företag efterfrågar sällan något att få tillbaka utan respondenten 
uppfattar det som att de vill ge för att bidra till något gott. (Sarafian, 2015) 

5.1.5 Anpassning  

Vid arbete med att få företag att bli donatoner är det viktigt att lyssna på kunden så att den 
ideella organisationen sedan kan anpassa sig efter dem. Vad är det som passar detta företag 
och vilken koppling har de till det jobb som Läkarmissionen sysslar med? Till exempel 
Mäklarringen som donerar till Läkarmissionen stödjer ett specifikt projekt i Afrika som 
handlar om att bygga hus. Projektet går i linje med vad Mäklarringen arbetar med i Sverige 
vilket bidrar till att de blir engagerade och vill arbeta vidare med projektet. (Sarafian, 2015)  

5.1.6 Paketering 

Respondenten menar att Läkarmissionen behöver fundera på vad deras produkt är och vad det 
är de säljer för att kunna paketera den så bra som möjligt. Han menar också att de kommer 
behöva flera olika produkter som passar olika typer av företag. Han menar att det är viktigt att 
hitta en balans i hur paketeringen genomförs och samtidigt hitta ett smidigt sätt att göra detta 
på. (Sarafian, 2015) 

5.1.7 Bearbetning 

Det viktiga enligt respondenten är bearbetningen av företagsgivare. Läkarmissionen gör en 
uppföljning någon vecka efter att breven skickats ut till företag och organisationer. 
Respondenten menar att de företag som donerar idag har haft någon typ av relation till 
Läkarmissionen innan de beslutade sig för att donera till just dem. En skola valde att svara på 
utskicken som gick ut till företag och organisationer. Respondenten misstänker att någon 
inblandat i beslutet att donera till just Läkarmissionen redan hade någon typ av relation till 
dem. Respondenten beskrev exemplet om hans kollega som hade ett möte med en 
internationell sporthandelskedja en vecka efter att han blivit anställd på Läkarmissionen. 
Detta möte fick han till på grund av en personlig kontakt med någon högt uppsatt i kedjan. 
Utan tidigare relation krävs ofta större bearbetning innan Läkarmissionen kan boka möte med 
ett större företag. (Sarafian, 2015) 
 
För att en ideell organisation ska få in företag som donerar är det viktigt att arbeta nära dem. 
Att bearbeta dem under en längre period så att de väljer att vända sig till just dem när 
företaget vill donera pengar. Genom att den ideella organisationen arbetar med att bearbeta ett 
företag kan de även komma upp med olika samarbeten som genererar pengar för den ideella 
organisationen. (Sarafian, 2015) 

5.1.8 Upplevelse 

Respondenten menar att de behöver lära företag att bli kund/partner och att företag som har 
mycket erfarenhet kring sociala frågor har större benägenhet att göra ett bra CSR-arbete. Han 
menar att den mest effektiva metoden att få företag att donera är att ta ut personer från 
företagen ut i fält och uppleva en misär som finns men också för att se att deras pengar och 
engagemang kan göra skillnad. Dessa resor är något som Läkarmissionen gör idag med 
företag. Dessa resor gör att personerna ställer frågan “Vad kan vi göra?” och är beredda att 
göra nästan vad som helst. Dessa resor gör även att den icke typiska givaren blir givare. 
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Respondenten menar att den bästa produkten Läkarmissionen kan erbjuda i ett 
företagssamarbete är att arrangera en resa. Läkarmissionen tar hellre emot en mindre donation 
för att företaget ska kunna finansiera sin resa då detta gör att de är “fast” och därmed ger mer. 
(Sarafian, 2015) 

5.1.9 Crowdfunding 

Respondenten menar att småföretagare ofta använder sig av en typ av crowdfunding för 
insamlingar till ideella organisationer då de samlar in lokalt. Mäklarringen som donerat till 
Läkarmissionen har tävlat mellan olika lokala kontor genom lokala insamlingar. Detta, anser 
respondenten, är en typ av crowdfunding och det passar småföretagare bra. Respondenten 
kopplar inte crowdfunding som en direkt metod för dem som organisation. (Sarafian, 2015) 

