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SAMMANDRAG 

 

Insamlingsorganisationer anses ha flera anledningar till att eftersträva långsiktiga och 

lönsamma relationer med företag. Att tillämpa relationsmarknadsföring kan vara ett sätt att 

uppnå detta. Forskningen om relationsmarknadsföring i kontexten av insamlingsorganisationer 

är däremot begränsad. Denna uppsats syfte har därför varit att skapa förståelse för på vilka sätt 

insamlingsorganisationer arbetar med relationsmarknadsföring mot företag samt varför. 

Tillvägagångsättet har varit att undersöka hur fyra insamlingsorganisationer arbetar med sex 

begrepp som anses vara viktiga för att bedriva framgångsrik relationsmarknadsföring. Utifrån 

intervjuer har det framgått att organisationerna arbetar på varierande sätt med att kommunicera 

med företag, skapa förtroende hos dem, samt skapa immateriella respektive materiella fördelar 

för dem. Uppsatsförfattarna föreslår att dessa begrepp är viktiga att arbeta med, men att 

arbetssätten bör anpassas efter respektive relation, för att skapa långsiktiga och lönsamma 

relationer. Uppsatsen identifierar dessutom tre nya begrepp som verkar vara viktiga för 

relationsmarknadsföring och ger förslag på framtida forskning kring dessa begrepp. 

 

Nyckelord: Marknadsföring, relationsmarknadsföring, icke vinstdrivande organisationer, 
insamlingsorganisationer, långsiktiga relationer, företag 
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1. INLEDNING 
!
!
Kotler och Levy (1969) argumenterade tidigt för att perspektivet på tillämpningsområden för 

marknadsföring borde breddas. Författarna ifrågasatte varför marknadsföring enbart ansågs 

vara relevant för företag och föreslog att även icke vinstdrivande organisationer kan gynnas 

av marknadsföringsaktiviteter. Idag förekommer marknadsföring av dessa verksamheter i 

såväl praktiken som i forskningen, däremot är det ett jämförelsevis litet forskningsområde i 

relation till forskningen om marknadsföring av företag. Detta är problematiskt eftersom 

tekniker och tankesätt som finns kring marknadsföring av företag inte obehindrat kan 

förflyttas till den icke vinstdrivande sektorn, på grund av att sektorerna ofta skiljer sig i flera 

avseenden (Sargeant, 2009, s.3). Den icke vinstdrivande sektorn som sådan är mångfacetterad 

och många typer av verksamheter anses tillhöra den. De verksamheter som inte omfattas av 

privat eller statlig sektor beskrivs ofta ingå i den icke vinstdrivande sektorn. Dessa 

verksamheter kan ägna sig åt varierande ändamål. Typexempel är konst, utbildning, religion, 

forskning eller människorätt. Flera av dessa organisationer arbetar till stor del med att bedriva 

insamling av finansiella medel för att förverkliga sina syften. Sådana organisationer benämns 

vanligtvis som insamlingsorganisationer (Sargeant & Shang, 2010, s.5-8). 

 

Beträffande marknadsföring av insamlingsorganisationer har forskare diskuterat olika 

perspektiv som fördelaktligen kan tillämpas för att öka organisationernas intäkter. Exempelvis 

har varumärkesmarknadsföring, service-marknadsföring och marknadsföring via sociala 

medier lyfts fram (Saunders, 2013). Ett marknadsföringsperspektiv som har fått särskilt 

mycket uppmärksamhet i denna kontext är RM (relationsmarknadsföring) (Ex. Sargeant & 

Shang, 2010, s.334; Moon & Azizi, 2013). RM är ett koncept som saknar en allmänt 

accepterad definition (Plewa & Quester, 2005; Eiriz & Wilson, 2006), men grundidén är att 

skapa lönsamhet genom att utveckla långsiktiga och lojala relationer med viktiga parter 

(Gummesson, 2008, s.5). För insamlingsorganisationer har RM ansetts vara särskilt lämpligt 

att arbeta med eftersom det betraktas vara enklare och mer lönsamt att samla in bidrag från 

befintliga givare än att värva nya. Detta synsätt är förenligt med grundtanken i RM. 

Marknadsföringsperspektivet har också ansetts vara lämpligt eftersom bidragsgivare tenderar 

att skänka pengar till organisationer som de har en relation till, vilket indikerar på att 
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marknadsföring gentemot befintliga givare kan vara strategiskt, varför RM blir relevant 

(Brennan & Brady 1999; Sargeant & Shang 2010, s. 334). 

 

Fastän ett relationsmässigt perspektiv på marknadsföring av insamlingsorganisationer anses 

vara fördelaktigt är den övergripande forskningen inom RM inriktad mot vinstdrivande 

företag (Plewa & Quester, 2005; MacMillan, Money, Money & Downing, 2005). Den 

forskning som i nuläget existerar inom RM i kontexten av insamlingsorganisationer, uppfattar 

vi, till allra största del vara inriktad mot relationen mellan organisationer och enskilda 

bidragsgivare. 

!

1.1  PROBLEMFORMULERING 
!
Relationen mellan insamlingsorganisationer och företag anses vara relativt outforskad i 

marknadsföringsforskningen. Företag står förvisso för en liten del av 

insamlingsorganisationers totala intäkter, i Sverige är den genomsnittliga andelen intäkter från 

företag fem procent (FRII, 2015). Däremot har intäkterna från företag ökat, intäkterna 

femdubblades mellan år 2002 och 2012 (FRII, 2014) och tredubblades mellan år 2008 och 

2014 (FRII, 2015). Insamlingsorganisationerna förväntar sig att intäkterna från företag är den 

inkomstkälla som kommer att öka mest i framtiden (FRII, 2015). Med bakgrund i detta har 

insamlingsorganisationer möjligheter att utnyttja denna situation och öka sina intäkter från 

företag. För att lyckas med det måste organisationerna få företagens uppmärksamhet, och 

kanske desto viktigare, också får dem att vilja fortsätta bidra i framtiden. Framgång i detta 

kräver dock en förståelse för hur insamlingsorganisationer borde arbeta med relationer med 

företag. RM skulle kunna ge en förståelse för detta, men i nuläget är forskningen om RM i 

kontexten av insamlingsorganisationers relation till företag otillräcklig. 

 

Insamlingsorganisationer har dessutom minst två andra anledningar till att intressera sig för 

RM. Såväl i Sverige (Connecta, 2012), som på ett globalt plan (Sargeant 2009, s.23), ökar 

konkurrensen bland insamlingsorganisationer. En ökad konkurrens kan göra att betydelsen av 

långsiktiga och lojala företagssamarbeten blir särskilt påtaglig, varför RM kan vara 

tillämpbart. Dessutom finns det stora möjligheter att öka intäkterna från företag med 

bakgrund i det ökade intresset för CSR (Corporate Social Responsibility). På ett globalt plan 

sker en utveckling mot att fler företag tar ett större socialt ansvar (Blowfield & Murray 2014, 

s.4). I Sverige möter företag högre krav från allmänheten på att ta socialt ansvar (Svenskt 
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Näringsliv, 2013).   Insamlingsorganisationer har möjligheter att spela en viktig roll i 

samband med företags CSR-arbete. Organisationernas ändamål är ofta just sociala, varför 

organisationerna lämpligen kan samarbeta med företag i deras CSR-arbete (Sargeant 2009, 

s.289). RM kan därmed vara ett sätt för att göra dessa samarbeten långsiktiga och lönsamma.  

 

Insamlingsorganisationer har flera skäl till att intressera sig för att ha goda relationer med 

företag och skulle därmed kunna ta fördel i att arbeta med RM. Däremot är forskning om RM 

i denna kontext begränsad. Till vår kännedom finns det ingen forskning som utreder hur RM 

mot företag borde tillämpas av insamlingsorganisationer. Detta innebär att det kan finnas 

möjligheter och begränsningar för RM i detta område som inte har lyfts fram i forskningen 

och som organisationerna kanske heller inte är medvetna om. Denna uppsats ämnar till att ta 

ett första steg för att skapa en förståelse kring detta. Detta steg tas genom att skapa en 

förståelse för hur insamlingsorganisationer arbetar med RM idag. Förhoppningen är att 

framtida forskning ska utgå från resultatet i denna uppsats och utreda arbetssättens relation till 

långsiktiga och lönsamma relationer. Uppsatsen kommer att utgå från följande 

forskningsfråga:  

- Hur arbetar insamlingsorganisationer med relationsmarknadsföring mot företag? 

!

1.2  SYFTE 
!
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur insamlingsorganisationer arbetar med 

relationsmarknadsföring mot företag. Uppsatsen kommer att utgå från sex begrepp som inom 

RM anses vara viktiga för framgångsrika relationer och utreda hur insamlingsorganisationer 

arbetar i relation till dem. Uppsatsen kommer att undersöka på vilka sätt 

insamlingsorganisationer arbetar med avslutningskostnader, kommunikation, förtroende, 

immateriella fördelar, materiella fördelar och förpliktelse, samt försöka förstå varför de 

arbetar på dessa sätt. De insamlingsorganisationer som kommer att studeras är två 

barnrättsorganisationener och två organisationer som samlar in pengar till forskning.  

 

 

 

 

!
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2. RELATIONSMARKNADSFÖRING 
!
!
Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för hur insamlingsorganisationer arbetar med 

relationsmarknadsföring mot företag. RM har definierats av många olika forskare, utifrån 

olika teoretiska bakgrunder, i olika kontexter, och det anses inte finnas en generell konsensus 

för vad som verkligen utgör RM (Ex. Agariya & Singh, 2001; Eiriz & Wilson, 2006). Första 

gången som begreppet användes i marknadsföringsforskning var av Berry år 1983 i kontexten 

av service-inriktade företag. Berry ifrågasatte varför företag huvudsakligen riktar sina resurser 

till att attrahera nya kunder, när det också är lönsamt att behålla befintliga kunder. Berry 

menade att det är nödvändigt att marknadsföring också riktas mot befintliga kunder. RM 

definierades därmed som att attrahera, behålla och i multi-service-företag, förbättra 

kundrelationer (Berry, 2002). År 1985 utvecklade Jackson en snarlik definition men i 

sammanhanget av B2B-relationer (citerad i Gummesson, 2008, s.329). År 1994 breddade 

Morgan och Hunt ramen för RM:s tillämpningsområden och diskuterade att företag borde 

tillämpa RM i alla sina relationsutbyten. Författarna identifierade tio sådana relationer 

(Morgan & Hunt, 1994). Slutligen diskuterade Gummesson (2008, s.30) 30 olika relationer 

där RM är relevant. Dessa relationer syftar i huvudsak till företags relationer till olika parter. 

Författaren diskuterar även relevansen av RM för icke kommersiella organisations relationer 

med olika parter. 

 

Konceptet RM är brett. Det finns dels många olika definitioner av begreppet. Agariya och 

Singh (2011) har till exempel identifierat 72 olika definitioner av det. Den centrala tanken i 

RM kretsar dock kring att skapa och bibehålla relationer (Gummesson, 2008, s.331). Denna 

centrala idé är i sig också bred, eftersom hur man skapar och bibehåller relationer kan 

studeras utifrån flera aspekter och olika analysnivåer kan tillämpas. Hunt, Lambe och 

Wittman (2002) diskuterar exempelvis fyra perspektiv som är möjliga att studera 

framgångsrika relationer utifrån. Ett resursbaserat perspektiv fokuserar på parternas 

kompletterande resurser. Ett kompetensbaserat perspektiv fokuserar på respektive parts 

lednings förmåga att utveckla goda relationer. Ett konkurrensfördelaktigt perspektiv fokuserar 

på parternas förmåga att tillsammans skapa en produkt som är mer kostnadseffektiv eller har 

ett större värde än konkurrenternas alternativ. Slutligen kan även ett relationellt perspektiv 

tillämpas för att studera relationen. Ett sådant perspektiv fokuserar på viktiga karaktärsdrag i 

själva relationen (Hunt et al., 2002, s.19-24). På ett liknande sätt särskiljer Barroso-Méndez, 

Galera-Casquet och Valero-Amaro (2014) två analysnivåer för att studera relationer. Det ena 



! 5!

nivån fokuserar på faktorer som relaterar till parterna i relationen och går i huvudsak ut på att 

hitta rätt sorts partner för att göra relationen framgångsrik. Den andra analysnivån relaterar till 

relationen i sig och överensstämmer med beskrivningen av ett relationellt perspektiv i Hunt et al., 

(2002). Här är fokus riktat mot att arbeta med specifika element i relationen för att skapa 

framgångsrika relationer. 

