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Sammandrag 
Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka vilken bild biståndsorganisationer 

väljer att lyfta fram i sin marknadsföring samt varför de väljer att lyfta fram just denna bild. I 

analysen så används två teoretiska ramverk, teorier kring marknadsföring för insamling och 

postkoloniala teorier. Elva personer som arbetar eller har arbetat med marknadsföring och/eller 

kommunikation i biståndsorganisationer har intervjuats.  

Studien visar att det effektivaste är att använda negativa bilder där personerna framställs 

som offer. Allra effektivast är det att använda bilder på barn och studien visar även att vissa 

frågor är enklare att samla in medel till. Trots denna vetskap så väljer organisationerna ändå att 

inte använda sig av alla dessa strategier. Detta har flera förklaringar, så som att organisationerna 

förhåller sig till etiska riktlinjer och att deras medlemmarna påverkar hur de arbetar. Dessa 

förklaringarna går att koppla samman med den postkoloniala kritiken som finns gentemot 

biståndsorganisationers marknadsföring.  

Studien visar även att det finns en ökad spänning inom organisationer där de i 

marknadsföringen behöver visa upp vad som anses vara en mer traditionell bild av 

biståndsarbetet medan arbetet i fält blir allt mer rättighetsbaserat.  

 

Nyckelord: Biståndsorganisationer, marknadsföring, postkolonialism, offer, 

rättighetsbaserat, insamling, empati, skuldkänslor, negativa bilder, positiva bilder  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering   
Det vanligaste syftet med marknadsföring är att få konsumenten att köpa en produkt eller 

en tjänst. När biståndsorganisationer marknadsför sig så handlar det istället om att få personer 

att skänka pengar. Hur skapas denna vilja att ge och framförallt hur skapas viljan att ge till 

personer som många gånger befinner sig på andra sidan jorden? Det som traditionellt har 

använts inom biståndsorganisationers marknadsföring är de bilder som kunde ses under 

svältkatastrofen i Etiopien under mitten på 80-talet. Det var bilder på svältande barn med 

uppsvullna magar och flugor i ögonen. I dessa bilder så framställdes människorna som offer 

utan handlingsförmåga i väntan på västvärldens hjälp (Dogra, 2007; Thompson & Weaver, 

2014). Dessa bilder har fått stark kritik ifrån framförallt den postkoloniala teorin. Enligt 

postkolonialismen så påverkar arvet ifrån kolonialismen hur världen ser ut idag. Utifrån denna 

kritik så argumenteras det för att de bilder som användes under 80-talet bygger på koloniala 

stereotyper av majoritetsvärlden, de länder som ligger utanför västvärlden, och dess befolkning 

som underutvecklad och i behov av västvärldens hjälp (Dogra, 2012; Manzo, 2008; Thompson 

& Weaver, 2014).  

Den postkoloniala kritiken har under de senaste årtiondena påverkat både hur 

biståndsorganisationer arbetar och hur de marknadsför sig. Det finns idag ett allt större 

rättighetsfokus i biståndsorganisationers arbete. Detta märks i hur biståndsorganisationer 

arbetar där det idag finns ett större fokus på att skapa långsiktiga förändringar på flera nivåer i 

samhället (Dogra, 2007; Orgad, 2013). Ett annat exempel på detta är att mottagarna av bistånd 

numera kallas för rättighetsbärare, som ett sätt att även i språkbruket visa på att bistånd inte 

skall ses som välgörenhet utan som att alla människor har rätt till ett drägligt liv (Anderson, 

2000). Det rättighetsbaserade arbetssättet påverkar även biståndsorganisationernas 

marknadsföring. Det är idag allt mer vanligt att lyfta fram positiva bilder där personerna ses 

som aktiva agenter som själva har lösningen på problemen (Dogra, 2012; Thompson & Weaver, 

2014). 

Samtidigt som denna utveckling mot ett allt mer rättighetsbaserat bistånd så har även 

marknadsföring blivit allt viktigare för biståndsorganisationerna. En anledning till detta är att 

bidragen ifrån den svenska staten till biståndsarbete har skurits ner under de senaste åren, vilket 

ökar behovet av att få in mer egna insamlade medel. En annan faktor som påverkar 
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biståndsorganisationerna är att allt fler internationella biståndsorganisationer har börjat etablera 

sig i Sverige, något som har ökat konkurrensen om pengarna (Bhati & Eikenberry, 2016).  