5.1.10 Innovation på Läkarmissionen 

Respondenten beskriver först hur han personligen anser att innovation handlar om en 
budgeterad där han får möjlighet att produktutveckla - hitta nya sätt att samla in pengar eller 
marknadsföra sig på. Respondenten påpekar att innovationen måste ske bland dem som 
arbetar med det, inte genom en separat avdelning med produktutvecklare eller 
affärsutvecklare vilket Läkarmissionen inte heller har. Läkarmissionen har inte tid eller 
budget avsatt specifikt för innovation utan respondenten försöker istället ha ett innovativt 
sinnelag och ständigt tänka förbättring och utveckling. (Sarafian, 2015) 
 

“Allt handlar om att hitta på saker att göra för att få insamlingen att fungera.” 
(Sarafian, 2015) 

 
Respondenten påpekar att som ideell organisation har de alla möjligheter att vara innovativa 
då de kan göra vad som helst trots att de inte har ekonomi för det. (Sarafian, 2015) 
 

“Vi kan skicka upp en rymdraket till månen.  Bokstavlingen... Om vi vill... Gratis.” 
(Sarafian, 2015) 

 
Genom sponsorer och genom att vara den ideella partnern är allting möjligt. Respondenten 
beskriver hur de på hans tidigare anställning haft astronauter med “UNICEF” tryckt på tröjan 
på sig i rymden. (Sarafian, 2015) 
 

“Det går att göra. Man ska bara planera för det… Allt kan man göra, man ska bara 
ställa frågan.” (Sarafian, 2015) 
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5.2 Workshop på Läkarmissionen 

Här presenteras det material som samlades in vid genomförande av workshop. 

5.2.1 Associationsövning 

Fem kategorier lästes upp under workshopen. Nedan listas de associationsord som deltagarna 
skrev ned under övningen.  
 

Insamlingsmetoder Behov Internet som 
plattform 

Samarbeten Donation 

SMS Vatten Bloggar Artister Pengar 

Sponsring Omsorg Peer-to-peer Kommunikation Böcker 

Direkt reklam Hälsa Socialt Värme Livgivande 

Relation Ekonomi Crowdfunding Nätverkande Skor 

Crowdfunding Mat Delningar Företag Material 

Swish Struktur Facebook Charitypoints Kunskap 

Aktion julklappen Utbildning Linkedin Partners Datorer 

Event Brunnar Instagram Tillit Aktieavkastning 

Skramla Vägar Gåvoshop Skolor Testamenten 

Autogiro Fattigdom Samarbeten Ambassadörer Tid 

Hemsida Flyktingar Hemsida med med 
många alternativ 

Lokala partners Kläder 

Runda upp Sjukvård Likes Företag Ipads 

Sociala medier Vård Munkarnas 
strategi BAS 

 

Enkelt 

DR - TV Ekonomiskt stöd 
till att starta 
företag 

  

Saker 

TV 
    

Tabell 1:1 (Workshop, 2015) 
 

5.2.2 Egenskapspussel 

De 10 idéer som framkom ur övningen Egenskapspussel: 
 

1. Böcker.  
Deltagarna pratade om att använda böcker på flera olika sätt för att samla in pengar.  

• Bokcirklar med socialt ansvar - vilket kan länkas till analfabeter och kan ge pengar till 
analfabetiseringsprojekt.  

• Länka engagemang genom att skapa bok med berättelser från människor som blivit 
hjälpta av Läkarmissionen.  
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• Skapa bok som slutar i att en människa får lära sig läsa och skriva. (Workshop, 2015) 
 
2. Fler insamlingskanaler 
Låter Svenska Journalen bli ett mediahus genom att skapa en tv-kanal som fångar många 
tittare och läsare. Detta gör att Läkarmissionen når ut till fler. Mer utrymme i media skapar 
sammanhang och ger fler flöden där Läkarmission kan synas. Nya kanaler som de inte brukar 
synas på och som fångar ny publik. (Workshop, 2015) 
 
3. Kategoridonationer/Kategorisponsorer 
Donationer som vänder sig till företag och kan kopplas till deras kärnverksamhet. 
Till exempel kan ett företag som borrar brunnar donera/sponsra ett brunnborrningsprojekt. 
Läkarmissionen kan på detta sätt skapa passande kategorier för att sälja dem till företag och 
därmed få in donationer. (Workshop, 2015) 
 