För att på ett hanterbart sätt kunna undersöka hur insamlingsorganisationer arbetar med RM mot 

företag, avgränsas RM i uppsatsen till det relationella perspektivet. Uppsatsen kommer därmed 

skapa förståelse för hur insamlingsorganisationer arbetar med relationer med företag, i relation 

till ett antal begrepp som har identifierats vara viktiga för framgångsrik RM. Däremot har 

forskare diskuterat en mängd olika begrepp som anses ha betydelse för detta, (Agariya & Singh, 

2011), varför ett urval blir nödvändigt. Uppsatsen kommer i huvudsak att utgå från en teori som 

är framtagen av MacMillan et al., (2005). Författarna identifierade variabler som är viktiga i 

relationen mellan en icke vinstdrivande organisation och företag. Teorin är dessutom en 

utveckling av The Commitment-Trust Theory som utvecklades av Morgan och Hunt. Denna teori 

har stort stöd i forskningen av RM (Ex. Berry, 2002; Barroso- Mendéz et al., 2014). 

 

2.1 TEORETISK REFERENSRAM 

År 1994 presenterade Morgan och Hunt deras Commitment-Trust Theory. Författarna breddade 

dels perspektivet på RM genom att diskutera dess tillämpbarhet för olika typer av relationer, men 

de testade och fick även stöd för en teori som identifierar variabler i relationer som är viktiga för 

framgångsrik RM. Som illustreras i Figur 1, innebär Morgan och Hunts teori att fem så kallade 

föregående variabler korrelerar1 med förpliktelse och förtroende. Förpliktelse och förtroende 

korrelerar med fem utfall som antas leda till framgångsrik RM. Förpliktelse och förtroende är 

medierande då föregångarna påverkar de fem utfallen, indirekt, via dem. De föregående 

variablerna förklarar dessutom stor del av variansen i de medierande variablerna och utfallen. 

Detta innebär att både de föregående och de medierande variablerna är viktiga för lyckad RM. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Korrelation mellan variabler innebär att det finns ett samband mellan dem. Positiv korrelation innebär att båda 
variablerna rör sig åt samma håll och negativ korrelation att de rör sig åt motsatt håll. Korrelation påvisar inga 
orsakssamband, men kan ge indikationer på detta (Körner & Wahlgren, 2012, s.154). 
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!
!
!

!
Morgan och Hunt (1994) grundade deras teori utifrån en undersökning baserad på 

bildäcksåterförsäljare och deras relation med leverantörer. Detta hämmar generaliserbarheten 

av teorin eftersom såväl grundantaganden som resultat kan vara begränsade till denna kontext 

och därmed inte lämpa sig lika väl i andra situationer. Icke vinstdrivande organisationer 

skiljer sig rent konceptuellt mycket ifrån företag. Med anledning av detta kommer uppsatsen i 

huvudsak att utgå från Macmillan et al., (2005), vilka utvecklade Commitment-Trust Theory 

och anpassade dess variabler för relationer mellan företag och icke vinstdrivande 

organisationer. MacMillan et al., (2005) konstruerade sin teori utifrån företags2 uppfattningar 

om vad som skapar en framgångsrik relation med en icke vinstdrivande organisation som 

arbetar med brottsförebyggande ändamål. Författarna testade empiriskt och fick stöd för de 

anpassade variablerna, denna teori illustreras i Figur 2. MacMillan et al., (2005) testar inte, till 

skillnad från Morgan och Hunt (1994), huruvida variablerna leder till särskilda utfall eller 

inte. Författarna testar enbart korrelationer mellan variablerna och om de korrelerar med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!MacMillan et al., (2005) utgick i undersökningen från bidragsgivare som är organisationer. Dessa var företag 
till stor del, men även stiftelser. I denna uppsats kommer dessa organisationer hänvisas till som företag för att 
inte förväxla denna grupp med de icke vinstdrivande organisationerna.  !

Figur 1. The Commitment-Trust Theory Figur 2. Den utvecklade Commitment-
Trust Theory av MacMillan et al., (2005) 
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förpliktelse. Detta är en begränsning med teorin, eftersom den inte säkerställer att variablerna 

har samband med framgångsrik RM. Däremot definierar MacMillan et al., (2005) förpliktelse 

som en parts avsikt att stanna i en relation och dess vilja att anstränga sig för att bibehålla 

relationen. Denna definition påminner om det generella målet med RM, att skapa och 

bibehålla relationer (Gummesson, 2008, s.331), vilket innebär att variablerna bör vara viktiga 

för framgångsrik RM. 

Genom att utgå från ett relationellt perspektiv begränsas uppsatsens förmåga att besvara dess 

forskningsfråga. Det finns förmodligen arbetssätt som organisationerna arbetar med som 

bortses från när enbart karaktärsdrag i relationerna undersöks. Ett exempel är arbetet med att 

välja samarbetspartner. På motsvarande sätt avgränsas och begränsas uppsatsen i samband 

med urvalet av relationella variabler. När utgångspunkten enbart är de variabler som 

MacMillan et al., (2005) diskuterar bortser uppsatsen från en mängd variabler som 

insamlingsorganisationer förmodligen också arbetar med. Exempel på viktiga karaktärsdrag 

som MacMillan et al., (2005) inte undersöker eller diskuterar, men som också har betydelse 

för framgångsrika relationer är nöjdhet, service-kvalitet och värdeskapande (Agariya och 

Singh, 2011). 

Nedan förklaras de variabler som MacMillan et al., (2005) har identifierat. Eftersom 

uppsatsens syfte är att utreda hur organisationer arbetar med relationsmarknadsföring kommer 

också bedömningar göras i relation till varje variabel utifrån om variabeln är möjlig att arbeta 

med i relationerna, eller om den snarare är en förutsättning i själva relationen. Denna 

bedömning bestämmer vilka variabler som undersökningen kommer att utgå från. 

 

2.1.1 FÖRPLIKTELSE 

I relationen mellan icke vinstdrivande organisationer och företag har förpliktelse visat sig vara en 

viktig variabel för att uppnå framgångsrik RM (Plewa & Quester, 2005; Frasquet, Calderón & 

Cervera, 2012; Barroso-Méndez et al., 2014). MacMillan et al., (2005) argumenterar också för 

vikten av förpliktelse i denna typ av relation och menar att det är viktigt att skapa förpliktigade 

bidragsgivare eftersom dessa är organisationernas största inkomstkälla. Författarna definierar 

förpliktelse som en parts avsikt att stanna i en relation och viljan att anstränga sig för att bibehålla 

relationen. Från resultatet av undersökningen i MacMillan et al., (2005) framgår det att flera 

variabler korrelerar positivt med förpliktelse, se figur 2. Dessa variabler kommer att beskrivas 

nedan. 
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Denna uppsats kommer i huvudsak att undersöka hur organisationer arbetar med de övriga 

variablerna i teorin, eftersom de till stor del förklarar förpliktelse. Förpliktelse kommer dock 

att inkluderas i undersökningen eftersom det är möjligt att organisationerna arbetar på andra 

sätt med att skapa förpliktelse. 

2.1.2 FÖRDELAR 

MacMillan et al., (2005) utgick i sin undersökning från att fördelar skulle korrelera positivt 

med förpliktelse. Resonemanget för detta är att organisationer som levererar överlägsna 

fördelar i jämförelse med konkurrenter blir högt värderade. Företag kommer därför vilja 

förplikta sig till dessa organisationer. Författarna gjorde en distinktion mellan materiella och 

immateriella fördelar. Materiella fördelar är konkreta fördelar som utbyts i relationen, 

exempelvis att företag erhåller kunskap och positiv publicitet. Immateriella fördelar är mer 

abstrakta fördelar och beskrivs som inneboende värden i relationen. Dessa fördelar kan vara 

att som företag ha möjlighet att besluta vart de skänkta pengarna ska avsättas, veta att 

organisationen använder de donerade resurserna på ett effektivt sätt samt veta att resurserna 

går de till de ändamål som de är avsedda för. I deras undersökning framgick det att materiella 

fördelar inte hade ett signifikant samband med förpliktelse. Författarna förklarar att detta var 

ett oväntat resultat, eftersom vinstdrivande företag borde vara intresserade av materiella 

fördelar såsom marknadsföring och varumärkesassociering. Som framgår i Figur 2 är dock 

materiella fördelar inkluderade i teorin. Detta beror på att MacMillan et al., (2005) fann en 

stark korrelation mellan materiella fördelar och immateriella fördelar, vilket kan innebära att 

om de immateriella fördelarna minskar kan de materiella fördelarnas korrelation med 

förpliktelse öka. 

Förtroende och kommunikation visade sig korrelera positivt med immateriella fördelar. Dessa 

samband förklaras när respektive variabel beskrivs. MacMillan et al., (2005) fann också att 

immateriella fördelar var den huvudsakliga pådrivaren av förpliktelse och den mest avgörande 

faktorn för fortsatt bidragsgivande. Detta samband menar författarna innebär att 

organisationer borde arbeta med att skapa immateriella fördelar för att skapa förpliktelse och 

bedriva framgångsrik RM. 

Både materiella och immateriella fördelar kommer att inkluderas i denna uppsats 

undersökning. Med bakgrund i resonemanget i MacMillan et al., (2005), om att företag borde 

vara intresserade av materiella fördelar, är det intressant att undersöka om och i sådant fall på 
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vilka sätt, samt varför insamlingsorganisationer arbetar med att skapa materiella fördelar. 

Eftersom immateriella fördelar har visat sig vara viktigt för RM kommer denna variabel också 

att utredas. 

2.1.3 FÖRTROENDE 

Generellt sett är förtroende ett viktigt begrepp för insamlingsorganisationer. Deras 

möjligheter att få finansiellt stöd från bidragsgivare beror till stor del på om givarna har 

förtroende för organisationen i fråga (Sargeant & Shang, 2010; FRII, 2015). Förtroende har 

också diskuterats vara en central variabel för lyckade relationer mellan icke vinstdrivande 

organisationer och företag (Plewa & Quester, 2005; Bryson, Crosby & Stone, 2006; Austin, 

2010; Barroso-Mendéz et al., 2014; Hond, de Bakker & Doh, 2015). MacMillan et al., (2005) 

diskuterar relevansen som förtroende har för RM. Författarna betonar att det kan vara 

problematiskt för icke vinstdrivande organisationer att skapa förtroende, eftersom företag inte 

är mottagarna av organisationernas arbete. Mottagarna i denna typ av relation är istället de 

ändamål dit resurserna går och därför skiljer sig förtroendeskapandet från en konventionell 

kundrelation. MacMillan et al., (2005) definierar förtroende som att företag kan förvänta sig 

att den icke vinstdrivande organisationen är konsekvent och förutsägbar i att hålla sina löften, 

samt att företag kan förlita sig på att organisationen agerar i enlighet med företagets intressen. 

Författarna förklarar att förtroende till stor del baseras på hur parter upplever att 

organisationen har agerat i dessa avseenden i det förflutna. MacMillan et al., (2005) fann stöd 

för att gemensamma värderingar, icke opportunistiskt beteende samt kommunikation 

korrelerar positivt med förtroende. Varför dessa variabler antas ha ett samband med 

förtroende beskrivs när variablerna presenteras nedan. Dessutom fann författarna att 

förtroende korrelerar positivt med immateriella fördelar. Dessa fördelar innefattar bland annat 

en tro på att den icke vinstdrivande organisationen uträttar goda gärningar och använder de 

donerade resurserna på ett effektivt sätt. MacMillan et al., (2005) menar att eftersom företag 

inte är konsumenter av organisationers arbete i traditionell mening, är det svårt för dem att 

kontrollera att organisationer gör gott eller arbetar effektivt. Detta innebär att förtroende blir 

det som gör att företagen förvissas om att organisationerna arbetar på dessa sätt. 

