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Frågeställning: Hur kan en välgörenhetsorganisation aktivera ett hjälpande beteende hos 

individer mellan 20-30 år med användning av digitala medier jämfört med 
linjär TV? 

 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka kommunikationsprocessen mellan 

en välgörenhetsorganisation och potentiella givare i digitala medier och 
linjär TV, för att i slutändan kunna konstatera vilka faktorer som är av 
avgörande betydelse för en effektiv kommunikation.  

 
Teori: Kommunikationsteori och motivationsteorier om motivation att hjälpa 

andra människor. 
 
Metod:  En kvalitativ metod har använts för att undersöka beståndsdelarna 

källfaktorer, meddelandefaktorer och faktorer rörande medium. En 
kvantitativ metod har använts för att undersöka mottagarfaktorer. 

 
Slutsats:  Medielandskapet har utan tvekan förändrats och linjär TV minskar i stadig 

takt. Linjär TV bygger ett starkt varumärke medan digitala medier har en 
större möjlighet för gemensamt värdeskapande som sträcker sig längre än 
enbart en donation i form av exempelvis delningar, egna insamlingar och 
event. En stark image kräver hög trovärdighet och igenkänning, medan att 
utstråla effektivitet är av underordnad betydelse. Annonsering i linjär TV 
har som utgångspunkt en högre trovärdighet, medan 
välgörenhetsorganisationer i digitala medier måste bygga trovärdighet 
genom att formera sitt engagemang i en enhetlig plattform som 
reflekterar verksamheten, vilket kräver erforderlig kunskap. Budskapet 
som förmedlas ska vara relevant och trovärdigt i relation till hjälpbehovet 
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men samtidigt ha ett underhållningsvärde eller dramaturgi. Starka 
respektive milda budskap hör ihop med individers preferenser och 
försvarsmekanismen mot för starka budskap är relativ till dessa. Yttre 
belöningar såsom att visa att man donerat pengar eller att bära en fysisk 
symbol har en underordnad betydelse, men det skadar inte då människor 
motiveras av både egoistiska och altruistiska behov. Män och kvinnor 
skiljer sig åt framförallt när det gäller betydelsen av 
välgörenhetsorganisationens ändamålsuppfyllelse och behovet av yttre 
belöningar. Dessa skillnader bör tas i beräkning när en 
välgörenhetsorganisation marknadsför sig i både linjär TV och digitala 
medier. 

 
Antal ord:  11 603 ord  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Välgörenhetsorganisationer existerar i syfte att hjälpa människor i behov av hjälp samt att skapa 

positiva sociala utkomster för det allmännas bästa. För att kunna uppfylla detta syfte krävs 

donationer i form av pengar, tid och andra resurser från det allmännas sida. Att söka resurser 

kräver marknadsföring och en välgörenhetsorganisation har som vilket annat företag som helst 

samma kanaler till sitt förfogande. Uppgiften att samla in pengar har emellertid aldrig varit en 

enkel sådan. Individer tenderar att följa egoistiska motiv och spendera sin disponibla inkomst på 

konsumentgods, än att ge till välgörenhetsorganisationer efter altruistiska motiv, det vill säga att 

människor hjälper andra för att det ger en inre belöning. (Guy & Patton, 1989) 

      Välgörenhetsbranschen har trots detta ökat den totala summan insamlade medel i Sverige 

under de senaste tio åren. År 2004 uppgick den totala summan av insamlade medel till 7 279 

miljoner kronor. Sedan dess det skett en stadig ökning och år 2013 hade summan stigit till 13 

690 miljoner kronor. En bidragande faktor till ökningen är intäkter från myndigheter, 

organisationer och företag som mer än fördubblats under perioden. (insamlingskontroll.se) 

      Samtidigt har medielandskapet under de tjugo senaste åren vuxit dramatiskt. (Ericsson, 

2014). Tillväxten kan förklaras av tillkomsten av fler medier och kommersiell TV som 

introducerades på nyårsafton 1987 då TV3 startade. Några år senare kom TV4 och kommersiell 

radio igång på riktigt. Avregleringen och avskaffande av TV och- radiomonopolet samt Sveriges 

inträde i EU på 1990-talet är de mest framträdande orsakerna till denna starka utveckling.  När 

medielandskapet växte som starkast förekom ingen kannibalisering på äldre medier av nya 

medier, utan de lade sig ovanpå varandra och skapade en större mediebild med intakta intäkter. 

Innan TV kom in i bilden var dagspressen fortfarande det dominerande medieslaget och hade en 

trogen homogen skara tidningsläsare. Sträcker man sig tjugo år tillbaka i tiden hade dagspressen 

en unik ställning då sjuttio procent av alla reklaminvesteringar gick genom dagspressen. Med 

tiden kom emellertid linjär TV att ta allt fler intäkter från dagspressen och dess marknadsandel 

har sjunkit från sjuttio till tjugo procent. Sveriges annonsörers medlemmar insåg att linjär TV 

var ett effektivare medium och man kunde skapa en större upplevelse för mottagaren. 

(Ericsson, 2014) 
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Men vindarna har vänt. Det blåser snålare kring det linjära TV-tittandet och nu beskrivs linjär 

TV som det nya krismediet med nedåtgående tittarsiffror. I en artikel i Dagens nyheter skrivs 

att kampen om tittarna i dagens mediabild inte enbart handlar om utbud utan snarare om 

tittarnas uppmärksamhet. Det linjära TV-tittandet under 2013 minskade med totalt tre procent 

(MMS årsrapport, 2013) och en prognos förutspår en minskning med ytterligare tio procent 

under 2014 (Nordström, 2014). SVT:s VD Eva Hamilton lyfter fram de nätbaserade 

plattformarna Netflix, HBO Nordic, Viaplay och tv-kanalernas playtjänster som viktiga 

utmanare.  Emellertid är framförallt Youtube den plattform som unga tittare riktar sin 

uppmärksamhet. TV4-gruppens VD Casten Almqvist poängterar i samma artikel att det handlar 

om all den tid som tittare lägger på annat än linjär TV och menar att Facebook och Instagram 

också bör räknas till konkurrensbilden (Nordström, 2014).  

     Vi lever i en ny digital verklighet. I de digitala medierna finns ett större utbud av kanaler 

genom vilka en annonsör, såsom en välgörenhetsorganisation, kan nå ut igenom. TV har till 

exempel digitaliserats och de stora kanalerna och andra aktörer har lanserat egen webb-TV. 

Förutom detta finns också en mängd sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram 

vilka också kan fungera som kommunikationskanaler. Dessa medier erbjuder sociala delnings- 

och gillafunktioner vilket gör att ett meddelande som förmedlas genom dessa snabbt kan få en 

stor spridning till en låg eller obefintlig kostnad. De digitala medierna fungerar som ett 

dynamiskt ekosystem och det kan befruktas av en annonsör om denne har tillräcklig kunskap 

om hur systemet fungerar. Genom att individer aktiverar sig digitalt lämnar de också efter sig 

konsumentinformation och företag såsom Google kan spåra informationen, så kallad “Tracking”, 

för att förutspå en individs konsumentbeteende. Denna information kan sedan köpas av 

annonsörer för att kunna optimera kommunikationen mot mottagare (Almqvist, 2014). 

Vana internetanvändare har på senare tid fått bekanta sig med virala videor skapade av 

välgörenhetsorganisationer som med små medel sprider sig som löpeldar i det digitala 

ekosystemet (till exempel #ALS-Ice-bucket-challenge). Detta är lätt att observera men få försök 

att förstå vad det är som får människor att dela och vad det är som tilltalar samt motiverar 

människor till detta beteende har gjorts.  
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1.2 Problemformulering och forskningsfråga 
 
Denna bakgrund leder till slutsatsen att de digitala medierna är mer dynamiska och stjäl en allt 

större del av populationens uppmärksamhet i jämförelse med linjär TV.  Om man ponerar att 

linjär TV är en relativt enkel och direkt kommunikationskanal kan man å andra sidan påstå att 

kommunikation genom de komplexa och dynamiska digitala medierna kräver att annonsören 

har rätt kunskap om det digitala ekosystemet och känner till vilket konsumentbeteende som 

råder. Många gånger räcker det inte endast med att komponera ihop en reklamfilm och 

publicera den på Youtube och hoppas på det bästa, utan det är av vikt att veta hur man ska 

agera som avsändare, hur man formulerar ett effektivt och trovärdigt meddelande, veta hur 

digitala medier fungerar samt att ha kunskap om de mottagare till vilka meddelandet riktas.  

      Med utgångspunkt i denna problemformulering frågar sig därmed författarna: Hur kan en 

välgörenhetsorganisation aktivera ett hjälpande beteende hos individer mellan 20-30 år med 

användning av digitala medier jämfört med linjär TV? 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka kommunikationsprocessen mellan en 

välgörenhetsorganisation och potentiella givare i digitala medier och linjär TV, för att i slutändan 

kunna ge förslag på vilka faktorer som kan ha särskild betydelse för en effektiv kommunikation. 

 

1.3 Begränsningar 
 
Denna uppsats avser inte att vara uttömmande när det gäller alla möjliga faktorer som har 

betydelse för en välgörenhetsorganisations kommunikation i digitala medier och i linjär TV. 

Endast de faktorer författarna ansett ha särskild betydelse, samt varit lätta att undersöka har 

valts med hänsyn till den tid vi haft tillgodo. 
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1.4 Definitioner 
 
Uttrycket donator, välgörare och givare är alla synonymer som beskriver en individ som ger 

pengar eller på annat sätt engagerar sig för andra människor. Digitala medier är ett 

samlingsnamn för Facebook, webb-TV, bloggar samt Youtube. 

 

1.5 Disposition 
 
I kapitel 2 presenteras teorin som ligger till grund för uppsatsen.  Här presenteras teorier 

gällande kommunikation via både linjär-TV och digitala medier, individens hjälpandeprocess samt 

motivation. I kapitel 3 presenteras uppsatsens metod, denna består av en kvalitativ studie samt 

en kvantitativ studie.  I kapitel 4 presenteras empirin vilken analyseras löpande. Slutligen i kapitel 

5 presenteras slutsatser, diskussion samt förslag på framtida forskning.  
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2. Teori 
 
I det följande teoretiska kapitlet presenteras tidigare forskning som essentiellt berör tre olika delar.  

Första delen berör frågor om trovärdigheten av ensidig kommunikation genom traditionella medium 

som till exempel linjär TV. I andra delen berörs samma fråga om trovärdighet i de mer komplexa 

digitala medierna där kommunikationen är mer dynamisk. Den tredje delen behandlar faktorer som är 

av betydelse i en potentiell givares hjälpandeprocess. 

 

2.1 Traditionell ensidig kommunikation genom linjär TV 
 

Kommunikation innebär överföring av ett meddelande från en avsändare till en mottagare via 

ett medium. Mottagaren tolkar i sin tur meddelandet och skickar därefter feedback tillbaka till 

avsändaren (Schiffman & Kanuk, 2010, s. 262). 

 
Figur 1. Lasswell’s enkla kommunikationsmodell. (communicationtheory.org, 2015) 

  
Genom TV-mediet har välgörenhetsorganisationer traditionellt sett kunnat använda enkel 

kommunikation för att på ett direkt sätt nå ut till den stora massan och blir effektiv när en stor 

del av allmänheten är potentiella kunder. Marknadsföringskampanjer kan mätas i räckvidd, 

frekvens och slagkraftighet. Räckvidden anger hur många människor totalt sett exponeras för 

kampanjen. En hög räckvidd är extra viktigt när ett nytt erbjudande introduceras, så de 

potentiella kunderna blir informerade om erbjudandets existens.  Frekvensen anger antalet 

gånger kampanjen i genomsnitt visas för de kunder som sett kampanjen. En hög frekvens är 

passande när varumärket redan är starkt. Slagkraftighet beror på hur kompatibelt annonsmediet 

är jämfört med innehållet. (Hollensen, 2011)  
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Kommunikationen är genom TV-mediet av formellt slag, vilket har betydelse för trovärdigheten 

av avsändarens meddelande. Mottagaren analyserar och tolkar meddelandets innebörd för att 

till slut avgöra dess trovärdighet för att lägga denna tolkning till grund för ett beslut att köpa 

något eller till exempel donera pengar. En mottagare har en större benägenhet att lita på en 

informell källa än en formell eftersom mottagaren fäster större tillit till den förra (Schiffman & 

Kanuk, 2010, s. 264) Studier visar vidare på att traditionell marknadsföring har blivit mindre 

effektiv med tiden. Vi ser en trend där individer upplever att reklam är ett sämre sätt att bli 

informerad om nya produkter samt att reklam blir mindre underhållande. (Nail, 2005) 

      

2.2 Komplex och dynamisk kommunikation genom digitala medier 
  

2.2.1 Gemensamt värdeskapande 
 
I den traditionella synen på processen för värdeskapande existerar konsumenten “utanför” 

organisationen. Konsumenten står för konsumtionen och leverantören för produktionen. 