4. Medieambassadörer 
Länka ambassadörer, till exempel kändisar och experter till Läkarmissionens olika områden. 
Detta för att ambassadörerna ska kommunicera och marknadsföra Läkarmissionen i sina 
nätverk samt vara expertröster i svensk media och social media. (Workshop, 2015) 
 
5. Växla-ner-knapp 
Skapa en egen “runda upp”-knapp tillsammans med något företag som kan  leverera en bra 
tekniklösning. Denna knapp kan sedan erbjudas till olika affärer att använda för att ge kunder 
en möjlighet att minska sin växel och istället donera pengarna som de skulle fått tillbaka. 
(Workshop, 2015) 
 
6. Företagsstafett 
Anordna en företagsstafett som är kopplad mot företags arbete med friskvård. Ger möjlighet 
för företag att utmana varandra samt ger företagen möjlighet att förbättra sina anställdas hälsa. 
En deltagaravgift betalas in för att få vara med i företagsstafetten. Vinnaren av tävlingen får 
möjligheten att resa tillsammans med representant från Läkarmissionen till ett av de områden 
eller projekt som Läkarmissionen arbetar med för att få se hur arbetet ser ut på plats. Detta 
skulle kunna skapa en win-win-win situation som en av deltagarna uttrycker det. (Workshop, 
2015) 
 
7. Hälsolopp 
De vill anordna ett tävlingslopp med anknytning till folkhälsa. Läkarmissionen blir 
förmånstagare och använder sig av Strong as Life som är en redan befintlig kontakt. 
(Workshop, 2015) 
 
8. Bloggnätverk 
Skapa ett bloggnätverk där Läkarmissionen arbetar tillsammans med bloggarna för att på så 
vis få en större PR-effekt. (Workshop, 2015) 
 
9. Vintagemarknad och loppis i Kungsträdgården.  
Ett event kopplat till Läkarmissionens secondhandbutiker för att promota återbruk och skapa 
PR. Bjuda in andra secondhandbutiker utöver Läkarmissionens egna samt bjuda in tv-
programmet Antikrundan. (Workshop, 2015) 
 
10. Kurser  
Ge kurser i hur företag kan arbeta med CSR, hur Läkarmissionens arbete ser ut och hur ett 
samarbete med Läkarmissionen skulle kunna formas. Detta skapar en kunskapsinsikt vilket 
saknas hos flera företagare enligt deltagarna. (Workshop, 2015) 
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5.2.3 Diskussion 

De tre utvalda idéerna som deltagarna ansåg var bäst var: 
 

1. Kategoridonationer. 
Deltagarna kom överens om att denna idé var mest intressant. Genom att skapa olika 
paketlösningar riktade till företag på olika marknader kan de sälja donationer inom specifika 
områden. Deltagarna diskuterade hur detta gör att det blir lättare att få företag att donera då de 
kan koppla sin verksamhet till donationens ändamål. Deltagarna anser att detta förslag kan 
skapa en tävlingskänsla hos företagen vilket är positivt för Läkarmissionen. Samtidigt som 
företagen sedan har sin egen kategori vilket minskar konkurrenskänslan i deras CSR-arbete 
vilket är positivt för företagen.  
 
2. Hälsolopp tillsammans med samarbetspartners.  
Genom att tillsammans med samarbetsparter som till exempel Strong as Life anordna 
hälsolopp för allmänheten. I och med detta lopp tänker deltagarna att de får ett skoföretag att 
gå med som huvudsponsor så att dem till exempel kan donera skor till ett av Läkarmissionens 
alla projekt. 
 
3. Företagsstafett 
En av deltagarna uttrycker hur detta är en win-win-win-win idé då samtliga aktörer; företag, 
anställda på företaget, de i behov av hjälp ute i fält och Läkarmissionen tjänar på detta förslag. 
Deltagarna i workshopen nämner en kostnad för företag att vara med, till exempel 10 000kr. 
Pengar som företagen borde tjäna in snabbt då utmaningen handlar om friskvård vilket ger 
färre sjukdagar hos anställda och en mer produktiv personalstyrka. De anställda får träning 
och de i behov av hjälp ute i fält från mer resurser. Läkarmissionen får in 10 000kr/företag 
som går till hälsoprojekt. De får in fler donationer och möjlighet till att bearbeta fler 
företagskunder och vinnaren får följa ut med på fält vilket enligt deltagarna är den mest 
effektiva metoden att bearbeta ett företag. Deltagarna i workshopen pratar engagerat om hur 
detta är en effektiv metod.  
 