Förtroende verkar ha en betydelsefull roll för framgångsrik RM för icke vinstdrivande 

organisationer. Denna uppsats kommer därför att inkludera förtroende i undersökningen för 

att skapa en förståelse för hur insamlingsorganisationer arbetar för att bygga förtroende hos 

företag. 
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2.1.4 AVSLUTNINGSKOSTNADER 

MacMillan et al., (2005) utgick i sin undersökning från att om kostnader som uppkommer i 

samband med en avslutad relation med en icke vinstdrivande organisation ökar, torde 

förpliktelsen till den också öka. Författarna gjorde en distinktion mellan finansiella och icke 

finansiella kostnader. Finansiella avslutningskostnader innefattar exempelvis utgifter som 

uppkommer i samband med upplösandet av en relation eller kostnader som är förknippade 

med att hitta en alternativ partner och ingå en ny relation med den. De icke finansiella 

kostnaderna är av mer indirekt karaktär och innebär till exempel att ett försämrat rykte uppstår 

i samband med en avslutad relation. Resonemanget som följer är att om dessa kostnader 

upplevs vara stora har företag ett intresse i att bevara relationen. Därför antas dessa kostnader 

korrelera positivt med förpliktelse. 

Som framgår i Figur 2 har dock denna variabel uteslutits från modellen i MacMillan et al 

(2005). Resultatet av deras undersökning visade inget signifikant samband mellan varken 

finansiella eller icke finansiella avslutningskostnader och förpliktelse. Orsaken till detta 

diskuterar MacMillan et al., (2005) vara att företag inte upplever att det finns särskilt stora 

avslutningskostnader förknippade med att avsluta en relation med en icke vinstdrivande 

organisation över huvud taget, vilket förmodligen beror på att företag vanligtvis inte är 

särskilt beroende av relationen med en icke vinstdrivande organisation. 

Fastän MacMillan et al., (2005) fann att avslutningskostnader inte är en variabel som påverkar 

framgångsrik RM, kommer denna uppsats att inkludera variabeln i undersökningen. Det anses 

vara intressant att undersöka om insamlingsorganisationer arbetar med att skapa 

avslutningskostnader eller inte och att förstå varför. Det är viktigt att skapa en förståelse för 

denna variabel utifrån organisationernas perspektiv eftersom MacMillan et al., (2005) utgick 

från ett företagsperspektiv i sin undersökning. 

 

2.1.5 KOMMUNIKATION 

Flera författare har diskuterat att kommunikation är viktigt för att bygga förtroende i 

relationen mellan företag och icke vinstdrivande organisationer (Plewa & Quester, 2005; 

Frasquet et al., 2012). MacMillan et al., (2005) utgick från att kommunikation korrelerar 

!
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positivt med både förtroende och immateriella fördelar. Författarna definierade 

kommunikation som en tvåvägsprocess som innebär att informera bidragsgivare med 

frekvent, relevant och läglig information samt att lyssna på bidragsgivarnas åsikter, 

bekymmer och idéer. MacMillan et al., (2005) fann att kommunikation korrelerade positivt 

med förtroende och immateriella fördelar. Orsaken till att kommunikation antas ha betydelse 

för förtroende är att förtroendet byggs utifrån hur organisationen har bettet sig i det förflutna. 

Kommunikation ingår i organisationernas beteende, varför detta påverkar förtroendet. 

Kommunikation antas påverka immateriella fördelar, som innebär en tro på att organisationen 

använder resurser på ett effektivt sätt samt att resurserna går till goda ändamål, eftersom 

kommunikationen är ett sätt som organisationer kan påvisa detta genom.  

 

Det empiriska resultatet i MacMillan et al., (2005) tyder på att kommunikation är viktigt att 

bygga förtroende och generera immateriella fördelar. Denna uppsats kommer därför att 

undersöka hur och varför insamlingsorganisationer arbetar med att kommunicera med företag.  

!

2.1.6 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR 
!
I relationen mellan företag och icke vinstdrivande organisationer anses gemensamma 

värderingar vara viktigt för framgångsrik RM (Barroso-Méndez et al., 2014). I en studie 

baserat på svenska företag är den viktigaste aspekt som ligger till grund för valet att 

samarbeta med en insamlingsorganisation att parterna har en värderingsmässig 

överensstämmelse (FRII, 2015). MacMillan et al., (2005) fann också att gemensamma 

värderingar är en viktig variabel i RM och definierar begreppet som individers uppfattning 

om att de delar samma värderingar som den icke vinstdrivande organisationen. Författarna 

fann att gemensamma värderingar korrelerar positivt med både förtroende och förpliktelse. 

Detta menar MacMillan et al., (2005) innebär att företag måste tro på och bry sig om 

organisationens ändamål för att kunna ha ett förtroende för organisationen, men också för att 

vilja behålla och arbeta vidare i relationen med organisationen.  

!
Även om gemensamma värderingar har visat sig vara en variabel som är viktig för att kunna 

bedriva framgångsrik RM mot företag, kommer denna variabel inte ingå i denna 

undersökning. Orsaken är att syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 

insamlingsorganisationer arbetar med RM mot företag, och gemensamma värderingar anses 

inte vara något som organisationer kan arbeta med. Detta resonemang framhävs också av 
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MacMillan et al., (2005) när de beskriver att organisationer inte enkelt kan förändra sina 

värderingar, varför det svårt att arbeta med denna variabel för att göra företag förpliktade. 

Förmodligen kan organisationerna heller inte enkelt förändra företags värderingar. Detta gör 

att vi antar att gemensamma värderingar är en förutsättning för RM, snarare än något som 

organisationer kan arbeta med att skapa.  

!

2.1.7 ICKE OPPORTUNISTISKT BETEENDE 
!
Flera författare diskuterar opportunistiskt beteendes negativa påverkan på förtroende (Selsky 

& Parker, 2005; Barroso-Méndez et al., 2014). MacMillan et al., (2005) diskuterar att icke 

opportunistiskt beteende leder till ökat förtroende. Icke opportunistiskt beteende definieras 

som bidragsgivares uppfattning om att en icke vinstdrivande organisation inte har utnyttjat 

relationen med dem tidigare. Resultatet i MacMillan et al., (2005) tyder på att icke 

opportunistiskt beteende korrelerar positivt med förtroende. Dessutom är variabeln den mest 

avgörande faktorn för förtroende eftersom variabeln förklarar en stor del av dess varians. 

Författarna diskuterar att detta innebär att om den icke vinstdrivande organisationen har 

utnyttjat företagen i det förflutna kommer det att påverkar hur företagen tror att 

organisationen kommer bete sig i framtiden och således skadas förtroendet för organisationen. 

På motsatt sätt stärker icke-opportunistiskt beteende förtroendet. 

 

Icke opportunistiskt beteende verkar vara en viktig variabel för framgångsrik RM. Däremot är 

detta förmodligen inget beteende som insamlingsorganisationer arbetar med eller över huvud 

taget kan arbeta med utan något som antingen förekommer eller inte. Därför exkluderas 

variabeln från undersökningen.!
!!

Begreppen kommunikation, förtroende, immateriella fördelar, materiella fördelar, 

avslutningskostnader samt förpliktelse kommer att undersökas. Dessa begrepp har visat sig 

vara relevanta för framgångsrika relationer och antas också vara möjliga att arbeta med som 

insamlingsorganisation. Därför kommer uppsatsen att undersöka på vilka sätt organisationer 

arbetar kring dessa begrepp, samt försöka förstå varför de gör det.  

!
!
!
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3. METODAVSNITT 
 
 

3.1 ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR UNDERSÖKNINGEN 
 
För att skapa förståelse för hur insamlingsorganisationer arbetar med relationsmarknadsföring 

har uppsatsen i huvudsak tillämpat en induktiv metod. Ett induktivt förhållningssätt innebär 

att samla in data och utifrån denna försöka att utveckla en teori. Syftet med induktiva studier 

är ofta att få förståelse för ett fenomen. Till skillnad från detta finns också ett deduktivt 

förhållningssätt, vilket istället innebär att man utvecklar en teori som antas förklara samband 

mellan variabler och därefter testar teorin (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 124). 

Eftersom denna uppsats syfte är att skapa förståelse för ett relativt outforskat fenomen har 

därför undersökningen till stor del utgått från en induktiv metod. Uppsatsen har samlat in data 

kring insamlingsorganisationers arbetssätt och försökt se mönster i detta. Eftersom RM 

däremot är brett har insamlingen av data förhållit sig till befintlig teori, de sex variablerna, 

varför förhållningssättet inte har varit fullständigt induktivt. 

Undersökningen har utgått från en specificerad relation mellan organisationer och företag. Det 

är inte säkert att organisationerna vet vad RM är eller medvetet arbetar strategiskt med RM. 

För att kunna undersöka RM har därför relationer som angränsar till målet med RM 

undersökts. Relationerna har därför behövt kännetecknas av långsiktighet och samarbete. 

Långsiktiga relationer är av intresse eftersom långsiktighet är det huvudsakliga målet med 

RM. Relationer som kännetecknas av samarbete är intressanta eftersom samarbete har 

diskuterats vara viktigt för att skapa framgångsrik RM (Morgan & Hunt, 1994). 

Uppsatsförfattarna har antagit att organisationerna anstränger sig för att arbeta med att behålla 

dessa relationer till företag och genom att utgå från denna typ av relation har 

uppsatsförfattarna därmed försökt skapa ett bra utgångsläge för att kunna skapa en förståelse 

för arbetssätten. När relationen mellan insamlingsorganisationer och företag nämns hädanefter 

kommer denna typ av relation att avses. 

För att skapa förståelse för insamlingsorganisationers arbete med relationsmarknadsföring har 

fyra insamlingsorganisationer som verkar i Sverige studerats. Undersökningen har till största 

del baserats på personliga intervjuer med en representant från respektive organisation. En stor 

begränsning med uppsatsens trovärdighet är att arbetet med RM mot företag enbart har 

!
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undersöks genom att fråga personer från insamlingsorganisationerna om deras uppfattningar 

kring detta. Det gör att resultatet kanske inte beskriver insamlingsorganisationernas verkliga 

arbete. Det finns en risk att respondenterna dels avsiktligen har förvrängt information men 

också att de har gjort det omedvetet. Det är möjligt att respondenterna har en uppfattning om 

arbetet som inte överensstämmer med den bild som företag har. Genom att även intervjua 

representanter från företag hade uppsatsen förmodligen kunnat skildra det faktiska arbetet 

med RM på ett bättre sätt. Eftersom uppsatsen enbart har utgått från 

insamlingsorganisationernas perspektiv kan de slutsatser som dras delvis vara baserade på 

felaktiga grunder. Senare forskning behövs därför för att utreda fenomenet vidare. Däremot 

syftar inte uppsatsen enbart till att undersöka hur insamlingsorganisationer arbetar med RM, 

utan även till att skapa förståelse för varför de arbetar på dessa sätt. Denna förståelse kan 

huvudsakligen skapas genom att lyssna till insamlingsorganisationerna, vilket är ett skäl, 

tillsammans med uppsatsens tidsbegränsning, till att enbart studera detta perspektiv. 