Marknaden är en samlingsplats för utbyte mellan konsument och leverantör där båda har 

distinkta roller. Interaktion mellan konsument och leverantör ses inte som värdeskapande i 

något större utsträckning Detta ger uttryck för en företagscentrerad syn där fokus ligger på en 

ensidig kommunikation mellan leverantör och konsument. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

     Den traditionella synen på en marknad är emellertid under förändring. En syn där 

leverantören autonomt designar produkten, utvecklar produktionsprocessen, producerar 

marknadsmeddelandet och ansvarar för försäljningen med liten eller ingen inblandning från 

konsumenten. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 
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Figur 2. Konceptuell modell över interaktionen mellan leverantör och konsument i värdeskapandeprocessen. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

 
Konsumenten och leverantören möts inte längre endast vid utbytet.  Aktiva konsumenter och 

leverantörer interagerar idag i en större utsträckning för att skapa ett högre gemensamt 

mervärde. Dessa interaktioner mellan individuella konsumenter och företag kan skapa unika 

värdeskapande fördelar för företaget som leder till konkurrensfördelar. Exempel på detta är 

självbetjäningskassor i butiker och IKEA-möbler som monteras färdigt hemma. Även om 

konsumenter är aktiva i produktionsprocessen är det företaget som ansvarar för hur det 

gemensamma värdet skapas och för slutprodukten. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

     I allt högre grad kommunicerar konsumenter med varandra samtidigt som konsumenten 

aktivt söker information om produkten på egen hand. Att enbart erbjuda valmöjligheter och låta 

konsumenten välja mellan alternativ är inte gemensamt värdeskapande. Gemensamt 

värdeskapande sker när konsumenten tillsammans med företaget skapar mervärdet. Exempel på 

detta är till exempel datorspel där konsumenten får möjlighet att bygga egna banor och dela 

med sig dessa till sina vänner som kan spela de. Auktionsföretaget eBay är ett annat exempel 

där man kommit långt inom området gemensamt värdeskapande. Här står företaget för 

plattformen och konsumenterna som köper och säljer varor står för värdeskapandet. (Prahalad 

& Ramaswamy, 2004). 

     Därmed kan man säga att det inte är gemensamt värdeskapande när företag låter kunden 

utföra delar av arbetet eller erbjuder den flera valmöjligheter. Gemensamt värdeskapande sker 

genom personliga interaktioner baserade på hur varje individ vill interagera med företaget. 
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Gemensamt värdeskapande sätter fokus på helt och hållet på konsumentens och företagens 

interaktioner på platsen för värdeskapande. För att gemensamt värdeskapande ska ske måste 

företag och organisationer investera i ny infrastruktur samt funktions- och styrningsmöjligheter 

som gör detta möjligt. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

    Författarna vill lyfta fram ett exempel på att gemensamt värdeskapande kan ske på olika 

plattformar i de digitala medierna. Detta exempel är att Barncancerfonden på sin hemsida har 

skapat verktygen för individer att skapa egna insamlingar. Den mest framgångsrika av dessa 

insamlingar är en insamling vid namn “Alvas änglar” skapad av Alvas familj för att hedra hennes 

bortgång. Barncancerfonden har skapat plattformen, familjen har frivilligt interagerat med den 

och tillsammans har familjen i dagsläget samlat ihop cirka 2,6 miljoner kronor till forskningen 

om barncancer (Barncancerfonden.se, 2015-01-14). 

 

2.2.2 Kommunikation på Internet 
 
När en konsument interagerar på Internet förändras dennes konsumentbeteende. 

Konsumenten blir mer skeptisk och kräver en större trovärdighet av den aktör som agerar som 

källa. Bristen på personlig kontakt, anonymiteten som finns på internet, psychic distance, rädsla 

för hacking, bedrägerier och säkerhetsbuggar är alla faktorer som kan skapa misstro hos 

konsumenten. Aktörer på Internet, speciellt de som inte har så starkt varumärke, bör inte 

underskatta vikten av att vara trovärdiga på Internet. (Constantinides, 2004) I detta avseende 

har vissa faktorer som rör avsändaren, meddelandet och mediums betydelse för hur mottagaren 

uppfattar och tolkar trovärdigheten av budskapet. Gällande avsändaren har dess expertis, 

kunskap och tillförlitlighet betydelse en direkt betydelse för mottagarens reaktion. 

Meddelandets innehåll, relevans och träffsäkerhet har också betydelse för trovärdigheten. 

(Wathen & Burkell, 2002) Själva mediumet måste också utseendemässigt uppvisa en 

trovärdighet genom att ha ett tydlig och informativ interface. Utöver detta måste den också 

vara användarvänlig, flexibel och interaktiv. Slutligen är också vissa mottagarvariabler av vikt. 

Mottagarens egen kunskap och expertis påverkar också hur trovärdigt ett meddelande är. 

(Wathen & Burkell, 2002) 

    Begreppet Electronic-Word-of-Mouth (eWoM) är här av betydelse eftersom det kan stärka 

förtroendet för en formell källa genom att andra individer ger feedback som stärker en källas 

trovärdighet (Schiffman & Kanuk, 2010, s. 276f). Engagemanget mellan individer på Internet 
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beror enligt en studie på likhet i demografi och livsstil, hur frekvent kommunikationen mellan 

individerna är samt hur trovärdighet den informella källan är (Brown et al., 2007). Studier visar 

vidare att marknadsförare bör fokusera på olika aspekter av en produkt eller tjänst beroende på 

vilket medium som används. Om målet med marknadsföringen är att öka engagemanget hos 

konsumenterna och att en diskussion skapas är det viktigt att produkten eller tjänsten framställs 

på ett intressant sätt. Det digitala innehållet ska verka överraskande, bryta mot förväntningar 

eller i allmänhet väcka intresse för att konsumenter på Internet ska öka sitt engagemang. 

(Berger & Iyengar, 2013) 

 

2.3 Individens hjälpandeprocess 
 
Behovet av att hjälpa andra människor är ett universellt mänskligt beteende. Behovet finns inom 

oss, oavsett om det gäller något trivialt som att hjälpa en främling med en vägbeskrivning, eller 

något riskfyllt som att riskera sitt eget liv för att rädda ett annat. Det kan även vara att själv ge 

eller låna ut resurser till någon behövande eller skänka pengar till en välgörenhetsorganisation 

som man vet hjälper andra. (Bendapudi, et al., 1996) 

 

2.3.1 Relationen mellan potentiell givare och välgörenhetsorganisation 
 
Det konceptuella ramverket i figur 2 visar att inre och yttre faktorer kan påverka relationen 

mellan en välgörenhetsorganisation och potentiella givare. I detta avseende handlar det om hur 

den potentiella givaren uppfattar och vilken inställning denne har till välgörenhetsorganisationen.  
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Figur 2. Ett konceptuellt ramverk för människors hjälpande beteende gentemot välgörenhetsorganisationer 
(Bendapudi et al, 1996). 
 
De inre faktorerna är de som välgörenhetsorganisationen bestämmer över. Dessa faktorer är 

källfaktorer, meddelandefaktorer och faktorer som relaterar till vad det är 

välgörenhetsorganisationen efterfrågar, låt oss kalla dem frågefaktorer. Källfaktorer rör image, 

exempelvis om organisationen anses vara effektiv, trovärdig, och har hög igenkänning (Kelman, 

1991). Meddelandefaktorer gäller organisationens meddelande som riktas mot potentiella givare, 

exempelvis orsaken till hjälp, sociala jämförelser eller om organisationen poängterar likheterna 

mellan stödmottagaren och den potentiella donatorn.  Frågefaktorer är de faktorer som rör vad 

organisationen efterfrågar och hur mycket. (Bendapudi et al., 1996) 

     Yttre faktorer kan till skillnad från inre faktorer inte kontrolleras av välgörenhets-

organisationen. Dessa faktorer kan delas upp i givarfaktorer som rör egenskaper hos givaren och 

i samhällsfaktorer. Givarfaktorer kan vara humör, mediaexponering, motiv eller möjligheten till 

att bidra med hjälp. Samhällsfaktorer kan vara det ekonomiska välståndet, statliga regleringar, 

sociala normer eller konkurrens mellan välgörenhetsorganisationer. (Bendapudi, et al., 1996) 

     De inre och yttre faktorerna påverkar i stor utsträckning agerandet hos den potentiella 

givaren. Denne kan antingen välja att inte donera, göra en symbolisk donation eller göra en 
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seriös donation. (Bendapudi, et al., 1996). Givarens agerande får sedan ett antal konsekvenser. 

Hjälpmottagaren blir förhoppningsvis hjälpt på erforderligt sätt vilket också ger en indikation på 

hur framgångsrik välgörenhetsorganisationen är. Även när hjälpmottagaren inte tillhör samma 

samhälle eller land som givaren kan det uppstå ekonomiska, sociala och kulturella fördelar som 

kan ha positiv påverkan på det egna samhället. Det uppstår även en rad konsekvenser för 

givaren själv. En gåva kan till exempel få denne att må bättre, få bättre självförtroende och 

stärka självbilden. (Bendapudi, et al., 1996) 

     I de följande avsnitten 2.3.2 till 2.3.4 presenteras individens hjälpandeprocess såsom den 

presenteras av Bendapudi et al (1996). Den inkluderar perception, motivation, beteende och 

konsekvenser. De figurer som presenteras avser att vara en hjälp till läsaren att förstå 

hjälpandeprocessen. Modellen i sin helhet finns i bilaga 1. 

 

2.3.2 Uppfattning om existensen av ett hjälpbehov 
 

 
Figur 3. Hur människor uppfattar ett hjälpbehov och vad som kan påverka uppfattningen. (Bendapudi et al, 1996). 

 
Utifrån utgångsläget presenterat i föregående avsnitt börjar oftast hjälpprocessen med att den 

potentiella givaren bildar en specifik uppfattning (perception) om att en person eller grupp är i 

behov av hjälp. Denna uppfattning kan påverkas av personliga erfarenheter (en kall vinter kan 

påminna en person om behovet av värme och hem för någon som är hemlös) eller exponering 

av information. Denna information kan komma från informella källor som vänner och familj eller 

genom formella källor som välgörenhetsorganisationen eller media. (Bendapudi, et al., 1996) 
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För att uppfattningen av behov ska realiseras måste donatorn först tro på organisationens 

budskap. Detta har i hög grad att göra med organisationens igenkänning och trovärdighet 

(Kelman, 1961). Organisationen kan förbättra sin image för att öka igenkänningen och 

trovärdigheten. Saknar organisationen tillräckligt med trovärdighet kan donatorn ignorera 

meddelandet tidigt i processen.(Bendapudi, et al., 1996)  

     Det har visat sig att uppfattningen om existensen av ett hjälpbehov och därmed hjälpande 

beteende är större när förmånstagarens hjälpbehov är orsakade av externa och icke 

kontrollerbara faktorer än när hjälpbehovet är orsakat av dennes eget beteende (Griffin et al., 

1993). Denna åsikt är desto starkare om donatorn i fråga tror på en “rättvis värld” där en fattig 

människa som är hungrig förtjänar mer mat än en före detta rik människa som blivit alkoholist 

och nu är hungrig. Trots att de båda är lika hungriga och därmed har samma behov. (Lerner, 

1980) 

     Vidare finns forskning som visar att välgörenhetsorganisationer som använder för starka 

budskap inte får lika bra resultat. I ett experiment lät man två grupper knacka dörr och be om 

pengar till en välgörenhetsorganisation. En grupp hade en bild där de visade en bild på ett 

svältande barn och den andra gruppen hade ingen bild (Isen & Noonberg, 1984). Det finns 

teorier kring att vi människor har en inbyggd försvarsmekanism som säger ifrån när vi märker 

att någon försöker manipulera oss. I detta fall är bilden på det svältande barnet så stark att den 

potentiella donatorn ibland ställer sig på tvären och säger nej, då denne känner att sin frihet att 

ta ett eget beslut är påverkat. (Brehm, 1966) 

 

2.3.3 Motivation att hjälpa andra 
 
Mänskliga behov är grunden för all modern marknadsföring. Nyckeln till ett företags fortlevnad, 

lönsamhet och tillväxt i en marknad med hög konkurrens är förmågan att identifiera och 

tillfredsställa icke uppfyllda behov (Schiffman & Kanuk, 2010, s. 86). Detsamma gäller 

välgörenhetsorganisationer även om färre försök har gjorts av marknadsförare att förstå varför 

individer ger för att hjälpa andra, för att förstå hur individen fattar beslut eller de faktorer som 

influerar givande. Som vid studier i konsumentbeteende, har många studier av välgörande 

beteende försökt att applicera ekonomiska teorier på välgörande aktivitet och vissa har bidragit 

med insikter som kan vara användbara för marknadsförare av altruistiska syften. Samtidigt som 

det kan finnas ekonomiska förklaringar för ett hjälpande beteende, så finns det också en kropp 
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av teori inom socialpsykologin och andra beteendevetenskaper som kan bidra med ytterligare 

insikter för marknadsförare av altruistiska syften (Guy & Patton, 1989). 