Deltagarna diskuterade att samtliga tre utvalda idéer skulle de kunna implementera i sitt 
arbete riktat mot företag.  
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6. Analys 
Här ställs teori och empiri mot varandra. 
 
Läkarmissionen vill få in mer pengar till organisationen så att de kan utveckla och förbättra 
sitt arbete världen över. Men för att få in mer pengar måste Läkarmissionen få fler 
företagsgivare. Idag ligger procentandelen väldigt lågt angående hur mycket företag kontra 
privatpersoner skänker till Läkarmissionen. (Sarafian, 2015) 
 
Idag donerar allt fler företag till ideella organisationer (DN, 2011). Det finns flera anledningar 
till att människor väljer att donera och till vilken organisation de väljer att donera till. Oftast 
vänder sig de företag som vill donera pengar till den organisation där de har någon kontakt 
eller om de har en speciell koppling till arbetet som den ideella organisationen arbetar med. 
Idag arbetar inte Läkarmissionen med att ta kontakt med företag i någon större skala utan de 
få företag som donerar i dagens läge har själva tagit kontakt eller finns sedan tidigare i 
Läkarmissionens databas (Sarafian, 2015). För att få in fler företagsgivare måste 
Läkarmissionen gå ut mer bland företag för att skapa kontakt med dem och även förklara hur 
och vad de arbetar med. Läkarmissionen arbetar med så pass många projekt världen över 
vilket gör att de kan koppla ihop företagsgivare med projekt som de arbetar med för att skapa 
en igenkänningsfaktor hos företagen. Som tidigare nämnt donerar Mäklarringen till 
husbyggen i Afrika. Detta får Mäklarringen att känna närhet och förståelse i de insatser som 
görs. De kan tydligare sätta sig in i arbetet och känna en koppling till det som de donerar 
pengar till.  Forskarna är överens om att människor donerar som mest pengar om de känner en 
koppling med offret, till exempel om de sett en bild, vet namn och ålder. (Clausen-Bruun, 
2011) Eftersom företag består av människor så ger även de om de känner en koppling. Det 
kommer bidra positivt med att gå ut med tydligare information om vad det är Läkarmissionen 
faktiskt arbetar med samt att kunna knyta an företag med projekt som de arbetar med. Får 
företagen följa med och resa ut i fält kommer företagen få ännu större koppling och insikt i 
hur viktig deras hjälp faktiskt är. Det kommer få företag att ge och även stanna längre om det 
nu finns en koppling. 
 
Det är även viktigt att Läkarmissionen syns så att företagen vet att de finns, och tydligt kan se 
vad de arbetar med. Sociala medier är viktigt i dagens samhälle och används dagligen av 
många. Med sociala medier är det lätt att skapa stor spridning vilket i sin tur ger en stor 
marknadsföring. Det är viktigt att synas och visa på ett bra arbete eftersom att det kan få 
företag att vilja koppla ihop med deras arbete och kan då exempelvis gå in och sponsra 
Läkarmissionens arbete. Sponsring bidrar till att en organisation både kan utveckla och arbeta 
ännu mer med sina projekt. 
 
Respondenten menar att det mest lönsamma är att få in stora kontrakt som löper över en lång 
tid. Detta är mest effektivt då det har större effekt och minskar arbetsbördan jämfört med att 
ha flera mindre kontrakt som löper under kortare tid. (Sarafian, 2015) Det är därmed viktigt 
att Läkarmissionen lyckas skapa långa kontrakt och en kontinuitet med de företag som de får 
som donatorer. 
 
Det är vanligt att ett företag går in med avtal och donerar under en speciell tidsram. Vid få 
företagsgivare blir det en markant skillnad om 10 % av företagsgivarna försvinner. Därför kan 
det anses vara viktigt att bearbeta befintliga företagsgivare för att skapa långsiktiga relationer 
som kan bidra till en större kontinuitet och möjliggöra längre kontrakt. På detta sätt kan 
riskerna antas minska kring att förlora en viss procent av sina företagsgivare.   
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Den mest effektiva insamlingsmetoden idag är enligt Castillo, Petrie och Wardell (2014) samt 
Ashbaught (2015) genom marknadsföring via befintliga donatorer. Eftersom att 
Läkarmissionen är en ideell organisation som använder sig utav ett 90-konto kan de endast 
lägga 20 % av intäkterna på löner, marknadsföring och administration. Läkarmissionen är 
som nämnt ute efter fler företagsgivare för att få in mer pengar men får de in fler 
företagsgivare ökar även möjligheten till publicitet, vilket är viktigt. Ett företag har ofta 
många plattformar som de syns på och dessa kan Läkarmissionen synas på gratis om företaget 
donerar till dem. Behoven är att få fler privatpersoner att bli månadsgivare samt skapa 
långsiktiga relationer och kontrakt med företag. 
 