 

3.2 URVAL 
!
Fyra insamlingsorganisationer har varit studieobjekt i denna undersökning. Detta antal har 

valts eftersom det har ansetts vara lämpligt för att kunna få en förståelse för arbetssätt kring 

RM och de sex förknippade begreppen. Ett urval av fler än fyra organisationer hade troligtvis 

kunnat generera en bättre helhetsbild av arbetet med RM mot företag och därmed i en högre 

grad kunna leda till en generalisering. Uppsatsen syftar däremot inte till att generalisera utan 

söker en förståelse för ett relativt outforskat fenomen. Ett urval på fler än fyra organisationer 

hade förmodligen inte kunnat leda till samma förståelse för arbetssätten. De organisationer 

som har studerats är Barncancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Plan (Plan Sverige) samt 

UNICEF. Dessa organisationer kan kategoriseras som forskningsorganisationer3 respektive 

barnrättsorganisationer. Att dela in urvalet i två inriktningar på detta sätt har möjliggjort för 

att skapa struktur men också se mönster för arbetssätten i deras skilda kontexter. Denna 

indelning innebär dock en begränsning i uppsatsens generaliserbarhet i med att 

insamlingsorganisationer med andra inriktningar bortses från. De utvalda organisationerna 

representerar fyra av Sveriges största insamlingsorganisationer sett till insamlade medel 

(FRII, 2015). Detta urval har ansetts vara viktigt för att kunna besvara uppsatsens 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden kommer att benämnas som forskningsorganisationer. Däremot 
bedriver inte organisationerna forskning, utan deras syften är att bedriva insamling av medel som går till 
forskningen. 
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forskningsfråga. För att kunna utreda hur insamlingsorganisationer arbetar med RM har det 

varit nödvändigt att studera relationer som kännetecknas av långsiktiga samarbeten. Det är 

troligt att de relativt större insamlingsorganisationerna arbetar mer med att skapa långsiktiga 

samarbeten med företag än vad mindre organisationer gör.  

 

Från respektive organisation intervjuades en person. Anledningen till detta var möjligheten att 

få en djupgående förståelse för relationerna med företag. Ett alternativt tillvägagångssätt hade 

varit att intervjua fler personer från varje organisation, för att på så sätt kunna säkerställa en 

så verklig skildring av arbetet med relationerna som möjligt. På grund av de begränsade 

tidsresurserna hade denna metod dock riskerat att inte generar samma djup i intervjuerna, och 

därmed inte samma förståelse. På motsvarande sätt som urvalet av organisationer skedde 

utifrån en subjektiv bedömning, skedde urvalet av kontaktperson för intervju. Respektive 

organisations chef för företagssamarbeten kontaktades med avsikt att minska risken att få en 

felaktig bild av verkligheten. I ingen av de studerade insamlingsorganisationerna arbetar fler 

än nio personer med företagsrelationer, varför cheferna torde ha stor insikt i alla de aspekter 

som uppsatsen syftar till att undersöka. Det finns dock en risk i att respondenten kan ha valt 

att inte svara uppriktigt, även om hen besitter informationen. Respondenten kan exempelvis 

ha beskrivit särskilt positiva relationer och optimala arbetssätt, snarare än verkliga. På motsatt 

sätt kan informationen vara snedvriden om verkligheten har tonats ned i syfte att behålla 

information intern i organisationen. I syfte att på förhand minimera denna risk har därför 

uppsatsförfattarna försökt skapa ett förtroende hos respondenterna. Från första kontakt med 

organisationerna har syftet med uppsatsen och intervjun redogjorts för. Inför varje intervju har 

uppsatsförfattarna varit pålästa om organisationerna. Respondenterna erhöll också en 

frågemall inför intervjutillfället och de har godkänt ljuduppspelning.  

 

I syfte att i efterhand minimera riskerna med att inte erhålla uppriktig information har övrig 

primär- och sekundärdata insamlats i den mån det har varit möjligt. Däremot är uppsatsens 

syfte relativt explorativt och området är outforskat. Det finns begränsat med material om hur 

insamlingsorganisationer arbetar med relationer med företag, än mindre finns det material 

som förklarar varför de arbetar på dessa sätt. Därför har det varit svårt att kontrollera och 

stärka sanningshalten i uppsatsen. Däremot har uppsatsförfattarna använt organisationernas 

årsredovisningar och dokument publicerat av Svensk Insamlingskontroll för att beskriva 

organisationernas syften och ekonomiska profil. På samtliga organisationer kontaktades 

respektive chef för företagssamarbeten. På Plan, UNICEF samt Barncancerfonden 
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intervjuades dessa personer. På Hjärt-Lungfonden hölls en intervju med organisationens 

generalsekreterare. Generalsekreteraren har ett övergripande ansvarsområde för verksamheten 

och arbetar inte huvudsakligen med företagsrelationer. Det är möjligt att generalsekreteraren inte 

har fullständig insikt i arbetssätt, varför informationen från denna intervju kan vara begränsad. 

Tabell 1 beskriver detaljerad information om intervjuerna. 

Organisation Respondent Plats Datum/tidslängd 

Barncancerfonden Chef, företagssamarbeten Huvudkontor, Stockholm 13/5-2015  
1:07 

Hjärt-Lungfonden Generalsekreterare Huvudkontor, Stockholm 4/5-2015 
0:52 

Plan Chef, företagssamarbeten Huvudkontor, Stockholm 24/4-2014 
1:06 

UNICEF Chef, företagssamarbeten Huvudkontor, Stockholm 5/5-2015 
1:17 

  

 

3.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

Den huvudsakliga insamlingsmetoden av data har varit personliga intervjuer. Intervjuer har 

ansetts vara den mest lämpliga metoden för att uppnå uppsatsens syfte. Intervjuerna har 

möjliggjort för ett samtal mellan uppsatsförfattare och respondenter - frågor har kunnat anpassas 

och förtydliganden vid missförstånd har varit möjliga – vilket har varit viktigt för att skapa den 

förståelse för arbetssätten med RM som uppsatsen söker. På grund av behovet av att ha en dialog 

med personerna valdes till exempel enkäter som metod bort. En alternativ insamlingsmetod hade 

varit att observera chefernas arbete. Detta hade kunnat ge en uppriktig bild av arbetssätten med 

relationerna med företag, men varit för tidskrävande. Dessutom utgår undersökningen från ett 

teoretiskt ramverk och är inte fullständigt explorativ, vilket också motiverar för intervjuer. För att 

kunna få förståelse för arbetssätten kring de utvalda begreppen möjliggjorde intervjuerna att 

uppsatsförfattarna kunde ställa teoretiskt anpassade frågor. Hur dessa frågor har anpassats utifrån 

teorin diskuteras i operationaliseringsavsnittet nedan. Med bakgrund i detta har intervjuerna varit 

semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren följer 

förutbestämda teman eller frågor men där respektive intervju är anpassningsbar och relativt 

ostrukturerad (Saunders, 2009, s.320). I denna undersökning innebar ett semi-strukturerat 

upplägg följande intervjuprocess: 

Tabell 1. Information om intervjuerna 
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Intervjuerna inleddes med kontextuella frågor om respondentens arbetsuppgifter och hur 

organisationens långsiktiga samarbeten med företag ser ut. Syftet med dessa frågor var att få 

insikt i relationerna i sig, innan förståelsen för arbetssätten och utmaningarna skapades. 

Därefter ställdes mer strukturerade frågor, baserade på de teoretiska begreppen. Dessa 

planerade frågor kompletterades dock med mer öppna och ostrukturerade frågor i syfte att få 

fördjupad insikt i aspekter som var särskilt intressanta eller problematiska. Med hjälp av 

denna intervjuprocess har uppsatsförfattarna kunnat vara så explorativa som möjligt i 

förhållande till den teoretiska referensramen.!
 

Den största begränsningen med att uppsatsen i huvudsak har utgått från intervjuer som 

insamlingsmetod är förmodligen de reliabilitetsproblem som det innebär. Reliabilitet syftar 

till den utsträckning som datainsamlingsmetoden kommer att generera ett konsekvent resultat 

om studien genomförs av andra forskare eller vid en annan tidpunkt (Saunders, 2009, s.156). 

Uppsatsförfattarna har hanterat risken med att andra författare inte skulle kunna erhålla 

samma resultat vid upprepandet av studien genom att tydligt beskriva alla tillvägagångssätt. 

De organisationer som har varit studieobjekt har redogjorts för, likaså vilka respondenterna 

har varit (se referenser för namn). De begrepp som har studerats har också förklarats i det 

teoretiska ramverket, dessutom beskriver operationaliseringsavsnittet nedan de sätt som 

begreppen har tolkats på. I bilagan till uppsatsen återfinns också de frågor som låg till grund 

för intervjuerna. En risk som är svår att kontrollera för är dock huruvida samma resultat skulle 

kunna erhållas om studien genomfördes vid en annan tidpunkt. Det har framgått att 

insamlingsorganisationernas arbete med relationerna med företag är under utveckling och det 

är möjligt att arbetssätt kommer ha förändrats om en liknande studie görs i framtiden. 

!

3.4 OPERATIONALISERING 
!
De begrepp som undersökningen har utgått från är kommunikation, förtroende, immateriella 

fördelar, materiella fördelar, avslutningskostnader och förpliktelse. För att kunna få tydliga 

svar på hur insamlingsorganisationer arbetar kring dessa begrepp samt varför de arbetar på 

dessa sätt, fanns det ett behov av att operationalisera begreppen. Detta har också stärkt 

uppsatsens validitet. Validitet syftar i huvudsak till den utsträckning som undersökningen 

mäter det som den avser att mäta (Saunders, 2009, s.157). Denna uppsats mäter inget i 

statistiska termer men utreder trots allt teoretiska begrepp. Operationalisering av dessa hjälper 

därför till med att skapa förståelse för arbetssätt angränsat till begreppen, och utesluter 
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arbetssätt som berör annat. Översättningen av begrepp har till stor del baserats på 

konceptualiseringen gjord i MacMillan et al., (2005). Dessa definitioner har testats för sin 

reliabilitet och validitet samt fått stöd. Tabellen nedan beskriver hur de sex begreppen har 

konkretiserats och i bilagan till uppsatsen redogörs för hur frågorna ställdes under 

intervjuerna. 

 
Kommunikation Företag upplever att organisationen lyssnar på dess idéer, bekymmer och förslag 

(MacMillan et al., 2005, s.813). 
 
Företag blir försedda med information, av organisationen, som är viktig för dem 
(MacMillan et al., 2005, s.813). 

Förtroende Företag uppfattar att organisationen är konsekvent och förutsägbar i sitt beteende 
(MacMillan et al., 2005, s.813). 
 
Företag vet att de kan förlita sig på organisationen i avseenden och situationer som är 
särskilt viktiga för dem (MacMillan et al., 2005, s.813). 
 
Företag har förtroende för organisationen (MacMillan et al., 2005, s.813). 

Immateriella  
fördelar 

Företag känner trygghet i att organisationen använder de donerade resurserna på ett 
effektivt sätt (MacMillan et al., 2005, s.809).  
 
Företag har insikt i att de donerade resurserna går till de ändamål som de är avsedda för 
(MacMillan et al., 2005, s.813). 
 
Företag har möjligheter att vara involverade i beslutsfattande angående hur de donerade 
resurserna ska disponeras (MacMillan et al., 2005, s.813). 

Materiella  
fördelar 

Företag erhåller positiv publicitet och/eller får ett förbättrat rykte i samband med relationen 
med organisationen (MacMillan et al., 2005, s.813). 
 
Företag får konkreta fördelar, bortsett från publicitet och rykte, som exempelvis kunskap, 
förbättrad verksamhet och/eller ett utökat kontaktnät i relationen med organisationen 
(MacMillan et al., 2005, s.809, s.813). 

Avslutnings-
kostnader 

Företag får finansiella kostnader om de avslutar relationen med organisationen (MacMillan 
et al., 2005, s.810). 
 
Företag står inför negativa aspekter, bortsett från finansiella kostnader, om de avslutar 
relationen med organisationen (MacMillan et al., 2005, s.810). 