En anledning till att de bilder som användes i marknadsföringen fram till slutet på 1980-

talet var negativa bilder där personerna porträtterades som offer, var att dessa bilder skapade en 

vilja att ge och gav bra insamling (Thompson & Weaver, 2014). Hur ska denna vilja att skapas 

utan att porträttera människor som offer? Detta är en spänning som många organisationer slåss 

med idag. Å ena sidan arbetar utifrån ett rättighetsbaserat bistånd och å andra sidan behöver de 

samla in pengar till detta arbete. Dessa två syften skapar ofta skilda idéer om hur budskap bäst 

lyfts fram (Orgad, 2013; Thompson & Weaver, 2014). För om bilden är för positiv, varför ska 

då människor skänka pengar? Går det å andra sidan att arbeta utifrån ett rättighetsbaserat 

perspektiv med fokus på att stärka rättighetsbärarna och samtidigt visa upp människor i nöd?   

1.2. Tidigare studier inom ämnet 
Det har gjorts en del tidigare forskning kring biståndsorganisationers marknadsföring. Dels 

finns det studier som undersöker vilka marknadsföringsstrategier som biståndsorganisationer 

använder (Basil m.fl., 2008; Dyck & Coldevin, 1992; Hibbert m.fl., 2007; Merchant m.fl. , 

2010; Orgad & Seu, 2014). Dels så finns det även studier som analyserar 

biståndsorganisationernas marknadsföring utifrån ett postkolonialt perspektiv (Dogra, 2012; 

Dolinar & Sitar, 2013; Kennedy & Hill, 2010; Rideout, 2011). Det finns dock väldigt lite 

forskning som tittar på biståndsorganisationers marknadsföring utifrån båda perspektiven, hur 

organisationerna gör för att samla in pengar och samtidigt förhåller sig till den postkoloniala 

kritiken (Thompson & Weaver, 2014). Det finns även väldigt lite forskning om hur svenska 

biståndsorganisationer marknadsför sig. Denna studie hade som mål att försöka fylla dessa två 

gap. 

1.3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka dels hur svenska biståndsorganisationer 

marknadsför sig och vilken bild av mottagarländerna som denna marknadsföring förmedlar. 

Syftet var även att undersöka varför organisationerna väljer att lyfta fram denna bild. Detta 

undersöktes genom att intervjua personer som arbetar eller har arbetat med marknadsföring 

och/eller kommunikation i svenska biståndsorganisationer för att få en förståelse för hur de 

resonerar kring dessa frågor.  

Denna uppsats hade följande frågeställning:  
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Vilken bild av mottagarländerna och dess rättighetsbärare väljer svenska 

biståndsorganisationer att lyfta fram i sin marknadsföring och varför väljer organisationerna 

att lyfta fram just denna bild?  

2. Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt så presenteras de två teoretiska ramverk som kommer att användas i analysen 

av resultatet; teorier kring marknadsföring för insamling och postkolonial teori. Postkolonial 

teori är inte en typisk teoribildning att användas inom företegasekonomi, men som Saunders 

(2012) lyfter fram så är det vanligt inom ekonomisk forskning att även ta in andra discipliners 

forskning och teorier för att skapa en bredare förståelse för materialet (Saunders m.fl. , 2012: 

73).  

2.1. Biståndsorganisationers marknadsföring    
Det finns flera studier som visar på att marknadsföringsbilder på passiva, utmärglade barn 

är mer effektiva för att samla in pengar än bilder på aktiva barn (Orgad, 2013). Det finns även 

studier som visar på att bilder på barn som ser ledsna eller rädda ut samlar in mer pengar än 

bilder på glada barn (Bhati & Eikenberry, 2016). Det är därför inte så konstigt att 

biståndsorganisationers marknadsföring traditionellt ofta har visat upp bilder på till exempel 

svältande, ledsna barn, men varför är dessa bilder så effektiva? Biståndsorganisationers 

marknadsföring skiljer sig en del ifrån traditionell marknadsföring då den istället för att ha som 

mål att sälja en vara eller en tjänst vill få personer att skänka pengar. Något som gör 

biståndsorganisationers insamlingsarbete än mer speciellt är att de, till skillnad ifrån många 

andra välgörenhetsorganisationer med lokalt fokus, samlar in pengar till personer som i många 

fall befinner sig på andra sidan jorden. Marknadsföringen behöver därför fokusera på att väcka 

känslor och skapa engagemang för ett lidande som många gånger sker över 400 mil bort. Ett 

sätt att göra detta är att visa dessa bilder på ofta utsatta, svältande barn, för att på så sätt skapa 

empati och skuldkänslor hos potentiella givare (Bhati & Eikenberry, 2016; Höijer, 2004; 

Thompson & Weaver, 2014). 