Cramer (2006) menar att det är viktigt att företag har kunskap kring CSR-arbete för att de ska 
ge finansiell och social avkastning. Företags CSR-arbete behöver vara fokuserat och kopplat 
till företagets grundläggande vision och mål för att möjligheten att göra skillnad ska bli större 
än vad enskilda givare gör. (Porter & Kramer 2006) Respondenten pekar också på vikten av 
att företags donationer eller engagemang bör vara kopplat till företagets huvudsakliga 
verksamhet men menar att det också är viktigt att företag känner igen sig i den ideella 
organisationens värderingar för att ett lyckat samarbete ska kunna skapas. Företags 
filantropiska arbete har dock minskat under senare tid, detta då många företag ser hur ökade 
krav och förväntningar ställs på CSR-arbetet ju mer företaget donerar. (Porter & Kramer 
2006) Detta kan antas bero på låg erfarenhet och kunskap kring arbete med sociala frågor. För 
den ideella organisationen kan de anses svårt att motivera företag att engagera sig i sociala 
frågor då ett skäl till att företags CSR-arbete minskat är på grund av de ökade kraven som 
ställs. Frågan är vilken roll ideella organisationer ska spela när det kommer till att få företag 
att vilja möta de krav som ställs. Kommer de ideella organisationerna spela en större roll när 
det kommer till kunskapsspridning gällande CSR-arbete och filantropi och företag kan 
engagera sig, möta de ökade kraven samt lyckas att skapa goda finansiella och sociala 
resultat. Detta påpekar även respondenten, att de ideella organisationerna i viss mån behöver 
lära företag hur de ska vara kunder till välgörenhetsorganisationer samt hur och vad de kan 
göra för att arbeta med sociala frågor. (Sarafian, 2015)  
 
När det gäller samarbeten mellan ideella organisationer och företag är det viktigt utifrån den 
ideella organisationens perspektiv att välja rätt samarbetspartner. Ett förarbete och en 
bearbetning är därför viktig för att avgöra möjligheten till ett lyckat samarbete. (Lafferty & 
Goldsmith, 2005) Respondenten menar att det är viktigt för den ideella organisationen att vara 
medveten om att företag består av människor och att det därför är viktigt att förstå människan 
och bearbeta företag på alla nivåer. Det är ofta de anställdas och chefers värderingar som 
speglar företags CSR- och filantropiska arbete. Det kan därför anses vara viktigt för den 
ideella organisationen att vara medveten om att det inte är ett företag som arbetar med sociala 
frågor, utan det är människor i företag som engagerar sig i dessa frågor och de har i sin tur 
egna värderingar. (Sarafian, 2015)  
 
Respondenten pekar på att den vanligaste anledningen till varför människor donerar till 
ideella organisationer är egna värderingar, upplevelser eller vid tillfrågan om att donera. Detta 
menar även Castillo, Petrie & Wardell (2014) och Ashbaught (2015) som ser att de två 
huvudsakliga skälen till donation är att de blivit tillfrågade, och att de blivit tillfrågade av 
någon de känner. Castillo, Petrie och Wardell (2014) skriver att peer-to-peer är den mest 
effektiva insamlingsmetoden. Även respondenten påpekar vid flertalet tillfällen vikten av 
bearbetning och anser att befintliga kontakter är enklare att nå då en del av bearbetningen 
redan är gjord eftersom företaget i fråga redan har en relation till Läkarmissionen. 
Respondenten menar även att företagets val av ideell organisation att donera till handlar i 
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många fall om att ha kontakter inom en viss ideell organisation eller att ha en vilja att stödja 
ett specifikt arbete eller ändamål. (Sarafian, 2015) 
 
Genom att ideella organisationer får in donationer från välkända varumärken eller namn kan 
det också bidra till att fler blir inspirerade att donera. (Prior, 2014) 
 