Förpliktelse Företag har avsikt att vara i en långsiktig relation med organisationen (Macmillan et al., 
2005, s.813) 

Företag kommer i framtiden att arbeta för att behålla relationen med organisationen 
(Macmillan et al., 2005, s.813) 

 

 

 

 

Tabell 2. Operationalisering 
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4. RESULTAT 
!
!
För att få en förståelse för hur de studerade insamlingsorganisationerna arbetar med relationer 

med företag och varför de arbetar på dessa sätt krävs först en beskrivning av organisationerna 

i sig. Det framgår nämligen, vilket också visar sig senare i detta avsnitt, att kontexten som 

organisationerna verkar i har stor betydelse för hur de arbetar med sina relationer. 

Undersökningen har utrett sådana relationer mellan insamlingsorganisationer och företag som 

kännetecknas av långsiktighet och samarbete. Det har framgått att dessa relationer är 

konstruerade på olika sätt, och hur relationerna är konstruerade påverkar också sättet som 

organisationerna arbetar med företag. Med bakgrund i detta inleds därför detta avsnitt med en 

sammanfattad beskrivning av organisationerna samt en beskrivning av hur relationerna med 

företag ser ut. Därefter följer en utvecklad redogörelse för arbetssätten och en tillhörande 

analysdel om hur dessa arbetssätt förhåller sig till den teoretiska referensamen.  

!

4.1 ORGANISATIONERNA OCH DESS RELATIONER TILL FÖRETAG 

 

4.1.1 BARNCANCERFONDEN 

!
Barncancerfonden är en svensk organisation som bedriver insamling till att finansiera 

forskning om barncancer. Organisationens uppgift är också att sprida information om 

barncancer och se till att drabbade familjer får råd och stöd (Barncancerfonden, 2014). Av de 

organisationer som är godkända av Svensk Insamlingskontroll4 var Barncancerfonden år 2013 

Sveriges sjuttonde största insamlingsorganisation (SI, A, 2013). Organisationens intäkter var 

år 2014 275mkr och samma år bidrog företag med 5,7 miljoner kronor till Barncancerfonden 

(Barncancerfonden, 2014). För 1,5 år sedan började Barncancerfonden engagera sig med 

insamling från företag. Idag har organisationen cirka 20-30 långsiktiga samarbeten med 

företag.  Dessa relationer är anpassade efter respektive företag men i alla samarbeten arbetar 

organisationen mycket med att ha kontinuerliga aktiviteter. Ett exempel på en relation är 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 SI (Svensk insamlingskontroll) är en organisation som kontrollerar svenska insamlingsorganisationer.  SI 
kontrollerar att insamlade medel går till avsedda ändamål, att insamlings- och administrationskostnader inte 
överstiger 25 % av intäkterna samt att marknadsförings- och insamlingsmetoder är sunda. Organisationer som 
blivit godkända och granskas av SI får ett bankgiro-och/eller plusgirokonto som börjar på 90. Att ha ett 90-konto 
har blivit ett sätt för organisationer att påvisa att de sköter sig (SI, B, 2013) 
!
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samarbetet som organisationen har med ett bilföretag. Företaget skänker vid varje 

provkörning en bestämd summa till organisationen och dessutom deltar företaget i 

Barncancerfondens cykellopp en gång om året (Blomberg, 2015). 

!
4.1.2 HJÄRT-LUNGFONDEN 

!
Hjärt-Lungfonden är en svensk förening som samlar in och fördelar pengar till forskning om 

hjärt- och lungsjukdomar. Hjärt-Lungfonden informerar också om dessa sjukdomar (Hjärt-

Lungfonden, 2013). Av de organisationer som är godkända av SI var Hjärt-Lungfonden år 

2013 Sveriges fjortonde största insamlingsorganisation (SI, A 2013). Intäkterna samma år var 

269 miljoner kronor (Hjärt- Lungfonden, 2013). Det framgår inte i verksamhetsberättelsen 

hur stor andel av intäkterna som är från företag, däremot framgick det i intervjun att andelen 

intäkter från företag är cirka 5-7% (Sparreljung, 2015). Hjärt-Lungfonden har arbetat på olika 

sätt i långsiktiga samarbeten med företag. Föreningen har beslutat sig för att framöver 

huvudsakligen samarbeta med företag på två sätt. Företag kan tillsammans med Hjärt-

Lungfonden driva projekt med angränsning till föreningens mål att bedriva insamling och 

informera om hjärt- och lungsjukdomar. Ett exempel på ett sådant projekt är ”Hjärtsäkra 

Sverige” där två företag har finansierat möjligheten för andra företag att få utbildning i hjärt- 

och lungräddning samt hjärtstartare till sina verksamheter. Den andra varianten av samarbete 

är att företag säljer en produkt där en del av intäkterna går till förmån för Hjärt- och 

Lungfonden (Sparreljung, 2015). 

!
4.1.3 PLAN 

!
Plan International är en barnrättsorganisation med verksamhet i 72 länder. Plan Sverige 

arbetar med att bedriva insamling till den internationella organisationen, öka kännedom om 

Plan och medverka i påverkansarbete för barns rättigheter (Plan, 2014). År 2013 var Plan, 

enligt SI, Sveriges nionde största organisation baserat på insamlade medel (SI, A, 2013). Plan 

Sverige samlade år 2014 in 310mkr och intäkterna från företag var 3,4mkr (Plan, 2014). Plan 

har två typer av relationer med företag som kännetecknas av långsiktiga samarbeten. Ungefär 

20 företag är företagspartner, dessa samarbeten drar in minst 100 000 kr per år. I dessa 

samarbeten kan företag exempelvis investera en engångssumma i ett projekt eller ha 

kampanjer med insamling till förmån för Plan. Fem företag är strategisk partner vilket innebär 

att företagen bidrar med omkring en miljon kronor, dessa avtal skriv på minst två år. Denna 
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relation är anpassad efter företagets profil. Ofta bidrar företaget inte enbart med finansiella 

resurser, utan exempelvis också med sitt kontaktnät (Valencia, 2015). 

!
4.1.4 UNICEF 

!
UNICEF är en barnrättsorganisation som tillhör FN och är verksam i 190 länder. UNICEF 

Sveriges uppgift är att samla in pengar till UNICEFs internationella arbete, informera om 

barnrättsfrågor samt driva påverkansarbete (UNICEF, A, 2013). Av de organisationer som är 

godkända av Svensk Insamlingskontroll var UNICEF Sverige år 2013 landets tredje största 

insamlingsorganisation sett till insamlade medel (SI, A, 2013). År 2013 uppgick insamlade 

medel till 648 mkr. 45 % av dessa intäkter kom från företag. IKEA Foundation bidrog med 

232 mkr, motsvarande 35,8 % av de totala insamlingsintäkterna (UNICEF, B, 2013). 

UNICEF Sverige har runt 15-20 relationer med företag som kännetecknas av långsiktighet 

och samarbete. IKEA och H&M är de avsevärt största samarbeten. Organisationens målgrupp 

för dessa relationer är globala företag med huvudkontor i Sverige, i regel ska samarbetet 

samla in minst 1-1,5 mkr per år. Alla samarbeten anpassas för respektive företag, men en 

likhet är att företagen vanligtvis investerar i projekt med koppling till deras verksamhet. Ett 

exempel på ett sådant samarbete är ett cykelföretag som investerar i UNICEF:s 

utbildningsprogram i Ghana genom att skänka cyklar till barn så de kan ta sig till och från 

skolan (Linden, 2015). 

!

4.2 INSAMLINGSORGANISATIONERNAS ARBETE MED 

RELATIONSMARKNADSFÖRING 

!
För att på ett tydligt sätt redogöra för hur de studerade organisationerna arbetar med de sex 

utvalda variabler som kännetecknar framgångsrik relationsmarknadsföring, kommer detta 

avsnitt kategoriseras efter respektive variabel. I tabellerna nedan redovisas resultatet från 

intervjuerna och under varje tabell analyseras resultatet i relation till det teoretiska ramverket. 

Variablerna kommer att presenteras i den ordning som de har undersökts, vilket innebär att de 

variabler som antas påverka andra variabler presenteras först. 
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4.2.1 KOMMUNIKATION 
 
Kommunikation har undersökts som en tvåvägsprocess som innebär att organisationer både 

informerar och lyssnar på företag som de är i en relation med. Denna variabel har undersökts 

genom att utreda på vilka sätt samt varför insamlingsorganisationer kommunicerar med 

företag. 

!
Barncancer-

fonden 

Barncancerfonden arbetar med att informera företag om frågor som är viktiga för dem i dels 
personliga möten, men också i en tidning som skickas ut till alla bidragsgivare. Tidningen 
beskriver barncancerfondens arbete på ett generellt plan. Organisationen kan också förse 
företag med specifik information om de stöttar ett särskilt projekt. Barncancerfonden arbetar 
mycket med att lyssna på företag och gör det huvudsakligen i personliga möten. Personlig 
kommunikation prioriteras eftersom det antas skapa goda samarbeten. På grund av 
kostnadskraven från SI försvåras dock möjligheterna för personlig kommunikation med 
företag (Blomberg, 2015).  

Hjärt-

Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden anpassar all kommunikation utifrån företagen, men menar att graden av 
anpassning styrs av storleken på bidraget. Vanligtvis informerar de företag i nyhetsmaterial 
eller fortlöpande information om projekt. De informerar även via hemsidan och i personliga 
möten. Organisationen lyssnar på företag genom att ha en personlig kommunikation med dem, 
samt ha avstämningsmöten några gånger per år. Hjärt-Lungfonden kommunicerar på dessa sätt 
för att det förväntas bygga lojalitet (Sparreljung, 2015).  

Plan Ramarna för hur Plan kommunicerar med företag sätts av företagen. Företag blir försedda med 
information som är relevant för dem i personliga möten, och de blir försedda med rapporter 
som beskriver utvecklingen i projekt som de stöttar. Plan prioriterar personlig kontakt för att 
det förväntas skapa goda relationer. Eftersom företag investerar stora summor vill de också 
vara delaktiga i planering av projekt, därför lyssnar Plan mycket på företag (Valencia, 2015).  

UNICEF UNICEF förser företag med såväl relevant som irrelevant information (exempelvis 
information om katastrofer). Kommunikationen är i hög grad personlig: via mail, telefon eller 
möten. Organisationen kommunicerar oftare med större samarbetspartner än mindre, eftersom 
”resurserna måste matcha penningen”. UNICEF skickar inte ut nyhetsbrev eller 
kvartalsrapporter eftersom företag inte antas läsa dem.  Organisationen kommunicerar istället 
anpassad information om specifika projekt. UNICEF lyssnar på företags idéer och bekymmer 
så ofta som möjligt (Linden, 2015). 

!
 

Samtliga av de studerade insamlingsorganisationerna arbetar mycket med att förse företag 

med information som är viktig för företagen, samt att lyssna på idéer, bekymmer och förslag 

från dem. Alla respondenter nämnde att kommunikationen i stor utsträckning är anpassad 

utifrån företagens önskemål. Dessutom verkar de prioritera personlig kommunikation. 

Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden nämnde att kostnadskraven de har på sig från SI 

begränsar dess möjligheter att anpassa kommunikationen efter företagens önskemål. 

Resultatet i MacMillan et al., (2005) visar att kommunikation korrelerar positivt med 

Tabell 3. Arbetet med kommunikation 
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förtroende och immateriella fördelar och genom kommunikation antas företag kunna skapa 

förpliktade företag. Resultatet i denna uppsats undersökning är att kommunikation verkar vara 

viktigt för att skapa goda relationer, vilket går i linje med resonemanget i MacMillan et al., 

(2005). När respondenterna däremot svarade på varför de arbetar med kommunikation 

framgick det inte att det var i syfte att skapa förtroende eller immateriella fördelar. När 

förtroende respektive immateriella fördelar undersöktes framgick det däremot att 

kommunikation var ett viktigt arbetssätt för att skapa det. Kommunikationens roll i detta 

kommer att analyseras nedan.   

!