      Motivation är en psykologisk kraft inom en individ som leder dem till att fatta ett beslut. 

Den drivande kraften uppstår som ett resultat av anspänning vilket grundar sig i ett icke uppfyllt 

behov. Det finns både primära och sekundära behov. Förutom primära behov såsom föda och 

sömn finns sekundära behov som behoven av självkänsla, prestige, kärlek, makt och 

kunskapsinlärande. Individen strävar både medvetet och omedvetet mot att reducera 

anspänningen genom att sätta upp mål och överväga olika handlingsalternativ som leder till 

målet. Det mål som individen väljer att eftersträva beror på personliga erfarenheter, fysisk 

kapacitet, kulturella normer och värderingar samt målets tillgänglighet i den fysiska och sociala 

miljön. (Schiffman & Kanuk, 2010, s. 90). Frågan om tillfredsställelse verkligen uppnås beror på 

vilket handlingsalternativ som individen väljer. De mål som sätts upp och handlingar som vidtas 

baseras på individens personlighet, uppfattning, tidigare bildning och erfarenheter samt attityd 

(Schiffman & Kanuk, 2010, figur 4.2, s. 88).  

 

 
Figur 4. Konceptuell karta över vad som motiverar individer till ett hjälpande beteende. (Bendapudi, et al., 1996) 

 

Figur 4 visar att motivationen att hjälpa andra kan ha två olika riktningar. Den ena 

motivationsriktiningen är av egoistiskt slag där motiven är att få yttre belöningar av ekonomisk 

eller social karaktär, undvika straff respektive att reducera personlig stress vilket ligger i linje 
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med teorin om den ekonomiska individen. Tidig forskning under 1800-talet pekade på att 

individers beteenden baserades på egoistiskt egenintresse och att människor var utmärkande 

neutrala inför andra (Prendergast & Maggie, 2013). Egoistiska motiv är i teorin rationella och 

grundar sig i traditionell ekonomisk rationalitet, det vill säga att en individ noggrant undersöker 

alla tillgängliga alternativ och väljer det alternativ som ger dem största möjliga utilitet. (Schiffman 

& Kanuk, 2010, s. 92) Bland annat kan en individ hjälpa andra i förväntan att de ska återgälda 

tjänsten när behov uppstår, vilket är ett uttryck för reciprocitet (Penrod, 1983). Andra menar 

att man donerar för att efterlikna en social norm (Reykowski, 1982) En ytterligare teori säger 

att skuld kan vara ett starkt motiv för ett egoistiskt beteende. En studie visade till exempel att 

individer som aldrig förr donerat kände större skuld än dem som någon gång donerat, och att 

de som kände skuld var mer mottagliga för budskap som gav uttryck för att ekonomiska eller 

sociala belöningar kunde fås. Samma studie visade att när ett meddelande gav uppbåd till större 

skuld hos en individ svarade denne bättre på marknadsföring som gav yttre belöningar (Chang, 

2014) 

     Denna egoistiska ståndpunkt kunde ifrågasättas i och med att människor kunde observeras 

när de gav från egen ficka till behövande utan att få något tillbaka. Här kommer vi in på den 

andra motivationsriktningen vilken är att människor har altruistiska motiv. I enlighet med teorin 

om den ekonomiskt rationella människan är ett sådant motiv emotionellt istället för rationellt 

(Schiffman & Kanuk, 2010, s. 92). Adam Smith menade att hur självisk en människa än må vara, 

finns uppenbarligen vissa principer i individens natur som tar sig uttryck i ett intresse för andra 

människors lycka, samt att deras lycka är nödvändig för individen själv (Smith, 1897). Medan en 

stor del av mänskligt beteende kan förklaras av ekonomiskt egenintresse, verkar det finnas en 

separat och djuprotad uppsättning av altruistiska motiv, vilka får individer att inta ett hjälpande 

beteende som ger en inre belöning (Margolis, 1982). Detta behov av att hjälpa andra är inte 

endast djuprotat, utan kan till och med vara ett medfött behov. Tidiga sociobiologer menade att 

det finns en “självisk gen” som dikterar ett beteende som skulle vara till fördel för människan på 

andra arters bekostnad, medan senare forskning pekar på att det finns en “altruistisk gen” som 

ökar den mänskliga “rasens” kondition och således är till gagn för vår överlevnad (Silver, 1980). 

Annan forskning menar att altruism inte är ett medfött beteende utan är ett inlärt beteende 

som utvecklats över tiden genom socialiseringsprocessen (Grusec, 1982).  
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Det finns vidare indikationer på att motiven kan ha olika styrka. Det starkaste motivet sägs vara 

att hjälpa andra utan att få någonting tillbaka förutom glädjen och nöjet förknippat med att ge. 

En intressant aspekt av detta är att de som aktiverar ett hjälpande beteende för personlig 

vinning, för att ansluta sig till en social norm eller för att öka status och självförtroende är 

mindre motiverade att hjälpa och engagera sig för andra, än dem som endast motiveras av inre 

belöningar. Motivationen att faktiskt hjälpa kan därmed motverkas när individen erbjuds en 

extern belöning. Detta kan i förlängningen innebära ett problem för välgörenhetsorganisationer 

då ett lockande erbjudande av till exempel skatteavdrag för gåvor, social acceptans och andra 

externa belöningar kan hämma ett hjälpande beteende hos dem som annars haft starkast 

motivation att hjälpa. I detta avseende bör därför marknadsförare av välgörenhet inte 

överskatta värdet av ekonomisk eller socialt egenintresse. (Reykowski, 1982) 

     Motivation är en högst dynamisk konstruktion som fortlöpande förändras som en reaktion 

av livserfarenheter. Behov och målsättningar förändras, minskas eller växer, som ett svar på en 

individs fysiska tillstånd, miljö, och interaktion med andra. (Schiffman & Kanuk, 2010, s. 93). Mål 

måste vara uppnåeliga och ett företag kan inte lova mer utav en produkt än vad den faktiskt kan 

leverera. Produkter och tjänster utvärderas utifrån förhållandet mellan konsumentens 

förväntningar och produkten eller tjänstens uppfyllande av dessa förväntningar (Schiffman & 

Kanuk, 2010, s. 94). 

      För att motivera en individ till ett hjälpande beteende kan en välgörenhetsorganisation visa 

att ett behov av hjälp existerar och att den potentiella givaren har ett personligt ansvar att 

hjälpa samt övertyga att denne har förmåga och kompetens att hjälpa, så att givaren är 

förmögen att lätta på den anspänning som följer av existensen av ett hjälpbehov. (Guy & Patton, 

1989) 

 

2.3.4 Beteende och konsekvenser 
 
När den potentiella givaren är tillräckligt motiverad att hjälpa kan denne nu antingen hjälpa 

välgörenhetsorganisationen eller inte. Hjälpen kan vara en symbolisk eller så kan bidraget ha 

större verkan. Hur mycket hjälp som ges avgörs efter en avvägning mellan fördelar och 

kostnader förknippat med givandet. Fördelarna av att hjälpa kan vara att få inre och yttre 

belöningar av egoistisk eller altruistisk karaktär, eller att undvika inre och yttre bestraffningar. 

En fördel är såklart också att någon i hjälpbehov mår bättre. Kostnaden som är inblandad mätas 
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i pengar eller tid, samt fysisk eller psykisk ansträngning. Välgörenhetsorganisationer kan påverka 

detta beteende genom att tilltala donatorns egoistiska och altruistiska drivkrafter och öka 

värdet på de identifierade fördelarna, så att kostnadsfördelsanalysen väger över. (Bendapudi et 

al., 1996) 

 

 
Figur 5. Konceptuell karta över konsekvenserna av ett motiverat hjälpande beteende. (Bendapudi, et al., 1996) 

 

Beroende på vilken väg en potentiell givare tagit i den konceptuella modellen så ger det upphov 

till ett antal konsekvenser. En del blir resistenta mot att donera till välgörenhet, vissa blir 

engångsgivare och vissa blir återkommande givare. (Bendapudi et al., 1996) 

 

2.4 Sammanfattning och kritik mot teorierna 
 
Processen från det att en välgörenhetsorganisation sänder ut ett meddelande riktat mot en eller 

flera mottagare kan delas upp i två led. Det första ledet är en kommunikationsprocess mellan 

avsändaren och mottagaren, och det andra ledet är en individuell hjälpandeprocess i vilken en 

potentiell givare genomgår flera stadier innan denne bidrar med en gåva eller annat engagemang. 

I de två avsnitt som rör kommunikation har vi belyst vikten av trovärdighet vid traditionell 

kommunikation genom linjär TV och i digitala medier. Det tredje avsnittet har berört individens 

hjälpandeprocess vilket inkluderar faktorer påverkar individens motivation att hjälpa. Nedan 

finns en översiktlig sammanställning av de teorier vi går vidare med och kritik mot vissa av dem. 
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2.4.1 Kommunikationsprocessen 
 

Forskare Faktorer som influerar trovärdighet Kritik mot teori 

Schiffman & Kanuk, 
2010 

Trovärdighet har betydelse för avsändarens 
meddelande. 

Ingen kommentar. 

Wathen & Burkell, 
2002 

Avsändarens expertis, kunskap och tillförlitlighet 
har direkt betydelse för avsändarens 
trovärdighet. Detsamma gäller meddelandets 
innehåll, relevans och träffsäkerhet. Mottagarens 
egna kunskap, humör  och expertis påverkar 
också trovärdigheten hos en avsändare och ett 
meddelande. Ett medium måste vara tydlig, 
informativ, användarvänlig, flexibel och 
interaktiv. 

Mycket har förmodligen 
hänt gällande 
kommunikation i digitala 
medier sedan 2002. Nyare 
faktorer som uppkommit i 
takt med nya medier kan ha 
en annan påverkan på 
trovärdighet. 

Constantinides, 2004 Aktörer på Internet, speciellt de som inte har så 
starkt varumärke, bör inte underskatta vikten av 
att vara trovärdiga på Internet 

Ingen kommentar. 

Brown et al., 2007 Vid eWoM beror engagemanget mellan 
individerna på Internet på likhet i demografi, 
livsstil, frekvens samt trovärdighet hos 
referenten. 

Andra faktorer kan 
förmodligen också ha 
påverkan på engagemang 
mellan individer. 

Berger & Iyengar, 2013 Om målet med marknadsföringen är att öka 
engagemanget hos konsumenterna är det viktigt 
att produkten eller tjänsten framställs på ett 
intressant sätt. 

Ingen kommentar. 

Prahalad & 
Ramaswamy, 2004 

Konsumenter och leverantörer möts idag i en 
större utsträckning på marknaden och skapar 
tillsammans ett gemensamt värde. 

Svårt att generalisera över 
flera olika branscher. 
Fenomenet gemensamt 
värdeskapande är 
förmodligen 
branschanknutet. 

 

Tabell 1. Sammanfattning och kritik av teori avseende kommunikationsprocessen. 
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2.4.2 Individens hjälpandeprocess 
 

Forskare Faktorer som influerar uppfattning 
om existensen av ett hjälpbehov 

Kritik mot teori 

Kelman, 1961 En välgörenhetsorganisations image bestående 
av igenkänning, trovärdighet och effektivet har 
betydelse av hur en potentiell givare uppfattar 
organisationen. 