För att skapa långvariga kontrakt och relationer med en samarbetspartner behövs förtroende 
och engagemang gentemot sin samarbetspartner. Dock menar Buttle (2001) att det finns en 
särskild utmaning när det kommer till utveckling och producering av tjänster, detta eftersom 
de ej kan prövas innan de konsumeras. För Läkarmissionen bör det anses vara viktigt med en 
bearbetning och ett förarbete samt ett kontinuerligt arbete för att stärka relationer. Kontrakt är 
tidsbegränsade och därför kan det anses vara viktigt med transparens kring arbetet för att inge 
förtroende för sin samarbetspartner. 
 
Enligt Wymer & Samu (2003) tänker företag oftast bara på att generera merförsäljning och få 
fördelaktig publicitet genom CRM men respondenten berättar att de flesta företag han mött 
inte vill ha något tillbaka vid donationer utan istället ger av god vilja. Företag som donerar får 
använda Läkarmissionens logga och Läkarmissionen är öppna för att företag startar sina egna 
produktshoper där en del av intäkterna går till Läkarmissionen. Att starta CRM-kampanjer 
kräver stort förarbete och respondenten verkar hellre vilja att företag tar egna initiativ. Risken 
för att det kan vara dåliga produkter som kan påverka Läkarmissionens rykte negativt nämner 
respondenten inte. (Sarafian, 2015) 
 
Crowdfunding som metod passar enligt respondenten bättre för företagen att själva använda 
som metod i sina egna insamlingskampanjer. (Sarafian, 2015) Då Läkarmissionen har 
begränsade administrativa möjligheter kan metoden anses opraktisk för organisationen då det 
enligt Valanciene och Jegeleviciute (2013) kan uppstå en del administrativa- och 
redovisningsutmaningar med crowdfunding.  
 
Det finns säkert goda möjligheter för Läkarmissionen att använda sig av crowdfunding eller 
CRM som metoder. Däremot anser författarna att nackdelarna samt respondentens inställning 
till metoderna gör dem icke relevanta att användas av Läkarmissionen i nuläget.  
 
Vid flertalet tillfällen under worskhopen nämndes sponsring som en del av förslagen som 
uppkom under övningarna. Metoden ligger nära till hands för de anställda på Läkarmissionen. 
Företag sponsrar ideella organisationer och särskilt deras evenemang för att främja förets 
varumärke (Wymer, 2008). Enligt Porter och Kramer (2006) skapar sponsring vid ideella 
organisationers evenemang goodwill hos personal, kunder och omgivningen.  
 
Genom kategorisk rapportering kan ideella organisationer påverka företagsgivare att ge mer 
men det finns även en risk att företag ger mindre. Många ideella organisationer använder sig 
av kategorisering men författarna kan inte se att det finns något annat som visar på att det i 
slutändan genererar mer pengar till de ideella organisationerna. (Cartwright & Patel, 2013) 
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7. Koncept 
Här nedan presenteras författarnas konceptförslag och fördelarna med dem.  
 
Utöver de tre förslag som växte fram under workshopen har författarna tagit fram fem 
ytterligare förslag för hur Läkarmissionen kan arbeta för att få fler företagsgivare.  

7.1 Hjälpresan 

Läkarmissionen kan skapa erbjudanden med resor för företag att besöka olika projekt. Dessa 
resor är dyra och finansierar dels resan samt ger ett ekonomiskt bidrag till projektet som 
besöks. En guide från Läkarmissionen följer med och ordnar med det praktiska som boende 
och mat samt guidar personerna från företag genom Läkarmissionens projekt. Resorna kan 
utformas efter överenskommelse med företagen och kopplas ihop med workshopdeltagarnas 
förslag om kategorisponsring.  
 
Under intervjun underströk respondenten vid flertalet tillfällen effekten av att ta med personer 
och företag för att se behov och projekt på plats. Genom att Läkarmissionen får företag att 
komma ut på fält och se hur verkligheten faktiskt ser ut kommer det bidra till ett längre 
samarbete och tillit då ett band skapas mellan företaget och det uppdrag som företaget har 
tagit sig an att donera pengar till. 