4.2.2 FÖRTROENDE 
!
Förtroende har undersökts som att organisationer är konsekventa och förutsägbara i sina 

beteenden, samt att företag kan förlita sig på organisationer i situationer som är viktiga för 

dem. 
Barncancer- 
fonden 

Barncancerfonden arbetar mycket med att skapa förtroende. Organisationen arbetar med att vara 
konsekvent och förutsägbar genom att vara professionell. Detta sker främst genom att 
kommunicera med företag, alltid hålla löften och ha företags bästa för ögonen. Varumärket 
antas påverka förtroendet, varför Barncancerfonden alltid ser efter sitt varumärke. Om det 
skapas bad-will i en relation har organisationen alltid rätt att dra sig ur. Slutligen arbetar 
organisationen med att skapa förtroende genom att inte tillåter öronmärkning av bidrag 
(Blomberg, 2015). 

Hjärt- 
Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden arbetar mycket med att skapa förtroende eftersom det anses avgöra om de får 
finansiellt stöd. Organisationen arbetar med detta genom att granskas av SI, sända ut 
projektrapporter om forskningen samt tillhandahålla företag med information om Hjärt-
Lungfondens arbete. Organisationen skapar också förtroende genom att vara serviceinriktad, 
men detta arbete begränsas av kostnadskraven. Varumärket har betydelse för förtroendet och 
därför skrivs avtal som skyddar varumärket. De skapar också förtroende genom att inte 
samarbeta med företag som inte har samma värderingar som dem. Slutligen öronmärker de inte 
bidrag, detta i syfte att ska förtroende (Sparreljung, 2015). 

Plan Plan är konsekvent i att alla företag ska få lika mycket av organisationens resurser om de 
investerar lika mycket.  Plan vill inte vara förutsägbar eftersom de vill vara innovativa i 
relationen. Företag ska kunna förlita sig på att Plan gör det som förväntas av organisationen. 
Förutom att organisationen gör det som den ska, visar Plan detta genom att tillsammans med 
företag resa till projekt, men också i kommunikation av olika slags information. Plan försöker 
skapa förtroende hos företag genom att bygga nära relationer med dem samt genom att ha ett 
90-konto (Valencia, 2015). 
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UNICEF UNICEF arbetar mycket med att skapa förtroende eftersom det anses vara dess viktigaste 
kapital. Alla arbetssätt anses relatera till förtroendeskapandet. Organisationen vill vara 
förutsägbar och konsekvent men eftersom katastrofer uppkommer måste organisationen ofta 
förändra arbetssätt. Förtroende byggs när företag reser till programländer och skapar relationer 
med personalen där. Genom rapporter om projekt skapas också förtroende. Varumärket har 
betydelse för förtroende och UNICEF måste ständigt leva upp till det. Detta skapar 
organisationen genom att vara professionella samt internt inte strula till det. För att skydda 
varumärket ingår UNICE inte i samarbeten med företag som inte delar dess värderingar 
(Linden, 2015). 

!
 

MacMillan et al., (2005) fann att kommunikation korrelerade positivt med förtroende 

eftersom förtroende skapas av hur organisationen har betett sig i det förflutna, där 

kommunikation är en del i detta beteende. Resultatet i denna undersökning tyder på att 

kommunikation används för att skapa förtroende, vilket är enligt med MacMillan et al., 

(2005). I denna undersökning framgår det att organisationerna dessutom arbetar på flera olika 

sätt för att skapa förtroende. Att ha ett starkt varumärke tycks exempelvis vara viktigt för att 

skapa förtroende. Att ha ett 90-konto och därmed påvisa låga administrationskostnader verkar 

också vara ett sätt skapa förtroende. Detta resultat kan innebära att inte bara kommunikation 

utan även starka varumärken och låga administrationskostnader kan föranleda förtroende i 

dessa relationer och därmed vara viktiga för framgångsrik RM. 

 

MacMillan et al., (2005) fann också att förtroende korrelerar positivt med immateriella 

fördelar. Det framgår i denna undersökning att organisationer tycks arbeta på liknande sätt 

med variablerna förtroende och immateriella fördelar. Detta förklaras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

Tabell 4. Arbetet med förtroende 
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4.2.3 IMMATERIELLA FÖRDELAR 
!
Immateriella fördelar har undersökts som att företag känner trygghet i att de donerade 

resurserna används på ett effektivt sätt, att de donerade resurserna går till de ändamål som de 

är avsedda för samt att företag har möjlighet att vara involverade i beslutsfattande angående 

vart pengarna ska avsättas. 

 
Barncancer- 
fonden 

Barncancerfonden påvisar att resurserna används på ett effektivt sätt och går till de ändamål 
som de är avsedda för genom att granskas av SI samt genom att publicera en årlig rapport om 
Barncancerfondens övergripande arbete. Denna rapportering är inte på detaljnivå utan beskriver 
forskningens utveckling i sin helhet. Företag får inte vara involverade i beslutsfattande vad 
gäller vart pengarna ska gå. De projekt som får finansiering bestäms av nämndemänsgrupper. 
Företag kan dock välja inriktning på projekten, exempelvis leukemiforskning. I frågor som inte 
rör forskning, exempelvis aktiviteter, är företag i hög grad involverade i beslutsfattande 
(Blomberg, 2015). 

Hjärt- 
Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden kommunicerar direkt med företag samt sammanställer rapporter för att påvisa 
att resurserna används effektivt. En rapport är konkret och beskriver utvalda forskares arbete 
under året, en annan beskriver forskningen överlag. Organisationen arbetar för att påvisa att 
resurserna går dit de ska genom att rapportera enligt SI och FRII5. Hjärt-Lungfonden låter inte 
företag vara inblandade i beslut om vilka projekt som får bidrag, det bestämmer ett 
forskningsråd. Företag har möjlighet att bestämma vilken typ av projekt som får stöd, ex. 
kärlsjukdomar. Har organisationen ett projekt tillsammans med ett företag, utanför forskningen, 
fattas beslut gemensamt (Sparreljung, 2015). 

Plan Plan skapar trygghet för att resurserna används på ett effektivt sätt genom att ha ett 90-konto. 
Organisationen visar att resurserna går till de avsedda målen genom att sammanställa rapporter 
om respektive projekt. Rapporten beskriver hur varje korona har spenderats. Detta påvisar 
transparens som Plan tror skapar förtroende. Dessutom kan företagen resa till projekten för att 
se vart resurserna går. Plan vill att företag ska vara involverade i beslut om vart resurserna 
avsätts och tror att detta har positiv inverkan på dess vilja att investera. Alla beslut måste dock 
angränsa till barnrätt (Valencia, 2015). 

UNICEF UNICEF skapar trygghet i att pengarna används effektiv och att de går till de avsedda 
ändamålen genom att sammanställa årliga rapporter om respektive projekt. Där beskrivs arbetet 
och utgifter i detaljnivå. Företag kan också resa med UNICEF och besöka projekten. Företag får 
vara involverade i beslut angående vilket land eller vilket projekt som ska få finansiering. 
Inställningen är dock att UNICEFs behov styr och att företagens är ett komplement till det 
(Linden, 2015). 

!
 

Samtliga studerade insamlingsorganisationer verkar arbeta med att skapa immateriella 

fördelar. MacMillan et al., (2005) fann att både kommunikation och förtroende korrelerar 

positivt med immateriella fördelar samt att immateriella fördelar korrelerar positivt med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 !FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) är de svenska insamlingsorganisationernas 
branschorganisation. FRII har upprättat en kvalitetskod som alla medlemmar ska rapportera enligt. Koden syftar 
till att organisationerna ska visa transparens i sitt arbete för att allmänheten ska veta vad de gör (FRII B, 2015).!

Tabell 5. Arbetet med immateriella fördelar 
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förpliktelse. Författarna resonerar att eftersom företag inte är konsumenter av 

organisationernas output är det svårt för dem att kontrollera att organisationer använder 

resurserna effektivt samt att resurserna går dit de ska. Förtroende antas istället vara det som 

skapar denna förvissning. Genom att kommunicera antar författarna också att en sådan 

förvissning kan skapas. Det framgår i resultatet av denna uppsats undersökning att 

insamlingsorganisationerna arbetar med att kommunicera för att skapa dessa immateriella 

fördelar. Huvudsakligen kommunicerar organisationerna med företagen genom att skicka ut 

rapporter. Hur dessa rapporter ser ut skiljer sig mellan forskningsorganisationerna och 

barnrättsorganisationerna. Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden framställer relativt 

generella rapporter om forskningens utveckling. Detta beror på forskningens karaktär som 

begränsar möjligheter att specifikt påvisa vart pengarna går men också vilken nytta!de gör.!
Plan och UNICEF kan däremot framställa rapporter på detaljnivå, eftersom dess ändamål 

möjliggör för det, exempelvis 1 griffeltavla á X kr. 

!
Det har också framgått att insamlingsorganisationerna arbetar på liknande sätt med att skapa 

immateriella fördelar som de arbetar med att skapa förtroende. Att kommunicera, ha ett 90-

konto/granskas av SI samt informera om ändamålen är arbetssätt som har diskuterats i 

samband med båda variablerna. Detta kan bero på att sättet som insamlingsorganisationer 

arbetar med att skapa immateriella fördelar är att skapa förtroende, vilket går i linje med 

resonemanget i MacMillan et al., (2005). Däremot framgick det i uppsatsens undersökning att 

barnrättsorganisationerna arbetar på ytterligare ett sätt för att påvisa att resurserna används 

effektivt samt att de går dit de ska. Denna immateriella fördel innebär att företag kan följa 

med organisationerna kan följa med organisationerna till projektländerna och förvissas om 

detta. De har framgått att forskningsorganisationerna är begränsade i dessa avseenden 

eftersom de inte kan ta med företag in i forskningen på samma sätt. Slutligen skiljer sig 

arbetssätten vad gäller involvering i beslutsfattande om vart resurser avsätts, mellan 

organisationerna. Företag som samarbetar med Plan och UNICEF får i högre grad vara 

involverade i beslutsfattande än de som samarbetar med forskningsorganisationerna. Där 

bestämmer forskningsråd vilka projekt som får finansiellt stöd. En upptäckt i undersökningen 

var att forskningsorganisationerna arbetar med företag i projekt som inte direkt är kopplade 

till ändamålen, alltså forskning. Eftersom forskning är abstrakt försöker organisationerna 

skapa konkreta projekt med företag för att få bidrag, exempelvis Hjärt-Lungfondens 

Hjärtsäkra Sverige och Bancancerfondens samarbete med ett bilföretag. I dessa typer av 

projekt vill organisationerna göra företagen så involverade som möjligt.  
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4.2.4 MATERIELLA FÖRDELAR 
!
Materiella fördelar har undersökts som att företag erhåller positiv publicitet, ett förbättrat 

rykte och/eller får andra konkreta fördelar i samband med sin relation med organisationen. 

!
 