Det kan finnas andra 
faktorer som påverkar en 
välgörenhetsorganisations 
image. 

Griffin et al., 1993 En potentiell givare är mer motiverad att ge om 
hjälpbehovet är orsakat av externa faktorer än 
av interna faktorer som den hjälpbehövande kan 
råda över. 

Studien rörde individers 
perception om budskap om 
välgörande ändamål i tryckt 
skrift och inte rörlig bild. 

Isen & Noonberg, 1984 
och Brehm, 1966 

En potentiell givare är mindre motiverad att 
hjälpa om budskapet är för starkt skildrat 
eftersom denne uppfattar att ens egen frid och 
förmåga att ta ett frivilligt beslut påverkas. 

Studien skedde genom 
dörrknackning där 
deltagarna fick se en fysisk 
bild. Resultatet hade 
möjligtvis blivit annorlunda 
vid icke-personlig kontakt. 

Forskare Faktorer som influerar 
motivation att hjälpa andra 
människor 

Kritik mot teori 

Prendergast & Maggie, 
2013 

Individers beteenden baseras på egoistiskt 
egenintresse och är utmärkande neutrala inför 
andra. 

Kan kritiseras utifrån 
observationer av att 
människor faktiskt gav till 
andra människor. 

Penrod, 1983 Individer motiveras av en ekonomisk belöning 
om reciprocitet, det vill säga att man ger i 
förväntan av att tjänsten återgäldas när behov 
uppstår. 

Reciprocitet torde vara 
ganska ovanligt när det 
gäller motiv att ge till 
välgörenhet. 

Reykowski, 1982 Individer motiveras av yttre belöningar av social 
karaktär för att följa en social norm. Yttre 
belöningar verkar kontraproduktivt hos 
individer som motiveras av inre belöningar. 

Ingen kommentar. 

Chang, 2014 De som aldrig donerar känner större skuld och 
är mer mottagliga för yttre ekonomiska eller 
sociala belöningar än inre belöningar. 

Ingen kommentar. 

Margolis, 1982 Individer kan motiveras av inre belöningar som 
gör att man mår bättre inombords och genuint 
njuter av att hjälpa andra. 

Författarna anser att det är 
svårare att mäta altruistiska 
motiv än egoistiska motiv 
och därmed förknippade 
inre och yttre belöningar. 

Tabell 2. Sammanfattning och kritik av teori avseende individens hjälpandeprocess. 
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3. Metod 
 

I det följande presenteras hur författarna samlat in sekundär- och primärdata för att besvara 

frågeställningen. 

 

 Källa Meddelande Medium Mottagare 

Metodval Kvalitativ Kvalitativ Kvalitativ Kvantitativ 

Insamling 
av data 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Enkät 

Urval Målstyrt urval Målstyrt urval Målstyrt urval Bekvämlighetsurval 

 

Tabell.3 Författarnas egen översikt av metod. 

 

3.1 Tillvägagångssätt och forskningsansats 
 
För att besvara uppsatsens frågeställning har författarna utformat det teoretiska ramverk som 

presenterades i avsnitt 2.4. Teorin har genererats från sekundärdata vi insamlat från böcker och 

akademiska artiklar som vi sökt efter på Uppsala Universitetsbiblioteks hemsida. Förutom detta 

har sekundärdata hämtats från tidningsartiklar och rapporter som publicerats på Dagens 

Nyheter, Svensk Mediemätning och Svensk Insamlingskontroll. 

     Primärdata har insamlats med hjälp av dels en kvalitativ metod och dels en kvantitativ metod. 

Arbetets empiri och därmed förknippad analys har tematiserats i enlighet med Lasswell’s enkla 

kommunikationsmodell (figur 1) som presenterades i avsnitt 2.1. Författarna har valt att 

undersöka delområdena källa, meddelande och medium med en kvalitativ metod, och 

delområdet gällande mottagare med en kvantitativ metod. Den kvalitativa studien har bestått i 

fyra semistrukturerade intervjuer med intervjusubjekt som efter ett målstyrt urval ansetts 

besitta relevant kunskap inom de olika delområden vi undersökt. Denna studie har också legat 

till grund för den kvantitativa studien då några intressanta aspekter gällande mottagare uppkom 

under intervjuerna. Författarna fann det intressant att undersöka dessa.  
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Den kvantitativa undersökningen genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som efter 

ett bekvämlighetsurval lades upp på Facebook där vem som helst kunde besvara enkäten. 

     I ett forskningsarbete finns två sätt att koppla teori och metod tillsammans. För en kvalitativ 

studie används ofta en induktiv ansats där teorin genereras på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten. I detta avseende läggs tyngden på en förståelse av den sociala verkligheten 

beroende på hur deltagare i en viss miljö tolkar denna verklighet. En kvantitativ studie har 

vanligtvis en deduktiv ansats, det vill säga att forskarna utvecklar en teori ur vilken man härleder 

en hypotes som testas genom exempelvis en enkät eller ett experiment. (Bryman, 2008, s. 241.) 

Eftersom studien innehåller båda metoder och att den kvantitativa studien kan ses som en 

förlängning av den kvalitativa studien är det lämpligare att se studien som abduktiv (Saunders et. 

al., 2009, s. 41) 

     Metodavsnittet har på grund av denna uppdelning i studien delats in i ett avsnitt om den 

kvalitativa studien i avsnitt 3.3 och ett avsnitt om den kvantitativa studien i avsnitt 3.4. I dessa 

delar kan läsaren få en fördjupad kunskap om hur de olika studierna bedrivits. 

 

3.2 Kvalitativ studie av medium, källa och meddelande 
 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer för att undersöka delområdena källa, 

meddelande och medium. Utmärkande för dessa intervjuer i förhållande till kvantitativa 

undersökningar är att intresset är riktat mot den intervjuades ståndpunkter och att man ger 

intervjusubjektet utrymme att rör sig i olika riktningar. På detta sätt insamlas kunskap om vad 

subjektet anser vara relevant och viktigt. Det finns också en möjlighet för författarna att göra 

avsteg från den intervjuguide som utformats och därmed ställa följdfrågor och mer fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2008, s. 414). Samtliga intervjuer har skett i en lugn miljö på 

intervjusubjektens kontor. 

 

3.2.2 Val av intervjusubjekt 
 
Vi har använt oss av ett målstyrt urval. Detta innebär att man väljer ut enheter som till exempel 

individer eller organisationer som har en direkt anknytning till de forskningsfrågor som 
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formulerats. Således eftersom denna uppsats handlar om kommunikation mellan en avsändare 

och mottagare har författarna valt ut aktörer som besitter relevant kunskap om 

kommunikation. Vi har genom vår kontaktperson på Sveriges annonsörer på egen begäran 

kommit i kontakt med VD för Sveriges annonsörer, trading director på 3 kronor mediebyrå, 

biträdande försäljningsdirektör på TV4 och chef för kommunikation och privatinsamling på 

Barncancerfonden. Samtliga intervjusubjekt har valt att inte vara anonyma. 

 

3.2.3 Utformning av intervjuguide 
 
Författarna har utformat intervjuguiden efter ett antal olika teman. Dessa teman har för 

samtliga intervjusubjekt varit desamma men de specifika frågorna har varierat beroende på vem 

det är som varit subjekt. Detta eftersom författarna upplevt att de olika subjekten haft specifik 

kunskap på något tema. De teman vi delat upp intervjuguiden i är källfaktorer, 

meddelandefaktorer, mediefaktorer, mottagarfaktorer. (Bryman, 2008, s. 419). Samtliga 

frågeunderlag finns i bilaga 2a-2c. 

  

Tema Kommunikation Aktivering av 
hjälpande beteende 

Individens 
hjälpandeprocess 

Tema behandlar: Källfaktorer 
Meddelandefaktorer 
Mediefaktorer 
Mottagarfaktorer 

Om hur en 
välgörenhetsorganisation 
kan aktivera ett hjälpande 
beteende hos en individ 

Perception 
Motivation 

 
Tabell 4. Generaliserad bild av intervjuguide. 

 

3.2.4 Inspelning och transkribering 
 
I kvalitativa studier är inte enbart vad ett intervjusubjekt säger viktigt, utan också hur de säger 

det. Vi har frågat våra intervjusubjekt om vi har fått spela in och samtliga har godkänt. För att 

vid källgranskning kunna kontrollera om ett empiriskt resultat är riktigt kan transkriberingar 

vara till hjälp. På grund av tidsbrist har endast två av fyra intervjuer transkriberats noggrant men 

transkribering kan ske vid begäran. (Bryman, 2008, s. 428) 
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3.2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet beskriver förhållandet mellan studiens resultat i relation till hur verkligheten ser ut. 

(Saunders et. al., 2009, s. 157) Författarna uppskattar att resultatet av den kvalitativa studien 

kan kritiseras ur validitetssynpunkt. Ett verktyg för att öka validiteten för den kvalitativa studien 

hade varit att intervjua företrädare för fler välgörenhetsorganisationer för att få en mer enhetlig 

och transparent bild över hur välgörenhetsbranschen ser ut. Vi har vidare använt oss av en form 

av triangulering då delar av resultatet av den kvalitativa studien testats genom den kvantitativa 

enkätstudien. (Saunders et. al., 2009, s.146)      

     Reliabilitet beskriver i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas (Bryman, 2008, s. 

253). Författarna anser att den externa reliabiliteten inte kan värderas alltför högt eftersom 

kommunikation i digitala medier och individers konsumentbeteende snabbt förändras.  

     En kvalitativ studie kan generellt sett vara svår att replikera och det finns också svårigheter 

med att generalisera resultaten över en större population (Bryman, 2008, s. 369) Författarna 

anser att det blir svårt att generalisera resultaten över en större population då vi inte haft 

möjlighet att intervju fler aktörer inom kommunikations- och välgörenhetsbranschen.  

 

3.2.6 Metodkritik 
 
Kritik kan riktas mot en kvalitativ studie då den tenderar att bli impressionistisk och subjektiv. 

Med detta menas att resultaten ofta bygger på författarnas egna uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt. Samtidigt kan författarna etablera ett socialt band till intervjusubjekten 

vilket kan påverka resultatet. 
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3.3 Kvantitativ studie av mottagare 
 

3.3.1 Enkätundersökning 
 
För att få ett empiriskt resultat om mottagarfaktorer har författarna använt en kvantitativ studie 

i form av ett elektroniskt frågeformulär som skickats ut under en veckas tid.  

 

3.3.2 Utformning av undersökning 
 
Författarna har använt en elektronisk enkät som distribuerats till de svarande genom Facebook. 

När man använder sig av en enkät finns ingen intervjuare som ställer frågorna, och därför är det 

av stor vikt att frågorna utformas så att de är lättbegripliga och lätta för respondenterna att 

besvara. Författarna har skickat ut en relativ kort enkät för att minimera risken för 

“enkättrötthet”. Enkäter är billiga och snabba att administrera, de medför ingen intervjuareffekt 

och således finns ingen variation vad gäller vem det är som intervjuar. (Bryman, 2008, s. 228f) 

Enkäten har varit anonym vilket innebär att författarna uppskattar att det finns en större 

sannolikhet att respondenterna talat sanning än om vi intervjuat dem muntligt. Speciellt i 

känsliga frågor som gäller välgörenhet och människors givmildhet. 

 

3.3.3 Val av undersökningsställe och urval av respondenter 
 
Författarna har gjort ett bekvämlighetsurval genom att posta enkäten på Facebook och det har 

varit fritt fram för de som är vänner att besvara enkäten (Bryman, 2008, s. 177ff). På grund av 

tidsbrist var detta ett lämpligt alternativ. Författarna ville också ha internatvana respondenter 

eftersom författarna undersöker digitala medier. Eftersom undersökningen är begränsad till 

individer mellan 20-30 år har vi behövt exkludera det fåtal som varit yngre eller äldre. 

Undersökningen hade 126 respondenter varav 46 var män och 80 var kvinnor. En 

sammanställning av svaren på enkäten presenteras i avsnitt 4.2.1. 

 

3.3.4 Operationalisering 
 
Den beroende variabeln är om en potentiell givare donerar pengar eller inte. De oberoende 

variabler är avsändarens image (trovärdighet, ändamål och effektivitet), försvarsmekanismen 
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mot för starka budskap, budskapets relevans, inre respektive yttre belöningar och i vilken 

utsträckning respondenterna är benägna att engagera sig i gemensamt värdeskapande för ett 

välgörande syfte. (Bryman, 2008, s. 154). En utförligare beskrivning av vår operationalisering 

finns i bilaga 2d. 