7.2 Skolprojekt 

Ett förslag som Läkarmissionen kan implementera för att få in mer pengar är att skapa ett 
frågespel som förslagsvis kan rikta sig till friskolor. Det kan till exempel användas när 
eleverna ska lära sig glosor på engelska eller svenska. För varje rätt svar som eleven får 
skänker företaget (skolan) ett riskorn till exempelvis ett skolprojekt som Läkarmissionen 
arbetar med. När testet sedan är avklarat får eleven upp en bild på en skål med så mycket ris 
som hen lyckats samla in. Vid önskan att samla in mer ris är det bara att göra om testet igen, 
och igen. Detta kommer bland annat att bidra till att eleverna blir motiverade till att fylla 
skålen med så mycket ris som möjligt vilket i sin tur bidrar till att eleverna lär sig.  
 
Det finns även en möjlighet till ett utvecklat koncept eftersom det är ett samarbete med en 
friskola. Spelet kan användas på liknande sätt men att frågorna istället handlar om  hur 
situationen i världen ser ut och hur viktigt det är att hjälpa till. Eleverna får tidigt vara med 
och arbeta med de projekt som ingår i skolans samarbete med Läkarmissionen. I och med 
detta samarbete mellan en friskola och Läkarmissionen så kommer skolan att skänka ris samt 
gå in med pengar till Läkarmissionens projekt. 

7.3 Företag-till-företag  

Genom att använda sig av peer-to-peer metoden kan Läkarmissionen få fler företag att donera. 
Metoden går ut på att Läkarmissionen använder sig utav sina befintliga donatorers kontakter. 
Detta genom att de företag som idag donerar till Läkarmissionen uppmuntrar och frågar 
företag i sina egna nätverk att göra detsamma.  
 
Detta koncept går att utveckla till någon form av tävling mellan företag eller poängsystem 
som skulle kunna ge dem god publicitet. 
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7.4 Gamification 

Idéen går ut på att Läkarmissionen utlyser en tävling bland spelföretag som går ut på att 
utveckla ett spel som kan öka förståelsen för de behov som finns i världen samt skapa 
engagemang för de sociala orättvisor som finns. Genom detta skapas en plattform för open 
innovation och möjlighet att fånga upp, up and coming-företag som med möjlighet kan 
komma att bli framtidens företagsgivare. Vinnaren ges möjlighet att åka på en resa till ett 
område där hjälp behövs. Genom att undersöka företagets kärnverksamhet kan vinnare 
matchas till områden med projekt som anses passande.  

7.5 Virtual reality  

Genom att skapa en virtuell verklighet kan möjligheten ges att uppleva de problemområden 
runt om i världen utan att behöva resa dit. Detta kan bli ett substitut till en resa ut i fält och 
istället kan detta upplevas genom VR-glasögon. På detta sätt kan fler företagare uppmuntras 
att bli engagerade utan att behöva ta dem ut i fält. Det Läkarmissionen kan göra är att finnas 
på platser där företag samlas, som till exempel olika Science Parks runt om i landet. Detta kan 
också vara ett steg i bearbetningen för att få företag att välja/köpa en resa för att se behoven i 
verkligheten. 
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8. Slutdiskussion 
Här presenteras uppsatsens resultat 
 
Den modell som studien utvecklat kan anses fylla endast de två första faserna i Tidd & 
Bessants (2013) innovationsprocess. Sökfasen har i denna studie handlat om att definiera de 
behov som uppdragsgivaren har, genom att både lyssna till de upplevda behoven men även de 
latenta behoven som ej är uttalade. Nästa steg har i denna studie handlat om att undersöka i 
befintlig forskning om vad som får människor att donera pengar men också hur företag 
arbetar med CSR och filantropi. Detta då författarna ansåg att dessa områden kunde fånga upp 
de faktorer som kan skapa möjlighet till innovationer. En omvärldsanalys har även gjorts där 
befintliga lösningar och koncept studerats, detta för att fånga upp möjliga framtida signaler 
kring vad som sker i den kontext som ideella organisationer befinner sig i.  
 
Workshopen var ett viktigt inslag i arbetet med denna uppsats då Läkarmissionens insats 
bidrog till en större förståelse för vad som är viktigt och vad som är genomförbart. Samarbetet 
med Läkarmissionen som delaktiga medlemmar i delar av författarnas process bidrar till att 
arbetet kan ses som en aktionsforskning.  
 