Utifrån undersökningen framgår det att samtliga studerade insamlingsorganisationer arbetar 

på flera sätt med att skapa materiella fördelar. MacMillan et al., (2005) fann inget signifikant 

samband mellan materiella fördelar och förpliktelse, och diskuterade att detta var ett oväntat 

resultat. Om det stämmer att företag inte blir mer förpliktade när materiella fördelar ökar, är 

det oturligt att insamlingsorganisationerna arbetar med det. Däremot verkat organisationerna 

ha en uppfattning om att materiella fördelar visst är viktigt. Företag får materiella fördelar i 

relation till storleken på bidraget. Det framgick i undersökningen att resorna som 

barnrättsorganisationerna kan göra med företag också anses vara en materiell fördel. Detta 

tyder på att resorna inte enbart syftar till att påvisa att resurserna används effektivt och till de 

Barncancer- 
fonden 

Barncancerfonden strävar efter att skapa mervärde för företag och vill att de ska få positiv 
publicitet och ett förbättrat rykte. Sådana fördelar förväntas göra företag mer positiva till 
samarbetet. Användning av varumärke och marknadsföringsmaterial antas skapa mervärde, 
vilken utsträckning dessa fördelar erhålls bestäms av storleken på bidraget. Barncancerfonden 
antar att aktiviteterna som organisationen har med företag uppfattas som fördelar. 
Organisationen föreläser hos företag. Respondenten diskuterade också att organisationen inte 
kan bistå med resor för företag (Blomberg, 2015) 

Hjärt- 
Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden arbetar relativt lite med materiella fördelar. Företag får ta el av 
marknadsföringsmaterial beroende på storleken på bidraget. Organisationen kan skriva om 
samarbeten i dess sitt nyhetsbrev eller ha PR-event tillsammans med företag. Om företag 
önskar kan Hjärt-Lungfonden erbjuda dem information om sjukdomar och hälsa samt 
arrangera kontakt med forskare som kan föreläsa om sådana frågor. Respondenter uppfattar att 
det är svårt för organisationen att erbjuda företag konkreta fördelar, eftersom de ängar sig åt 
forskning, och anser att detta är lättare för andra typer av organisationer (Sparreljung, 2015) 

Plan Plan arbetar med skapa fördelar för företag eftersom organisationen antar att de inte vill 
skänka pengar utan att få något i gengäld. Titulering som samarbetspartner och användning av 
Plans logotyp och budskap i kommunikationskanaler är sådana fördelar. Större bidrag ger fler 
fördelar. Plan besöker ofta företag och erbjuder föreläsningar och utbildningar samt erbjuder 
personal volontärarbeten. Företag får även resa med Plan till projekt, vilket personalen 
uppskattar och anser är roligt (Valencia, 2015). 

UNICEF UNICEF erbjuder företag marknadsföringsmaterial. Organisationen går i speciella projekt ut i 
pressreleaser tillsammans med företag, vilket anses vara en materiell fördel. UNICEF kan 
även bistå med kunskap och sitt nätverk. Företag kan resa till projekt med organisationen. De 
största företag som UNICEF som samarbetar med är dock inte särskilt intresserade av dessa 
fördelar eftersom de har starka varumärken och besitter tillräcklig kunskap själva. Fördelarna 
för dessa företag är snarare att UNICEF sköter arbetet med barnrättsfrågor så att företag kan 
fokusera på sin kärnverksamhet (Linden, 2015). 

Tabell 6. Arbetet med materiella fördelar 
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ändamål de är avsedda för, utan också att de är konkreta och roliga personalaktiviteter. 

Slutligen framgick det i intervjun med UNICEF att organisationens största samarbetspartners 

inte verkar vara intresserade av dessa typer av materiella fördelar, eftersom företagen redan 

besitter mycket kunskap och har starka varumärken. CSR-arbete är en relativt stor del av 

dessa företags verksamheter och därför blir den huvudsakliga fördelen att UNICEF 

underlättar för detta CSR-arbete. 

!

4.2.5 AVSLUTNINGSKOSTNADER 
!
Avslutningskostnader har undersökt som att det uppstår finansiella kostnader och/eller andra 

negativa aspekter (icke finansiella kostnader) för företag som avslutar sin relation med en 

insamlingsorganisation. Denna variabel har undersökts genom att utreda om och varför/varför 

inte insamlingsorganisationerna arbetar för att skapa sådana kostnader.  

 
Barncancer-

fonden 

Barncancerfonden arbetar inte med att skapa varken finansiella eller icke finansiella 
avslutningskostnader för företag. Respondenten menar att avslutningskostnader kan låsa 
företag i relationen och att det riskerar att minska företags engagemang.  Dessutom antas 
avslutningskostnader leda till att negativa känslor associeras med relationen till 
Barncancerfonden. Organisationen vill enbart arbeta med att skapa positiva känslor i 
relationen och genom det göra företagen engagerade (Blomberg, 2015).  

Hjärt-

Lungfonden 

Hjärt-Lungfonden arbetar inte med att skapa varken finansiella eller icke finansiella 
avslutningskostnader för företag. Respondenten förklarar att organisationen vill arbeta på ett 
positivt sätt och genom uppföljning, utvärdering och korrigering skapa goda relationer med 
företag (Sparreljung, 2015). 

Plan Plan arbetar inte med att skapa varken finansiella eller icke finansiella avslutningskostnader 
för företag. Orsaken är att organisationen inte vill binda företag till deras relation på grund av 
kostnader. Plan vill enbart arbeta med företag som verkligen vill samarbeta med dem. 
Respondenten förklarar dock att företag inte får titulera sig som samarbetspartner eller 
använda marknadsföringsmaterial när relationen avslutas. Detta skulle kunna uppfattas som en 
kostnad för företag, men är inget som organisationen arbetar med i syfte att skapa 
avslutningskostnader. Orsaken till att Plan inte arbetar med detta är att det kan skapa en 
hotbild kring avtalet (Valencia, 2015). 

UNICEF UNICEF arbetar inte med skapa varken finansiella eller icke finansiella avslutningskostnader. 
Anledningen är att det skulle kunna upplevas som påtryckningsmetoder för att få företag att 
stanna i relationen. Respondenten förklarar att organisationen inte vill arbeta på sådana sätt, 
utan enbart få företag att stanna genom att visa att UNICEF göra skillnad (Linden, 2015). 

!!
 

Ingen av de studerade insamlingsorganisationerna arbetar med att skapa avslutningskostnader. 

MacMillan et al., (2005) fann inget signifikant samband mellan avslutningskostnader och 

Tabell 7. Arbetet med avslutningskostnader 



! 29!

förpliktelse, och menar att detta förmodligen beror på att företag inte upplever att sådana 

kostnader existerar över huvud taget. Resultatet i undersökningen i denna uppsats visar sig att 

organisationerna inte arbetar med att skapa sådana kostnader, varför företag heller kanske inte 

upplever att sådana kostnader existerar. Resultatet i denna undersökning bidrar också med en 

förståelse för varför insamlingsorganisationerna inte arbetar med att skapa dessa kostnader. 

Anledningen tycks vara att sådana kostnader skulle skapa negativitet i relationen. Fastän 

MacMillan et al., (2005) fann att företag inte uppfattar att det finns avslutningskostnader i 

relationer med icke vinstdrivande organisationer och resultatet i denna undersökning indikerar 

på att insamlingsorganisationer heller inte arbetar med avslutningskostnader, finns det en 

möjlighet att dessa trots allt existerar. Företag som är i djupa samarbeten med 

insamlingsorganisationer, exempelvis IKEA som har samarbetat med UNICEF i 15 år, kan 

tänkas möta kostnader om de avslutar relationen. Negativ publicitet skulle kunna uppstå och 

likaså kostnader förknippade med att ingå en ny relation med en annan organisation. På grund 

av detta kanske avslutningskostnader trots allt påverkar förpliktelse i vissa situationer, även i 

denna kontext.  

4.2.6 FÖRPLIKTELSE 
!
Förpliktelse har undersökts som att företag har avsikt att vara i en långsiktig relation med 

organisationen samt att företag i framtiden kommer att arbeta för att behålla denna relation. 

 
Barncancer- 
fonden 

Barncancerfonden strävar efter att göra samarbeten med företag långsiktiga. Organisationen 
utgår från att varje avtal ska löpa i minst tre år. Långsiktiga relationer anses vara en mer 
lönsam strategi än flera kortare samarbeten, särskilt eftersom ett förtroende redan har skapat 
vilket är resurskrävande (Blomberg, 2015).  

Hjärt- 
Lungfonden 

Hjärtlungfonden har flera långsiktiga samarbeten och strävar efter att förlänga alla avtal. 
Respondentens erfarenhet är ett det är enklare och billigare att förlänga avtal än att arbeta in 
nya samarbete (Sparreljung, 2015).  

Plan Plan arbetar med att skapa långsiktiga relationer med alla företag. Det krävs ofta några år för 
att se ett resultat av Plans arbete. Företag som har investerat mycket pengar vill gärna se ett 
resultat, varför de också strävar efter långsiktighet. Respondenten förklarar att långsiktiga 
relationer kräver ett engagemang från företag vilket kräver ett aktivt arbete från Plans sida. 
Förtroende och tillit måste skapas och respondenten förklaras att detta sker genom de 
arbetssätt som har diskuterats (Valencia, 2015). 

UNICEF UNICEF strävar efter att alla företag ska vilja stanna i relationen med organisationen samt att 
de ska vilja arbeta vidare med den. Alla avtal löper i minst tre år. Företag vill ha långsiktiga 
samarbeten för att investeringarna ska ge resultat. UNICEF arbetar med att få företag att 
stanna i relationen genom att visa att organisationen gör ett bra arbete och genom att bygga 
förtroende (Linden, 2015). 

!
Tabell 8. Arbetet med förpliktelse 
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Alla de studerade insamlingsorganisationer verkar sträva efter att skapa förpliktade företag. 

Resultatet i MacMillan et al., (2005) visar att gemensamma värderingar och immateriella 

fördelar korrelerar direkt med förpliktelse, samt att resterande variabler korrelerar indirekt, 

via medierande variabler, med förpliktelse. Författarna menar att dessa variabler till stor del 

förklarar förpliktelse. Förpliktelse inkluderades i denna uppsats undersökning för att 

möjliggöra en upptäckt av arbetssätt som inte täcks in av de andra variablerna. Däremot 

framgick det inte att insamlingsorganisationerna arbetade på andra sätt än de som redan har 

förklarats, i syfte att skapa förpliktade företag. Det framgick inte heller att någon specifik 

variabel arbetades med särskilt mycket för att skapa förpliktelse. Däremot nämnde tre 

respondenter att förtroende har en del i detta. 
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5. DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats har varit att skapa förståelse för hur insamlingsorganisationer i Sverige 

arbetar med relationsmarknadsföring mot företag. För att uppnå detta syfte har uppsatsen 

undersökt på vilka sätt fyra insamlingsorganisationer arbetar i relation till sex variabler som inom 

RM antas vara viktiga för framgångsrika relationer och lyckad RM. Uppsatsen har också sökt en 

förståelse för varför organisationerna arbetar på dessa sätt. 

I resultatavsnittet ovan har det framgått att de studerade insamlingsorganisationerna arbetar i 

relation till fem av variablerna. Organisationerna arbetar med kommunikation, immateriella 

fördelar, materiella fördelar, förtroende samt förpliktelse. Sätten som organisationerna arbetar 

kring dessa variabler och orsakerna till varför de gör det är många och det är svårt att återge ett 

sammanfattat resultat. Vi tror att det åtminstone finns två skäl till varför arbetssätten och 

förklaringarna varierar mycket. För det första verkar varje relation som organisationerna har med 

företag vara unik, och arbetssätten i relationen verkar vara anpassade efter företagens önskemål. 

Detta beror förmodligen på att undersökningen har utgått från relationer som kännetecknas av 

långsiktighet och samarbete. Det verkar som att dessa relationer är väldigt viktiga för 

organisationerna, eftersom de innebär så stora summor pengar, och därför anstränger de sig för 

att tillfredsställa företagen i hög grad. Att undersökningen inte utgick från ett bestämt antal 

samarbeten utan att organisationerna allmänt har förklarat arbetet med sina långsiktiga 

samarbeten, kan därmed ha begränsat möjligheterna att besvara syftet på ett tydligt sätt. Genom 

att inte ha specificerat relationerna tydligare kan å andra sidan ha bidragit med att vi har fått en 

bild av hur insamlingsorganisationer kan arbeta med RM som annars kanske inte hade framgått. 

Tre särskilda upptäckter diskuteras senare. För det andra kan en orsak till det spretiga resultatet 

vara att insamlingsorganisationernas kontexter påverkar arbetssätten. Det har till exempel visat 

sig att organisationernas ändamål, om de är inriktade mot forskning eller barnrätt, har betydelse 

för hur de kan arbeta med företag. Det har även visat sig att inställningen till företagssamarbeten 

påverkar hur de arbetar. Barncancerfonden verkade vara väldigt engagerade i företagssamarbeten 

och i jämförelse med de övriga studerade organisationerna arbetade de även på fler olika sätt med 

relationerna. UNICEFs storlek, organisationen är den överlägset största organisation som har 

studerats, verkar också ha betydelse. Exempelvis har UNICEF möjlighet att själv välja 

samarbetspartner, vilket övriga organisationer inte riktigt kan. Överlag verkar organisationen 
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ha mer makt i relationerna med företag jämfört med de andra studerade organisationerna. 