 

3.3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet är frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet. (Bryman, s. 161ff). En och 

samma respondent har inte fått svara på fler än en gång vilket gör det svårt att bedöma 

enkätens stabilitet. Samtidigt låg den bara ute under en veckas tid. Det är svårt att avgöra hur 

respondenterna svarat till exempel efter nyår eftersom att julperioden kännetecknas av givande. 

Eftersom respondenterna varit anonyma är det svårt att få samma resultat igen eftersom ett 

nytt bekvämlighetsurval förmodligen lett till att andra respondenter svarat med en annan 

könsfördelning. Det är emellertid möjligt att resultatet i stora drag fått samma resultat då 

författarna tror att deltagarna i ett nytt bekvämlighetsurval hade varit ganska lika som i det 

första urvalet. (Bryman, 2008, s. 161ff) 

     Validitet rör frågan om de indikatorer som skapats för att mäta ett begrepp verkligen mäter 

det begreppet. Författarna anser att enkäten har relativ hög ytvaliditet eftersom vi på förhand 

gått igenom frågorna med ansvarig handledare. Många av de indikatorer har författarna även fått 

från den intervju vi höll med kommunkationschefen på Barncancerfonden, som får anses vara 

expert på indikatorer som kan mätas när man undersöker människors vilja att engagera sig för 

ett välgörande syfte. Emellertid finns det fler faktorer som påverkar givande. På grund av tids- 

och platsbrist i denna uppsats har inte fler faktorer undersökts. (Bryman, 2008, s. 161ff) 

 

3.3.6 Metodkritik 
 
De nackdelar som finns med en enkät är att respondenterna inte kan hjälpas när de till exempel 

inte förstår en fråga till fullo. Man kan inte heller ställa uppföljningsfrågor eller sonderingsfrågor, 

inte heller ställa för många frågor som respondenterna upplever som oviktiga. Vidare kan en 

respondent se hela enkäten vilket gör att de kan välja en annan ordning vilket kan påverka 

resultatet. Man vet inte heller vem det är som har besvarat resultatet. I undersökningen vet 

författarna endast om ålder och kön på respondenterna. Det är också svårt att samla in 
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tilläggsinformation och således finns risk att man inte får med all information man på förhand 

ville komma åt. Det är också ett bekvämlighetsurval vilket gör att det är svårt att generalisera 

resultaten och undersökningen hade behövt fler respondenter.  (Bryman, 2008, s. 228 ff). 

     Kritik brukar också riktas mot studiesättet i den meningen att man underlåter att skilja 

mellan å ena sidan den naturliga världen och människor och sociala institutioner å andra sidan. 

Ibland kan man också få en artificiell och oäkta känsla av att mätprocessen har precision och 

riktighet. Till exempel kan det vara så att de som deltagit i studien uppfattat frågorna olika eller 

på ett helt felaktigt sätt än vad författarna avsåg. Vidare kan kopplingen mellan forskning och 

vardag försvåras om man förlitar sig alltför mycket på mätprocesser. Slutligen kan analysen av 

relationen mellan olika variabler leda till en statisk bild av det sociala som inte är beroende av 

hur människor lever sina liv. (Bryman, 2008, s. 171) 

 

4. Empiri och analys 
 
I kapitel 4 presenteras det empiriska resultatet av författarnas kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar. Avsnitt 4.1 har delats upp i teman som liknar hur vår intervjuguide är utformad. Efter 

varje tema följer ett analysavsnitt där teori kopplas till resultatet av de semistrukturerade intervjuerna. 

Avsnitt 4.2 presenterar resultatet av enkätundersökningen och analys sker löpande. 

 

4.1 Empiri och analys av kvalitativ studie 
 

4.1.1 Empiri avseende mediefaktorer 
 
Anders Ericsson, VD för Sveriges annonsörer menar att medielandskapet i Sverige vuxit de 

senaste 20 åren och de digitala medierna har tagit mer och mer uppmärksamhet från TV-

tittarna. Ericsson poängterar att det linjära tittandet minskar stadigt över alla åldersgrupper per 

år, men menar samtidigt att TV kommer att finnas kvar men kommer se annorlunda ut. 

Ericsson tror att tittarna i större utsträckning kommer att konsumera mediet i realtid och 

kanalernas betalningsmodeller kommer att se annorlunda ut. Svenska TV-priser har varit relativt 

höga ur ett europeiskt perspektiv men sjunkit sedan konkurrensen ökat och TV4:s monopol i 

det markbundna nätet har försvunnit. Han konstaterar emellertid att TV-mediet ger annonsörer 

relativt stor effekt. Detta eftersom det når ut till en stor massa och att fler sinnen aktiveras i 
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jämförelse med till exempel tidningar. Ericsson menar vidare att olika medier kan samverka på 

ett bra sätt och att ett medium inte behöver utesluta ett annat. Om man tar delar av sin TV-

budget och lägger 20% på bioreklam så ger det ofta en bättre effekt. Det handlar om räckvidd 

och frekvens (Ericsson, 2014). 

     Fredrik Lagerström, trading director på 3 kronor tror också att TV-tittandet kommer 

fortsätta sjunka och att linjär TV kommer att försvinna i den tappningen vi känner till. TV 

kommer att gå ihop med Internet och konsumenter kommer välja sin egen TV-tablå. Han 

nämner även att annonsörer i dagsläget har möjlighet att kartlägga individers 

konsumentbeteende på Internet och därmed rikta anpassad annonsering. Även på linjär TV har 

kön och ålder kartlagts vilket leder till att annonsörer kan nå sin målgrupp på ett effektivare 

sätt. (Lagerström, 2014)  

     Carl Hemmingsson, biträdande försäljningsdirektör på TV4 dementerar att linjär TV:s roll i 

medielandskapet har försvagats. Hemmingsson menar att om man antar att TV-tittandet sjunkit 

med 5-7 % i år så innebär det att det fortfarande är 93-95 % kvar av det tidigare tittandet. Han 

vill hellre att man kategoriserar in medium i rörliga och orörliga medium. I takt med att 

dagspressen har tappat så otroligt mycket är linjär TV:s relativa styrka större än det var tidigare. 

Detta bidrar till att det råder en överefterfrågan på reklam i svensk TV, vilket kan skapa 

problem för välgörenhetsorganisationer som lever på osåld eller extremt billig reklamtid. 

Hemmingsson tillägger också att TV4 endast kan visa hälften så mycket reklam på webb-TV i 

jämförelse med linjär TV. Man kan således inte ta lika mycket betalt för annonser i webb-TV 

utan linjär TV finansierar i stort sett webb-TV innehållet (Hemmingsson, 2014). 

     Linus Almqvist, chef för kommunikation och direktinsamling på Barncancerfonden menar att 

strategi och kunskap är essentiella för att lyckas samla in pengar genom digitala medier. Därför 

har Barncancerfonden gjort en studie om digitala medier för att få kunskap och därmed kunna 

prioritera mellan insamlingskanaler. Genom dessa kanaler kan man sedan delegera ut 

möjligheter för individer att bidra på sitt eget sätt. I detta avseende kan det handla om 

delandefunktioner som är viktiga i digitala gränssnitt, möjligheter till egna insamlingar där man 

kan driva sitt eget varumärke i och ha möjlighet att uttrycka sig för sin egen följarskara. Det kan 

handla om att anordna olika event som kan skapa chockvågor i digitala medier. 

Barncancerfonden anordnar bland annat “walk of hope” och “spin of hope” som är sportiga 

aktiviteter som ger många donationer och har hög spridning i sociala medier (Almqvist, 2014). 
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Kunskapen ska hjälpa till att öka marknadsföringseffekterna. Det kan här röra sig om direkt 

effekt (kort sikt) det vill säga donationer idag, eller ett stärkt varumärke (lång sikt) som leder till 

ökade insamlade medel i framtiden. Barncancerfonden har i sin analys kommit fram till att TV 

stärker varumärke extremt bra medan direktreklam driver på individens hjälpandeprocess 

mycket mera. Digital media är oerhört intressant eftersom det verkar som ett dynamiskt 

ekosystem, som består av olika forum som till exempel Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat 

och bloggar. Studien beräknar att ett facebookinlägg på deras sida genererar direkt åtta gåvor. 

Hundra gåvor genererar i sin tur ett blogginlägg varefter detta blogginlägg leder till fyra 

facebookinlägg. På samma sätt kan fyrtio facebookinlägg generera en blogg. Så håller det på och 

ekosystemet drivs av sig självt. Det är avsändaren, i det här fallet Barncancerfonden som 

befruktar detta ekosystem med hjälp av till exempel egna insamlingar och events (Almqvist, 

2014)  

 

4.1.2 Analys avseende mediefaktorer 
 
Att döma av Almqvists berättelse är de digitala medierna ett relativt outforskat område bland 

välgörenhetsorganisationer och det krävs en hel del kunskap för att förstå hur det fungerar. 

Effekterna av TV-mediet och direktreklam är välkända, men annat gäller för de digitala medierna 

eftersom utvecklingen har gått snabbt. Samtidigt verkar digitala medier vara en utmärkt 

plattform för att öka engagemanget hos potentiella givare. Precis som Prahalad & Ramaswarmy 

(2004) menar är den traditionella synen på marknadsföring under förändring. Ett exempel på 

gemensamt värdeskapande är Barncancerfondens egna insamlingar där potentiella givare kan 

starta en egen insamling där de kan uppmana sina vänner till att donera (Alvas änglar, 2015). På 

deras hemsida har de gjort verktygen tillgängliga så att användaren enkelt kan skapa värde 

tillsammans med organisationen. (jfr. Pralahad & Ramaswarmy, 2004). I de digitala medierna har 

också eWoM en stor betydelse. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.1 visar en studie att 

traditionell marknadsföring blivit mindre effektiv med tiden (jfr. Nail, 2005). Många gånger kan 

det vara så att mottagarna blivit mer resistenta mot en formell källa som reklam. Genom 

eWoM kan en mottagare få feedback från informella källor och därmed kan förtroendet för en 

marknadsaktör öka eller sänkas. De digitala medierna erbjuder stora möjligheter för denna 

feedback (Schiffman & Kanuk, 2010). Almqvist bekräftar teorierna om att trovärdigheten på 
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Internet generellt sätt är lägre än på linjär TV. Han nämner att linjär TVs styrka ligger i att nå 

många och bygga ett starkt varumärke, medan de digitala mediernas styrka ligger i att aktivera 

mottagaren och tillsammans skapa mervärde. 

 

4.1.3 Empiri avseende källfaktorer 
 
Almqvist menar att det är viktigt att ha förståelse för vilken roll en välgörenhetsorganisation 

spelar i branschen. Den viktigaste komponenten till framgång för en välgörenhetsorganisation är 

att definiera vad det är som organisationen ska bidra med ur ett välgörenhetsperspektiv. I detta 

avseende är det av stor vikt att tydligt definiera organisationens kommunikativa plattform, 

verksamhetsplattform och varumärke. Dessa funktioner måste utgå från en och samma sak eller 

kärna, och om organisationen inte gör detta misslyckas den, eftersom marknadsföringen 

riskerar att bli spretig. Man måste vara stenhård, konsekvent och relevant. Det är det som är 

nyckeln. Det är det många engagerade individer och organisationer som jobbar med 

välgörenhet inte förstår. De flesta är engagerade, brinner för sin sak, men vet inte hur de ska 

sammanfatta sin plattform - en plattform som de hela tiden måste vara trogen och lojal mot. 

Annars kommer avsändaren vinna framgång här och där och förmodligen få stor spridning, men 

frågan är vad det är du egentligen får spridning om. Bland det viktigaste är att kunna branschen 

och veta hur de digitala medierna fungerar, och kan du inte leverera ett budskap som är 

trovärdigt och relevant för din organisation så är det ett slöseri med tid. (Almqvist, 2014) 

     Varje dag drabbas ett barn av cancer. Utan dessa sammanfattande ledord är det svårt att få 

något genomslag överhuvudtaget. Detta är verkligen grunden, här har Barncancerfonden en 

uppgift att fylla. Den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1-14 år är barncancer, det är en 

fruktansvärd sjukdom och så länge det är på det sättet kommer Barncancerfonden att fortsätta 

kämpa och samla in pengar från allmänheten och från företag. I dagsläget jobbar fonden med att 

bedriva och bidra med pengar till forskning, råd och stöd samt informationsgivning. 