 

Figur 1:2 
Figuren visar den modell som författarna arbetat fram och arbetat efter under studien där 
faktorer, behov och metoder format ett underlag för innovationsbidrag.  
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Det är ont om forskning kring innovationsprocesser anpassade för ideella organisationer. 
Jaskyte (2011) menar att de innovationsmodeller som tagits fram för näringslivet är svåra att 
implementera i ideella organisationer. Dock ser ideella organisationer olika ut. En del ideella 
organisationer ser ut och fungerar som ett vanligt företag bortsett från att de vanliga företagen 
gör vinst på sitt arbete. Det bör därför anses vara viktigt för framtida forskning att testa olika 
modeller för att undersöka om de skillnaderna som Jaskyte (2011) framhäver är ett hinder för 
att driva innovationsprocesser med avstamp i näringslivet i ideella organisationer. Holmes och 
Moir (2007) menar att relationer mellan ideella organisationer och företag inte är någon 
potentiell källa till innovation.  
 
Respondenten lyfter och pekar på att det finns gott om idéer kring utveckling av 
organisationer och dess produkter och tjänster. Dock menar de att företagssamarbeten och 
företagskontakter skapat stora möjligheter för dem att utveckla och förverkliga dessa idéer. 
Dessa samarbeten skulle kunna ses som en framgångsfaktor i fråga om att implementera och 
förverkliga idéer men att de inte idag utgör någon källa till innovativa idéer. Framtida 
forskningsområden vore att undersöka relationer mellan ideella organisationer och företag och 
hur de tillsammans skulle kunna leda ett innovationsarbete för att möta en social utmaning 
som kan kopplas till både företagets kärnverksamhet men också till den ideella 
organisationens vision och mål.  
 
Dock har det i denna studie skapats ett värde för uppdragsgivaren då förslag till innovativa 
insamlingsmetoder tagits fram vilket var syftet med studien. De sista faserna i Tidd & 
Bessants (2013) innovationsprocess har i detta fall inte varit relevanta. Eftersom koncepten ej 
har implementeras och testats ännu utan det är endast de första faserna i processen som 
genomförts kan det anses vara en god idé att i framtida forskning även genomföra de senare 
delarna av innovationsprocessen för att se om något värde skapas för slutkunden.  
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10. Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Inledande fråga 

• Kan du berätta lite kort om dig själv, vad dina arbetsuppgifter är och vad du har för bakgrund? 
 
I dagsläget: 

• Vilka olika sätt kan företag donera på idag? (till läkarmissionen?) 
• Hur fungerar de? 
• Vilka företagssamarbeten har ni idag? 
• Hur har de uppkommit och hur har de sett ut? 
• Hur arbetar ni med marknadsföring mot företag? 
• Fördelarna med företagssamarbeten? 
• Hur går ni vidare efter att en kontakt skapats? 

 
Samarbeten med företag: 

• Vad anser du är anledningen att ni inte har ett större arbete mot företag som gåvogivare idag? 
• Varför är det viktigt för er att få fler företag som gåvogivare? 
• Hur ser era mål kring insamling mot företag ut? Har ni några/något mål? 
• Vad för typ av företag skulle ni vilja se donera eller samarbeta med? 
• Hur väljer ni vilka ni vill samarbeta med? finns det någon strategi eller modell som ni utgår 

ifrån? 
• Vad för sorts donationer efterfrågar ni?  
• Finns det tillfällen där ni märker av att fler väljer att donera pengar?  
• Vad ser ni att företag vill ha ut av samarbeten? 
• Vilka svårigheter finns det när det kommer till donationer från företag?  
• Ni har nyligen gjort om hemsidan för privatpersoner för att förbättra, har ni gjort någon 

förändring när de gäller företagen? 
 
Hinder: 

• Vilka hinder finns för att ni skulle ha fler företag som gåvogivare/samarbetspartners? 
• Om ni hade ett större specifikt arbete med insamling mot företag, hur tänker du att det skulle 

se ut? 
• Relationer och tillit? köper en tjänst genom att stötta projekt, tjänst som pågår under lång tid. 

Viktigt med tillit under tidens gång. Hur tänker ni kring det? 
• Vad anser du är Läkarmissionens styrkor?  

 
Innovation: 

• Använder ni begreppet innovation? 
• Om ja, vad betyder det för er? 
• Hur arbetar ni med framtagande av nya idéer?  

	  