UNICEF förklarade till exempel att organisationens behov styr och att företagens behov är ett 

komplement till det. De andra organisationerna förklarade snarare att företagens behov styr. 

 

Resultatet i denna undersökning visar även att ingen av de studerade organisationerna arbetar 

med att skapa avslutningskostnader, eftersom ett sådant arbetssätt förväntas göra företag 

omotiverade till att samarbeta med organisationerna. Många av de sätt som organisationerna 

arbetar med i relationerna till företag går i linje med resonemang i MacMillan et al., (2005). 

Exempelvis förklarade samtliga organisationer att de arbetar med kommunikation för att 

skapa förtroende. I tre avseenden visade resultatet i denna undersökning däremot nya begrepp 

som organisationerna arbetar med som inte har en särskilt tydlig koppling till MacMillan et 

al., (2005). Dessa begrepp är låga administrativkostnader, starkt varumärke samt besöka 

projekt. När insamlingsorganisationerna förklarade hur de försöker visa att företags resurser 

används på ett effektivt sätt och att de går till de ändamål som de är avsedda för, beskrev de 

att 90-kontot hade betydelse. Att ha ett 90-konto innebär bland annat att SI granskar 

insamlingsorganisationens utgifter. Organisationer som har insamlings- och 

administrationskostnader som överstiger 25 % av dess intäkter underkänns av SI och blir 

därmed av med sitt 90-konto. Det framgick i undersökningen att organisationerna strävar efter 

att ha så låga administrativa kostnader som möjligt. Detta resultat indikerar på att låga 

administrativkostnader skulle kunna ha en positiv påverkan på immateriella fördelar. Däremot 

framgick det också i undersökningen att kravet från SI begränsar organisationernas arbete. I 

undersökningen framgick det att organisationerna kanske skulle kunna göra större nytta i sina 

ändamål om de investerade mer, exempelvis i relationer med företag eller internt. Sådana 

investeringar begränsas idag av kostnadskraven. Därför är det är möjligt att ifrågasätta om 

låga administrationskostnader är ett lämpligt sätt att mäta organisationers effektivitet. 

Relationen mellan låga administrationskostnader och immateriella fördelar borde undersökas i 

framtida forskning. Anser företag att låga administrationskostnader påvisar att 

organisationerna använder resurser på effektivt sätt? 

 

Ett annat begrepp som diskuterades flertalet gånger i undersökningen var betydelsen av 

insamlingsorganisationernas varumärke. MacMillan et al., (2005) diskuterade att 

varumärkesassociering är något som företag borde vara intresserade av i en relation med en 

icke vinstdrivande organisation. Resultatet i uppsatsens undersökning visar att 

insamlingsorganisationerna arbetar med att företag ska få använda organisationens logotyp 
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och annat marknadsföringsmaterial i samarbeten, vilket indikerar på att företag tycker att 

detta är viktigt för att ha en god relation med organisationen. Varumärkets betydelse 

diskuterades däremot också i angränsning till att skapa förtroende. Innan ett företag har ingått 

en relation med organisationen antas förtroendet för organisationen till största del ligga i 

varumärket. Eftersom förtroende anses vara avgörande för om insamlingsorganisationer får 

bidrag, verkar därför varumärket vara avgörande för om organisationerna får bidrag över 

huvud taget. När parterna har blivit bekanta spelar dock andra saker, såsom kommunikation, 

roll för förtroendet. Skulle däremot insamlingsorganisationers varumärke skadas under 

samarbetet förväntar organisationerna sig att förtroendet för dem kommer att minska. Med 

anledning av detta föreslår vi att framtida forskning utreder relationen mellan dels varumärke 

och förpliktelse men också relationen mellan varumärke och förtroende. 

 

Slutligen framgick det också i undersökningen att de två barnrättsorganisationerna kunde visa 

att företags bidrag används på ett effektivt sätt samt att de går dit de ska genom att resa med 

företag till de specifika länder/projekt som de har investerat i. MacMillan et al., (2005) 

förklarade att immateriella fördelar, det vill säga förvissningen om att resurserna används på 

ett effektivt sätt samt att de går till de avsedda ändamålen, är problematiskt för icke 

vinstdrivande organisationer eftersom företag inte är konsumenter av organisationernas 

output. Författarna menar att förtroende och kommunikation är de sätt som organisationerna 

kan påvisa de immateriella fördelarna. Resultatet i denna uppsats undersökning indikerar dock 

på att organisationerna kan påvisa detta genom att företagen kan besöka projekten i fråga, 

vilket är en möjlighet som MacMillan et al., (2005) inte diskuterar. Det är möjligt att det kan 

finns ytterligare sätt att arbeta med immateriella fördelar, utöver att resa med organisationer, 

dels för barnrättsorganisationer men också för andra typer av insamlingsorganisationer. 

Forskningsorganisationerna beskrev att det var svårt för dem att specifikt visa hur resurser 

används och att de används på ett effektivt sätt. För dessa organisationer, men även för andra, 

kan det vara intressant att i framtida forskning utreda vilka möjligheter det finns att skapa 

immateriella fördelar.!
!
!
!
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6. SLUTSATS 
!
Denna uppsats har syftat till att skapa förståelse för hur insamlingsorganisationer arbetar med 

relationsmarknadsföring mot företag. Tillvägagångssättet har varit att undersöka 

organisationers arbetssätt relaterat till begrepp som anses vara viktiga för att skapa långsiktiga 

relationer. Förhoppningen har varit att framtida forskning ska kunna bygga vidare på denna 

förståelse och utreda samband mellan identifierade arbetssätt och framgångsrik 

relationsmarknadsföring, för att påbörja en förståelse för hur organisationer borde arbeta med 

RM mot företag. 

 

Uppsatsens resultat ger tydliga indikationer på att insamlingsorganisationer inte arbetar med 

att skapa avslutningskostnader för företag, eftersom detta inte anses skapa goda relationer. 

Resultatet tyder däremot på att insamlingsorganisationer arbetar på varierande sätt och av 

olika anledningar med att kommunicera med företag, skapa förtroende hos dem och skapa 

immateriella samt materiella fördelar för dem. Anledningen till att arbetssätten varierar 

mycket antas vara att varje företagsrelation är unik och att arbetssätten är anpassade till 

respektive relation. Det är därför troligt att resultatet i denna uppsats inte är giltigt i andra 

sammanhang. Eftersom insamlingsorganisationer anpassar arbetssätten mycket är det kanske 

heller inte är möjligt att ta reda på hur organisationer borde arbeta med RM mot företag. 

Uppsatsen har däremot funnit att insamlingsorganisationer verkar tycka att det är viktigt att 

arbeta med dessa fyra begrepp för att skapa framgångsrika relationer. Uppsatsen har även 

funnit att låga administrationskostnader, starkt varumärke samt möjligheter besöka projekt 

verkar vara begrepp som organisationer också arbetar kring för att skapa goda relationer. 

Uppsatsens huvudsakliga empiriska bidrag är därmed att insamlingsorganisationer borde 

arbeta med dessa sju identifierade begrepp för att bedriva RM mot företag men att det 

däremot är det viktigt att arbetssätten anpassas för respektive samarbete för att uppnå så goda 

resultat som möjligt.  

 

Uppsatsförfattarna tycker att det både är intressant och relevant att det har visat sig att 

insamlingsorganisationer arbetar med tre begrepp som tidigare inte har diskuterats inom RM. 

Att organisationerna arbetar med låga administrationskostnader, starkt varumärke samt 

möjligheter att besöka projekt för att skapa långsiktiga samarbeten med företag anses vara 

denna uppsats huvudsakliga teoretiska bidrag. Framtida forskning som vidareutvecklar 

förståelsen för RM i kontexten av insamlingsorganisationer borde utreda dessa begrepp 



! 35!

vidare: På vilka sätt förutom att besöka projekt är det möjligt att skapa immateriella fördelar? 

Finns det en relation mellan låga administrationskostnader och förtroende? Existerar det ett 

samband mellan starka varumärken och förpliktelse? Finns det en relation mellan starka 

varumärken och förtroende? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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!
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!
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BILAGA 
 

UNDERLAG FÖR INTERVJU 
! ! !  

!
1)!Vad!jobbar!du!med? 

2)#Arbetar#ni#på#X#med#att#skapa#långsiktiga#relationer#med#företag?# 
3)!Anpassad!fråga!för!att!skapa!förståelse!för!hur!organisationens!långsiktiga!
samarbeten!med!företag!ser!ut 
! ! ! ! !  

! ! ! ! !  

4.1)$Arbetar$ni$med$att$lyssna$på$idéer,$bekymmer$och$förslag#från#de#företag#som#ni#har#
en!relation!med? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

 

4.2)$Förser$ni$företag$med$information$angående$frågor$som$är$viktiga$för$dem? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt?!
 

! ! ! ! !
5.1)$Arbetar$ni$med$att$vara$konsekventa$och$förutsägbara$i$era$relationer$med$företag? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

 

5.2)$Arbetar$ni$för$att$företag$ska$kunna$förlita$sig$på$er? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

! ! ! ! ! ! !
5.3)!Arbetar!ni!på#andra#sätt#med#att#skapa#förtroende#i#relationerna#med#företag?!

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

! ! ! !
!
6.1)$Arbetar$ni$med$att$företag$ska$känna$sig$trygga$i$att$ni$använder$dess$resurser$på$ett$
effektivt'sätt? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka%sätt? 
! ! ! ! !
!  
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6.2)$Arbetar$ni$med$att$företag$ska$veta$att$resurserna$går$till$de$ändamål!som!
resurserna'är'avsedda'för? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

! ! ! ! !  

6.3)$Arbetar$ni$med$att$företag$ska$få$möjlighet$att$vara$involverade$i$beslutsfattande!
gällande!hur!de!donerade!resurserna!ska!disponeras? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

 

!  

7.1)$Arbetar$ni$med$att$företag$ska$tjäna$positiv$publicitet$och/eller$förbättra$sitt$rykte$
eller$varumärke$i$samband$med$relationen$med$er? 

! Varför/varför'inte?'På'vilka'sätt? 
! ! ! ! !  

7.2)$Arbetar$ni$med$att$företag$ska$vinna$andra$konkreta$saker$utifrån$relationen$med$
er?$(exempelvis$kunskap,$förbättrad$verksamhet,$kontakter?) 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

! ! ! ! !  

!
8.1)$Om$företag$väljer%att%avsluta%deras%relation%med%er,%uppkommer%det%då%några%
finansiella(kostnader(för(dem? 

! Varför/Varför'inte?'På'vilka'sätt? 

! ! ! ! ! !  

8.2)!Arbetar!ni!medvetet!med!att!skapa!andra%negativa%aspekter%som%en%avslutad%
relation)kan)innebära)för)företagen? 

! Varför/varför(inte?(På(vilka(sätt? 

!  

9)"Överlag,"i"arbetet"med"relationer"till"företag,"arbetar"ni"medvetet"för"att"få"företag"att"
vilja&stanna&i&relationen&med&er&samt&att&få&företag&att&vilja&fortsätta&arbeta&med&
relationen? 

! Varför/varför$inte?$På$vilka$sätt? 
! ! ! ! !  

11)#Utöver#det#som#vi#har#pratat#om,#arbetar#ni#med#relationer#till#företag#i#något#annat#
viktigt/intressant!avseende?! 
! ! ! !  

!
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Följande!frågor!var!avsedda!att!fånga!följande!variabler: 
4=!Kommunikation 

5=!Förtroende 

6=!Immateriella!fördelar 
7=!Materiella!fördelar 
8=!Avslutningskostnader 
9=!Förpliktelse! !
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