    För att lyckas uppfylla visionen om att alla barn ska överleva cancern är det viktigt att 

optimera, och de komponenter som måste optimeras är verksamhet, varumärket och 

kommunikation. Verksamheten handlar om hur fonden ska växa och skapa värde för de barn 

som drabbas av cancer, alltså vilken affärsstrategi det är som definierar verksamheten. 

Varumärke handlar om hur fonden ska uppfattas för att stödja det som ska göras i 

verksamheten. Kommunikation beskriver hur man ska kommunicera hur man ska uppfattas för 
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att stödja verksamheten. Dessa tre delar är ofta väldigt separerade i företag. För att lyckas i 

framtiden är det viktigt att hålla ihop dessa och det har man ingen aning om i 

välgörenhetsbranschen, menar Almqvist. Det handlar ofta om ett ostrukturerat engagemang där 

man inte får ut rätt effekt. Man måste i detta avseende formera engagemanget. 

     Lagerström menar att ett företags image är av stor betydelse i de digitala medierna. Om 

man gör TV-reklam idag tror mottagaren ofta att man är en stor och seriös aktör eftersom det 

framförallt är stora aktörer som har råd. Samtidigt finns det en otrolig mängd aktörer på nätet 

så det är viktigt att kunna sticka ut. (Lagerström, 2014).  

 

4.1.4 Analys av källfaktorer 
 
Mot bakgrund av detta kan paralleller dras till både Schiffman & Kanuk et al (2010) och Kelman 

(1961). Trovärdighet är av stor betydelse för hur en potentiell givare uppfattar ett meddelande 

som en välgörenhetsorganisation förmedlar. Kelman menar att image kan sammanfattas i 

ledorden igenkänning, effektivitet och trovärdighet. Det empiriska resultatet visar att en 

välgörenhetsorganisation kan stärka sin image genom att tydligt definiera sin verksamhet, sin 

kommunikativa plattform och sitt varumärke för att optimera sin position. En 

välgörenhetsorganisation är en avsändare av formell karaktär och en potentiell givare behöver i 

detta läge öka sin tilltro till organisationen. Om organisationen på ett konsekvent och relevant 

sätt kan kommunicera sin verksamhets genom sitt varumärke finns stora möjligheter för ökad 

trovärdighet, igenkänning, transparens och effektivitet. Emellertid visar inte resultatet att 

välgörenhetsorganisationen måste utstråla effektivitet, det vill säga att de i sin marknadsföring 

måste bevisa att de har hög ändamålsuppfyllelse. Det är något som sker i ett senare led i 

hjälpandeprocessen och förekommer främst vid direktreklam, säger Almqvist.  

 

4.1.5 Empiri avseende meddelandefaktorer 
 
I vissa reklamfilmer som kablas ut och får stor spridning är det större fokus på något annat än 

orsaken eller budskapet bakom filmen. Almqvist menar att det till exempel kan ligga för stort 

fokus på ambassadören istället att uppmärksamheten riktas mot vad som verkligen är viktigt 

med meddelandet. Många gånger är det en sådan spridningseffekt som belönas med till exempel 

priset 100wattaren (som delas ut av Sveriges annonsörer). Byråerna skickar ut det bästa de har 
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och spridningseffekten har varit stor, men det rör sig om en effekt som inte levererar det 

organisationen verkligen ska leverera. Man måste i detta skede fråga sig vad man ska göra med 

all denna uppmärksamhet eller vad den leder till. Man kan inte ropa hej bara för att man fått en 

stor spridningseffekt om man inte lyckats få rätt effekt, eller fått ut det budskap, som är det 

viktigaste med kampanjen. 

    För Barncancerfonden är det viktigt att man det meddelande man kommunicerar förmedlar 

varumärket reflekterar verksamheten. Det är viktigt att tänka på hur man kommunicerar. Hur 

kommunicerar vi? Hur pratar vi? Vilken tonalitet ska vi använda för att stödja verksamheten? I 

detta avseende har Barncancerfonden fyra viktiga delar som finns med i alla kampanjer. Dessa är 

stolen, barnet, känslan och hoppet.  

     Stolen har genomgått en förändring i den senaste kampanjen, en kampanj som 

Barncancerfonden också belönats med 100wattaren för. Förr hade man en tom stol som 

symboliserar död. Nu har man börjat använda sig av en stol som fylls med ett barn, vilket 

symboliserar liv. Fonden vill vara relevant och beskriva vad de sysslar med, de sysslar med att 

försöka fylla stolar i klassrummen. Att göra på detta sätt istället har gett en enorm effekt och 

alla parametrar har gått upp. Detta kan ha att göra med att människan har en inbyggd 

försvarsmekanism som innebär att man slår ifrån sig när man ställs inför något som är svårt att 

ta in och som inkräktar på ens egen frid. Vidare använder man stolen för att det är en symbol 

med hög igenkänning. För en välgörenhetsorganisation är det viktigt att behålla samma symboler 

på grund av en liten budget.  

     Man använder sig också av barn som är eller har varit sjuka på riktigt och det är deras egen 

historia som dem får berätta. Barnen och deras föräldrar har fått stöd och information i förväg 

och är med på frivillig basis. De vill i själva verket vara med och hjälpa andra barn i framtiden 

som drabbas av cancer. Att i sin kommunikation ha med barn som har varit eller är sjuka skapar 

en större trovärdighet för budskapet. Emellertid visar man inte riktigt sjuka eller döende barn. 

Det fungerar inte heller att visa barn som inte är sjuka på riktigt. Almqvist nämner ett exempel 

där kändisars barn “spelade” sjuka, förmodligen för att få en hög igenkänning, men budskapet 

var inte trovärdigt hos mottagarna och det blev uppståndelse kring reklamfilmen.  

     Den känsla som framkallas förstärks eftersom att kombinationen barn och cancer i ett 

budskap närmast automatiskt ger uppbåd till en känsla av ömhet hos människor. Genom att 

stolarna fylls skapas slutligen en känsla av hopp vilket är en drivkraft hos människor som kan få 
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dem att engagera sig på olika sätt. En kombination av trovärdighet, hopp och ansvar skapar 

också en högre transparens i Barncancerfondens verksamhet. 

    Många som sysslar med marknadsföring har alltid förespråkat att man ska tänka “outside the 

box”, men Almqvist menar vidare att det för en ideell organisation med begränsade resurser är 

effektivare att tänka “inside the box”, och med detta menar han att man måste vara relevant i 

det budskap som man förmedlar. En organisation måste veta vilket behov de fyller och vara 

trovärdiga och lojala mot det behovet. Man ska inte dramatisera något annat i periferin. 

Samtidigt får man inte glömma bort att vara kreativ i de kampanjer man visar. Ett exempel på 

att kreativitet är av stor vikt är den kampanjvideo som Barncancerfonden släppte på Youtube 

den sjunde oktober 2014. Det är en film som bara är gjord för digitala medier och är filmad i 

två dimensioner, som en film om en film. Här har fonden spenderat en mindre summa för en 

film som fått en enorm spridning. Filmen fokuserar på en digital reklamskylt med rörlig bild i en 

tunnelbana med en ung kvinna vars hår fladdrar i vinden när ett tåg passerar. De som passerar 

skylten filmas och man kan observera deras reaktioner. I en sekvens då tåget drar förbi faller 

kvinnans hår av och plötsligt förändras uttrycken i de förbipasserandes ansikten. Att tappa håret 

är en tydlig referenspunkt som är relevant för många människor oberoende av land, kultur och 

språk. Den första dagen hade videon fått 80 000 delningar och Svensk media plockar upp den 

som en viral video. Nästföljande dag har den fått 300 000 visningar och blir Sveriges mest 

klickade film på Youtube. Dagen därefter plockar Huffington Post upp den i USA och andra 

medier världen över följer efter. Det blev till och med så att en tysk nyhetskanal sände 

reklamfilmen i sin helhet i linjär TV. Filmen har idag fått uppemot sex miljoner visningar och en 

enorm räckvidd. 

 

4.1.6 Analys avseende meddelandefaktorer 
 
Bendapudi et al. (1996) nämner att meddelandefaktorer såsom orsaken till hjälp, sociala 

jämförelser, relevans och trovärdighet är viktiga variabler för effektiv kommunikation. Det 

empiriska resultatet kan i detta avseende stödja detta påstående. Orsaken till hjälp är i 

Barncancerfondens fall att ett barn varje dag drabbas av cancer. Det är klart viktigt att nämna 

detta eftersom den potentiella givaren annars inte uppfattar att ett hjälpbehov existerar. 

Emellertid kan orsaken till hjälpbehovet vara av olika karaktär. Om hjälpbehovet är självförvållat 
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är människor mindre benägna att hjälpa (Griffin et al. 1993) Eftersom barns hjälpbehov sällan är 

självförvållat är potentiella givare mer motiverade att skänka pengar.  

     Meddelandets relevans, det vill säga att man dramatiserar det viktiga i budskapet och inte 

något i periferin, är också av vikt. Detta har åtminstone betydelse för den önskade effekten av 

en kampanjvideo, alltså vilket engagemang i form av gåvor eller dylikt som inkommer som en 

följd av kampanjen, men kanske har mindre betydelse för spridningen. Almqvist berättar i 

intervjun att ECPAT:s kampanjvideo “#sopigstraffskala” med Joel Kinnaman om sexuellt våld 

mot barn lagt för stort fokus lagts på ambassadören istället för det utsatta barnet. I denna video 

får mottagaren se Kinnaman berätta en historia om hur han blev sexuellt utnyttjad. I slutet på 

videon berättar han att det inte var hans egna historia. Med andra ord hade han ingen koppling 

till budskapet, utan användes som ambassadör på grund av hans kändisskap. I Barncancer-

fondens kampanjvideor visas riktiga barn som genomlidit cancer vilket visar det relevanta i 

budskapet och effekten har korrelerat väl med spridningen av deras videor. Relevans och 

trovärdighet ligger varandra nära, eftersom ett relevant budskap som belyser hjälpbehovet och 

också bör öka meddelandets trovärdighet. Almqvist nämner till exempel att en annan 

välgörenhetsorganisation använt kändisars barn och fått dem “spela sjuka”. När det inte var på 

riktigt kände sig människor lurade och upplevde inte en särskilt hög trovärdighet. I enlighet med 

Isen & Noonbergs (1984) teori berättar Almqvist också att man inte visar allt för sjuka barn 

vilket styrker att potentiella givare kan vara mindre motiverade att hjälpa om budskapet är för 

starkt skildrat. 

 

 

4.2 Empiri och analys av kvantitativ studie 
 

4.2.1 Empiri och analys avseende mottagarfaktorer 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från den kvantitativa studien. Analys av resultaten i 

relation till de presenterade teorierna sker löpande. Totalt svarade 126 personer mellan 20-30 

år på enkäten.  46 respondenter var män och 80 var kvinnor. Procentsatserna har avrundats 

och är därmed ungefärliga. 
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Fråga Mäter Nyckelord Män (46 
deltagare) 
Fördelning (%) 

Kvinnor (80 
deltagare) 
Fördelning (%) 

1 Välgörenhets-
organisationens image 

Trovärdighet: 
Ändamål: 

Effektivitet: 

43,4 
32,6 
23,9 

 

41,3 
50 
8,7 

2 Budskapets relevans i 
förhållande till orsaken 
till hjälp 

Relevans: 
Icke relevans: 

78,2 
21,7 

92,5 
7,5 

3 Deltagarnas 
försvarsmekanism mot 
för starka budskap 

Starkt budskap: 
Milt budskap: 

Vet ej: 

30,4 
28,2 
41,3 

41,3 
30 

28,8 

4 Om deltagarna 
motiveras mest av inre 
eller yttre belöningar 

Yttre belöning: 
Reciprocitet: 

Sociala normer: 
Inre belöning: 

Vet ej: 

13 
15,2 

0 
69,6 
2,2 

25 
28,8 

0 
46,3 

0 

5 Hur deltagarna hade 
kunnat tänka sig att 
engagera sig för det 
välgörande syftet 

Väldigt lågt engagemang: 
Lågt engagemang: 

Medel engagemang: 
Medel/högt engagemang: 

Högt engagemang: 
Väldigt högt engagemang: 

4,4 
41,3 
30,4 
2,2 
6,5 
15,2 

5 
24 
40 
1 

12,5 
18 

6 Om deltagarna någon 
gång donerat pengar till 
välgörenhet 

Ja: 
Nej: 

82,6 
17,4 

94 
6 

7 Om de faktiskt fick 
någon inre eller yttre 
belöning av att donera 

Delade sociala medier: 
Bar armband: 

Båda: 
Inget av alternativen: 

7,9 
10,5 

0 
82 

7 
16 
7 
71 

8 Varför de inte 
donerade 

Litar ej på välgörenhetsorg: 
Aldrig kommit till skott: 

Använda pengarna till annat: 
Har inte råd: 

12,5 
25 
50 

12,5 
 

20 
40 
20 
20 

Tabell 5. Författarnas egen sammanställning av empiri från den kvantitativa enkätundersökningen. 
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Först fick författarna svar på vad som är viktigast för män respektive kvinnor när det kommer 

till en välgörenhetsorganisations image. Författarna frågade om välgörenhetsorganisationens 

trovärdighet, ändamål eller effektivitet var viktigast för dem. För männen var trovärdighet 

(43,4%) viktigast, följt av ändamål (32,6%) och effektivitet (23,9%). De kvinnliga deltagarna tyckte 

att ändamål (50%) och trovärdighet (41,3%) var mycket viktigare än effektivitet (8,7%). Av detta 

framgår att båda könen kräver att välgörenhetsorganisationen är trovärdig och verkar för ett 

gott ändamål. Utöver detta kräver männen att välgörenhetsorganisationen kan visa upp att 

välgörenhetsorganisationen är effektiv och har en hög ändamålsuppfyllelse. Detta resultat 

stämmer väl överens med Kelmans (1961) teori gällande att välgörenhetsorganisationers 

trovärdighet är en viktig egenskap när det gäller att locka till sig donationer. Som också 

nämndes i intervjuerna med Almqvist och Ericsson är trovärdighet viktigare på Internet jämfört 

med andra medier. Detta innebär att välgörenhetsorganisationer som hos allmänheten har låg 

trovärdighet bör iaktta försiktighet vid marknadsföring på Internet (jfr. Constantinides, 2004). 

     Sedan frågades deltagarna om hur de värderar budskapets relevans i förhållande till 

hjälpbehovet. Här blev svaren relativt lika med en övervägande majoritet bland män (78,2%) och 

kvinnor (92,5%) som angav att ett relevant budskap med direkt koppling till ändamålet ger 

större sannolikhet till fler donationer. Många välgörenhetsorganisationer väljer att dramatisera 

något annat i periferin, som till exempel ECPAT:s reklamfilm med Joel Kinnaman. Ett sådant 

tillvägagångssätt kan ge en stor spridning men enligt resultatet är deltagarna mer öppna för att 

ge när hjälpmottagaren är referenspunkten i en reklamfilm. 

     Vidare svarade deltagarna på frågan om de föredrog att se en bild på ett svårt lidande barn 

eller en på ett tillfrisknat barn. Den förra bilden har ett starkt budskap medan den senare bilden 

har ett milt budskap. En del av männen (41,3%) visste inte vad de skulle svara, resterande 

föredrog ett starkt budskap (30,4%) framför ett milt budskap (28,2%) med liten marginal. Det 

var även en del hos kvinnorna (28,8%) som inte visste, men till skillnad från männen så var 

marginalen lite större vad gällde ett starkare budskap (41,3%) i jämförelse med ett milt budskap 

(30%). Ett mycket jämt resultat som visar att en bild på en bild på ett sjukt barn kan vara lika 

effektivt som ett tillfrisknat barn. Detta resultat går emot vad Isen & Noonbergs studie gällande 

effektiviteten att använda bild på sjuka barn. Viktigt att notera är att Isen & Noonberg (1984) 

genomförde ett verkligt experiment där man knackade dörr och i denna studie var frågorna 

hypotetiska och situationen ej verklig. Samma personer hade möjligtvis reagerat annorlunda än 
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de svarat i en verklig situation där de sett bilden på det sjuka barnet och människans 

försvarsmekanism gått igång för att avfärda budskapet. 

     Sedan undersökte författarna om deltagarna skulle kunna ta emot eller vilja ha en gåva om 

de någon gång donerade pengar. Detta för att undersöka om de motiverades av yttre eller inre 

belöningar. Här visade sig män och kvinnor skilja sig åt ganska mycket. Kvinnor motiverades i en 

något högre grad av yttre belöningar än vad männen gjorde. 25 % av kvinnorna jämfört med 13 

% av männen skulle ta emot ett armband som bevis på att man donerat. 28,8 % av kvinnorna i 

jämförelse med 15,2 % hos männen hade gärna tagit emot ett löfte om att ens eget barn skulle 

få bästa möjliga vård om det insjuknade i cancer. Detta är en yttre social belöning som kallas för 

reciprocitet (jfr. Penrod, 1983). Den större majoriteten uppgav emellertid att man inte behövde 

någon gåva och visade upp ett altruistiskt beteende. Resultatet genomsyras av en vilja att hjälpa 

utan att få yttre belöningar tillbaka (jfr. Margolis, 1982). Att deltagarna uppgav att de inte skulle 

ta emot någon gåva kan dock kritiseras eftersom frågan var hypotetiskt och resultatet hade 

möjligtvis blivit annorlunda om deltagarna faktiskt erbjöds en gåva. Förmodligen kan individens 

egoistiska samt altruistiska motiv existera tillsammans för att formera motivation att donera. 

När en person väljer att bära ett armband kan detta göras dels för att personen vill generera 

egoistiska fördelar som exempelvis positiv uppmärksamhet. Men armbandet kan också bäras i 

syfte att informera allmänheten om välgörenhetsorganisationen (Almqvist, 2014). Resultatet 

räcker emellertid inte till att bevisa att yttre belöningar kan verka kontraproduktivt hos 

individer som motiveras av inre belöningar (jfr. Reykowski, 1982). Individer som uppger att de 

inte behöver någon gåva tillbaka kan vid ett första intryck antas motiveras av rent altruistiska 

motiv. Emellertid kan individer drivas av inre egoistiska motiv som exempelvis minska sin egna 

skuldkänsla. (Chang, 2014) 

     Efter detta frågades deltagarna hur de i förhållande till hur deras egna liv ser ut, det vill säga, 

hur mycket tid och pengar de har, hade kunnat tänka sig att engagera sig för det välgörande 

syftet. Författarna ser att individer hellre donerar sina pengar än sin tid, då donationer valts 

framför tidskrävande aktiviteter.  

     Sedan frågades deltagarna som någon gång donerat pengar till välgörenhet om de faktiskt 

tagit emot någon form av gåva eller delat att de donerat på sociala medier. En stor majoritet av 

de som skänkt pengar visade detta inte på digitala medier eller genom fysisk symbol. Sannolikt 

är att många av dessa ej blev erbjuden någon möjlighet till att bära symbol eller dela med sig av 



42 

det på sociala medier. Detta resultat konfirmerar att deltagarna som på förhand sagt att de inte 

skulle ta emot någon gåva eller dela på sociala medier, inte heller gjorde det vid de tillfällena då 

de faktiskt donerat.      

      De som aldrig donerat pengar tillfrågades vad orsaken till detta var. Antalet som svarade 

var emellertid väldigt få (13 av 126) varför författarna anser att resultatet i denna del har för 

liten påverkan på analysen för att tillmätas någon vikt. 

 

5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Slutsatser 
 
Medielandskapet har utan tvekan förändrats och linjär TV minskar i stadig takt. Linjär TV bygger 

ett starkt varumärke medan digitala medier har en större möjlighet för gemensamt 

värdeskapande som sträcker sig längre än enbart en donation i form av exempelvis delningar, 

egna insamlingar och event. En stark image kräver hög trovärdighet och igenkänning, medan att 

utstråla effektivitet är av underordnad betydelse. Annonsering i linjär TV har som utgångspunkt 

en högre trovärdighet, medan välgörenhetsorganisationer i digitala medier måste bygga 

trovärdighet genom att formera sitt engagemang i en enhetlig plattform som reflekterar 

verksamheten, vilket kräver erforderlig kunskap. Budskapet som förmedlas ska vara relevant 

och trovärdigt i relation till hjälpbehovet men samtidigt ha ett underhållningsvärde eller 

dramaturgi. Starka respektive milda budskap hör ihop med individers preferenser och 

försvarsmekanismen mot för starka budskap är relativ till dessa. Yttre belöningar såsom att visa 

att man donerat pengar eller att bära en fysisk symbol har en underordnad betydelse, men det 

skadar inte då människor motiveras av både egoistiska och altruistiska behov. Män och kvinnor 

skiljer sig åt framförallt när det gäller betydelsen av välgörenhetsorganisationens 

ändamålsuppfyllelse och behovet av yttre belöningar. Dessa skillnader i konsumentbeteende bör 

tas i beräkning när en välgörenhetsorganisation marknadsför sig i både linjär TV och digitala 

medier. En hjälp att förutspå dessa skillnader kan vara att använda sig av “tracking” för att 

därmed kunna rikta annonseringen. 
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5.2 Diskussion 
 
Det är intressant hur både annonsörer och konsumenter vet om att en förändring i 

medielandskapet står för dörren, men vad som är häpnadsväckande är att så liten kunskap finns 

om hur de digitala medierna egentligen fungerar och hur man ska utnyttja det för att få en stor 

effekt. En stor mängd nya kanaler har skapats och det finns därmed fler verktyg för en 

välgörenhetsorganisation att använda. Linjär TV har fortfarande en framträdande roll och en 

välgörenhetsorganisation kan använda mediet för att bygga ett starkt varumärke och för att nå 

ut till en stor massa. Emellertid kan det vara många små välgörenhetsorganisationer som inte 

ens har råd med reklamtid på linjär TV. Det är i detta avseende som de digitala medierna får en 

stor betydelse. De digitala medierna för potentiella givare och välgörenhetsorganisationer 

närmare varandra. Den tekniska utvecklingen har till exempel gjort egna insamlingar på 

välgörenhetsorganisationers hemsidor möjliga och människor har fått olika plattformar där de 

kan formera sitt eget välgörande engagemang. Många har emellertid inte ett tillräckligt 

incitament att starta insamlingar, utan förmodligen måste personen i fråga vara personligt 

berörd av något i ens eget liv, vilket uppmuntrar denne till att engagera andra.  

     Välgörenhetsorganisationers marknadsföring på både linjär-TV samt digitala medier gynnas av 

relevanta budskap där man låter den behövande berätta sin egen historia, något som skapar 

trovärdighet. Enligt författarna kan välgörenhetsorganisationer låta de som behöver hjälp i 

större utsträckningen vara delaktiga i insamlandet. Andra välgörenhetsorganisationer kan följa 

Barncancerfondens exempel där de låter de utsatta berätta sin egen historia. Exempelvis kan 

stadsmissionen låda en hemlös berätta sin historia och varför just denne behöver hjälp. Här kan 

möjligheterna för gemensamt värdeskapande som digitala medier erbjuder spela en stor roll. Ett 

exempel på hur detta skulle gå till är att barncancerfonden låter frivilliga föräldrar spela in en 

film på deras hemsida där de berättar om deras barns kamp mot cancer, alternativt att 

stadsmissionen gör det möjligt för potentiella givare och hemlösa att kommunicera digitalt.  

     Många som donerar delar med sig av sitt budskap till sin omgivning. Just nu sker detta främst 

på digitala medier. Marknadsföring som sker på linjär TV kan bli bättre på att göra det möjligt 

för donatorn att dela vidare budskapet. Exempelvis genom att i sin marknadsföring säga att alla 

som skänker får ett armband hemskickat. Organisationen uppmanar då både de altruistiska och 

egoistiska drivkrafterna hos individen. Nackdelen med denna typ av budskap är att vissa 

människor inte motiveras av yttre belöningar och kan bli mindre motiverade till att donera.  
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5.3 Förslag på framtida forskning 
 
Digitala medier är relativt outforskat då utvecklingen skett under de senaste tio åren. 

Barncancerfonden har gjort små steg för att analysera hur det dynamiska digitala ekosystemet 

fungerar, framförallt med avseende på hur olika medier, digitala som analoga, samverkar med 

varandra. Fortsatt forskning inom detta område kan effektivisera kommunikationsprocessen och 

möjligen hitta synergieffekter mellan olika medium. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Processkarta över individers hjälpandeprocess 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Bilaga 2a. Anders Ericsson, Annonsörernas förening samt Fredrik 
Lagerström, 3kronor Mediabyrå.  2014-11-11 
 
Kommunikation: 
 
Allmänt 

• Hur ser kommunikationsprocessen ut för dagens annonsörer? 
• Vilka aktörer är inblandade? 
• Hur skiljer sig välgörenhetsorganisationer mot andra företag i sin kommunikation mot 

mottagare? 
 
Källfaktorer 

• På vilket sätt är en avsändares image viktigt i kommunikationsprocessen? 
• Vilken betydelse har igenkänning, förtroende och tillförlitlighet för att en annonsör ska få ut 

sitt budskap? 
 
Meddelandefaktorer 

• Hur utformar man generellt sett ett effektivt och trovärdigt meddelande? Vilka är 
nyckelfaktorerna? 

• Hur utformar en välgörenhetsorganisation ett effektivt och trovärdigt meddelande?  
 
Medielandskap 

• Hur skulle du beskriva medielandskapet för tio år sedan jämfört med nu? Hur ser det ut om 
tio år? 

• Vilka implikationer tror du kommer uppstå som en följd av TV-tittandets nedgång? 
• Vilka är de största utmaningarna för att nå ut? 
• Vilka fördelar/nackdelar finns med linjär TV respektive med digitala medier för annonsören? 

 
Mottagare 

• Varför tittas det mindre på linjär TV? Hur kan detta beteende förklaras? 
• Är mottagarens ålder viktigt? Varför? Hur används denna information av er? 

 

Aktivering 
 

• Vad innebär det att aktivera mottagaren och varför vill många annonsörer göra detta? 
• Hur gör ni för att aktivera mottagaren? TV/Digitala medier.  
• Vad är det som motiverar individer till att sprida/dela ett budskap? 
• Hur kan man få mottagaren att sprida vidare/dela annonsörens budskap? 
• Tror du att konsumenter vill känna sig mer delaktiga? Varför? 
• Vilka verktyg är bäst för att få konsumenter att bli delaktiga i en kampanj/varumärke? 

 
Beslutsprocess 
Hur uppfattar ni effekten utav marknadsföring genom TV-mediet jämfört med andra digitala medier? 
 
Perception 

• Är ett företags image lika viktig i TV-reklam/Reklam i digitala medier. 
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• Hur kan en välgörenhetsorganisation visa att det finns ett behov av hjälp? 
• Hur kan en välgörenhetsorganisation motivera individer att uppfylla behovet? 

 
Motivation 

• Varför vill människor hjälpa? Välgörenhetsorganisation/privata företag? 
• Tror du att mottagaren till större del har egoistiska motiv eller altruistiska motiv att hjälpa? 
• Hur kommer det sig att de flesta välgörenhetsorganisationerna idag har en symbol donatorn 

kan visa att denne skänkt pengar? 
• Hur viktigt är labeling? 
• Tar ni hänsyn till mottagarens humör? Hur? Julafton/kristider 

 
Bilaga 2b. Linus Almqvist, Barncancerfonden 2014-11-18 
 
Allmänt 

• Kan du berätta lite kort om Barncancerfonden och vad ni gör? 
• Hur skiljer sig välgörenhetsorganisationer mot andra företag i sin kommunikation mot 

mottagare? 
 
Avsändare (Källvariabler) 

• På vilket sätt är en avsändares image viktigt i kommunikationsprocessen? Vilken betydelse 
har igenkänning, förtroende och tillförlitlighet för att en annonsör ska få ut sitt budskap? 
Hur jobbar ni med detta? Hur vill ni framställa er? 

 
Meddelande (Meddelandevariabler & önskemålsvariabler) 

• Hur utformar en välgörenhetsorganisation ett effektivt och trovärdigt meddelande? 
• När använder ni en bild på en donationsmottagare i behov av hjälp och när är det bättre att 

ha en bild på en donationsmottagare som har fått hjälp? 
• Det är många gånger kända personligheter som förespråkar välgörenhetsorganisationers 

budskap, varför?  
 
Medielandskap 

• Hur kommunicerar ni med allmänheten idag jämfört med 10 år sedan? 
• Vilka är de största utmaningarna för att nå ut? 
• Vilka fördelar/nackdelar finns med linjär TV respektive med digitala medier för Er som 

välgörenhetsorganisation? 
 
Aktivering 

• Berätta kort om era nuvarande kampanjer. 
• Vad innebär det att aktivera mottagaren och varför vill många annonsörer göra detta? 
• Hur gör ni för att aktivera mottagaren? TV/Digitala medier. 
• Vilken betydelse har co-creation i er marknadsföring? 
• Vad är det som motiverar individer till att sprida/dela ett budskap? 
• Hur kan man få mottagaren att sprida vidare/dela annonsörens budskap? 

 
Mottagare 

• Vilka känslor hos en mottagare vill ni väcka för att få största möjliga effekt? 
 

 



51 

Beslutsprocess för en välgörare 
Hur uppfattar ni effekten utav marknadsföring genom TV-mediet jämfört med andra digitala medier? 
 
Perception 

• Är ett företags image lika viktig i TV-reklam/Reklam i digitala medier. 
• Hur kan en välgörenhetsorganisation visa att det finns ett behov av hjälp? 
• Hur kan en välgörenhetsorganisation motivera individer att uppfylla behovet? 

 
Motivation 

• Varför vill människor hjälpa? Välgörenhetsorganisation/privata företag? 
• Tror du att mottagaren till större del har egoistiska motiv eller altruistiska motiv att hjälpa? 
• Hur kommer det sig att de flesta välgörenhetsorganisationerna idag har en symbol donatorn 

kan visa att denne skänkt pengar? 
• Hur viktigt är labeling? 
• Tar ni hänsyn till mottagarens humör? Hur? Julafton/kristider 

 
Okategoriserade frågor.  

• Hur påverkas ni av konkurrerande välgörenhetsföretag, teknologi, statliga regelverk och det 
ekonomiska läget i landet.  

 
 
Bilaga 2c. Carl Hemmingsson Tv4 2014-11-18 
 
Allmänt 

• På vilket/vilka sätt jobbar TV4 med välgörenhetsorganisationer? 
• Vilka välgörenhetsorganisationer samarbeter ni med? 
• Vilken effekt brukar era programsamarbeten och andra välgörenhetsaktiviteter ha? 

 
Medielandskap 
 

• Hur skulle du beskriva medielandskapet för tio år sedan jämfört med nu? Hur ser det ut om 
tio år?  

• Hur har effekten av TV-reklam förändrats under tiden? 
• Har det funnits/finns det trender inom TV-reklam du kan berätta mer om. 
• Vad är bra TV-reklam / vad är dålig TV-reklam 
• Hur skiljer sig annonsering på linjär TV jämfört med Web-TV 
• Varför tittas det mindre på linjär TV? Hur kan detta beteende förklaras? 
• Vilka implikationer tror du kommer uppstå som en följd av TV-tittandets nedgång? 
• Vilka är de största utmaningarna för att nå ut? 
• Vilka fördelar/nackdelar finns med linjär TV respektive med digitala medier för en annonsör? 

 
Avsändare (Källvariabler) 

• På vilket sätt är en avsändares image viktigt i kommunikationsprocessen? 
• Vilken betydelse har igenkänning, förtroende och tillförlitlighet för att en annonsör ska få ut 

sitt budskap? 
 
Meddelande (Meddelandevariabler & önskemålsvariabler) 

• Hur utformar man generellt sett ett effektivt och trovärdigt meddelande? Vilka är 
nyckelfaktorerna? 

• Hur utformar en välgörenhetsorganisation ett effektivt och trovärdigt meddelande? 



52 

• Hur skapar TV4 trovärdighet för ett välgörande ändamål i samband med ett 
programsamarbete? 

 
Aktivering 

• Vad innebär det för er att aktivera ett hjälpande beteende hos tittarna? 
• Hur aktiverar ni ett hjälpande beteende hos tittarna i samband med ett 

välgörenhetsprogram? 
• Hur gör ni för att aktivera tittarna i övrigt? TV/Digitala medier. 
• Vad finns det för element i ett typiskt inslag som visas i ett välgörenhetsprogram som du 

tror motiverar individer att skänka pengar? 
• Hur kan man få mottagaren att sprida vidare/dela annonsörens budskap? 
• Tror du att tittarna vill känna sig mer delaktiga? Varför? 
• Vilka verktyg är bäst för att få konsumenter att bli delaktiga i en kampanj/varumärke? 

 

 

2.d Frågeunderlag för den kvantitativa studien 
 

Fråga Frågeunderlag Svarsalternativ Mäter 

1 Anta att du bestämt dig för att donera en summa till 
en välgörenhetsorganisation. Vilken egenskap hos 
välgörenhetsorganisationen är viktigast. 

-Trovärdighet 
-Ändamål 
-Effektivitet 
 

Välgörenhetsorganisationens 
image 

2 
 

Du tittar på två klipp på Youtube. Klipp 1 handlar om 
ett barn som tillfrisknat från cancer och får chansen 
att berätta sin egna historia. Klipp 2 handlar om en 
tävling där du kan utmana dina vänner och om du inte 
antar utmaningen måste du skänka pengar till 
cancerforskningen. Vilket av klippen skulle få dig att 
donera pengar? 

-Klipp 1 
-Klipp 2 

Budskapets relevans i 
förhållande till orsaken till hjälp 

3 
 

Du träffar två välgörenhetsorganisationer och kan 
endast donera pengar till en av dem. Båda arbetar 
med att hjälpa utsatta barn. Välgörenhetsorganisation 
A visar en bild på ett lidande barn. 
Välgörenhetsorganisation B visar en bild på ett 
tillfrisknat barn. Vilken välgörenhetsorganisation 
skänker du pengar till? 

-Välgörenhetsorganisation A 
-Välgörenhetsorganisation B 
-Vet Ej 

Deltagarnas försvarsmekanism 
mot för starka budskap 

4 
 

Du väljer att donera pengar till fördel för 
barncancerforskningen. När du genomfört din 
donation erbjuder välgörenhetsorganisationen att du 
får ta del av en av följande gåvor. Vilken väljer du? 

-Ett armband som visar att du 
stödjer barncancerfonden 
-Ett löfte om att ditt eget barn 
ska få bästa möjliga behandling 
om det drabbas av cancer 
-Behöver ingen gåva, jag 
donerade för att alla andra 
gjorde det 
 

Om deltagarna motiveras mest 
av inre eller yttre belöningar 

5 Om du relaterar till ditt eget liv, det vill säga vad du 
sysslar med till vardags, hur mycket resurser du har 
och hur mycket tid du har att avvara till olika 
fritidsaktiviteter etc. Om du vill hjälpa andra 
människor. Vilket av följande alternativ skulle du 
välja? 

-Dela med mig av ett budskap på 
sociala medier 
-Göra en engångsdonation 
-Vara månadsgivare(skänka en 
summa automatiskt varje månad 
till en välgörenhetsorganisation) 

Hur deltagarna hade kunnat 
tänka sig att engagera sig för det 
välgörande syftet 
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-Starta en egen insamling på en 
välgörenhetsorganisations 
hemsida för ett ändamål du 
väljer 

6 
 

Har du någon gång skänkt pengar till en 
välgörenhetsorganisation? 

-Ja 
-Nej 

Om deltagarna någon gång 
donerat pengar till välgörenhet 

7 
 

Gällande de gånger du donerade pengar till en 
välgörenhetsorganisation: Visade du upp detta i 
sociala medier eller genom att bära ett armband/pin 
som du fått av en välgörenhetsorganisationen? 

-Jag delade mig på sociala medier 
-Jag bar ett armand 
-Båda 
-Inget av alternativen 

Om de faktiskt fick någon inre 
eller yttre belöning av att 
donera 

8 
 

Vad är den huvudsakliga anledningen till att du aldrig 
skänkt pengar till en välgörenhetsorganisation? 

-Jag litar inte på 
välgörenhetsorganisationer 
-Jag anser att jag inte har ett 
personligt ansvar att hjälpa andra 
-Jag vill använda mina pengar till 
annat 
-Jag har inte råd 
-Jag har velat skänka pengar till 
en välgörenhetsorganisation. 
Det har dock inte blivit av 
-Inget av ovanstående 

Varför de inte donerade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