2.1.1. Samla in pengar genom empati   
Att med dessa bilder väcka empati blir ett sätt att göra lidande på andra sidan jorden relevant 

i potentiella givares liv (Hibbert m.fl. , 2007). Empati handlar om att se en annan människas 

situation ifrån den personens perspektiv och känna det som om det hände en själv. När det blir 

relevant i ens eget liv så ökar också behovet av att agera, genom att exempelvis skänka pengar 
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(Basil m.fl. , 2008). Biståndsorganisationer använder olika metoder i sin marknadsföring för att 

skapa empati. Ett sätt är att använda sig av bilder i sin marknadsföring, då bilder har en förmåga 

att beröra människor mer än skrift (Höijer, 2004; Moeller, 1999; Thompson & Weaver, 2014).  

Ett annat sätt att skapa empati är att lyfta fram enskilda historier i marknadsföringen. När 

en person själv befinner sig i till exempel ett slumområde i Nairobi så skapas en annan närhet 

och identifikation med de utsatta personerna än när samma historia återges i en tidning. Det 

finns de som hävdar att genom att lyfta fram en persons historia så kan mötet mellan två 

personer återskapas vilket skapar en ökad känsla av närhet (Orgad & Seu, 2014). En annan 

fördel med att visa upp en persons berättelse är att människor kan tänka sig in i vad som krävs 

för att rädda en människa, medan det är betydligt svårare att tänka sig in i vad som krävs för att 

rädda tusen personer. Detta gör att när budskapet presenteras som att det är tusentals som 

behöver hjälp så kan detta kännas oöverkomligt, vilket istället för att leda till handling kan leda 

till att en bara ignorerar frågan (Moeller, 1999).  

Ett tredje sätt att överbygga avståndet mellan givare och de som får de skänkta medlen är 

att visa på likheterna, till exempel genom att låta en person ifrån insamlingslandet rapportera 

om händelserna för att skapa en länk emellan katastrofen och givarlandet (Cottle & Nolan, 

2007). 

Vikten av att väcka empati visar sig även i vilka personer biståndsorganisationer väljer att 

porträttera i sina marknadsföringskampanjer. Undersökningar visar att det är flest bilder på 

barn, följt av kvinnor medan män sällan porträtteras. Att flest barn porträtteras förklaras med 

att alla kan känna empati för ett barn (Thompson & Weaver, 2014). Det anses även vara 

effektivt att lyfta fram barn i marknadsföringen då de ses som helt oskyldiga till situationen de 

befinner sig i (Lamers, 2005). Det är lättare att känna empati för en person som är sedd som ett 

offer för omständigheterna. De finns de som hävdar att detta är anledningen till att det näst efter 

barn är fler kvinnor än män som porträtteras i biståndsorganisationers marknadsföring, då 

männen mer ofta förknippas med orsaken till problemen, så som krig (Dogra, 2012; Höijer, 

2004). 

2.1.2. Samla in pengar genom negativa känslor   
Biståndsorganisationers marknadsföring väcker många gånger empati, men den kan även 

väcka mer negativa känslor så som ilska, sorg eller existentiella skuldkänslor, att känna skuld 

för att en själv lever ett liv som är mycket bättre än andras (Hibbert m.fl., 2007). 

Marknadsföring försöker ofta sälja genom att skapa positiva känslor, borde det då inte vara 

bakvänt att använda bilder som väcker dessa negativa känslor? Enligt en teori, som även 
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bekräftats i studier, så kan negativa känslor som frammanas samtidigt som en möjlighet till ett 

positivt utfall ges påverka beteendeintentioner. Detta förklaras med att människor gör allt de 

kan för att komma ifrån negativa känslor. Genom att biståndsorganisationer i sin 

marknadsföring först skapar en negativ känsla och därefter presenterar ett sätt att ta sig ifrån 

den negativa känslan, genom att skänka pengar till organisationen, så använder sig 

biståndsorganisationer av denna logik av att undkomma negativa känslor (Merchant m.fl. , 

2010).  

Det finns dock en studie som går emot den övrig forskningen, genom att visa att positiva 

bilder gav mer insamlade medel än de negativa bilderna. En förklaring till varför deras studie 

fick ett annat resultat än de övriga studierna är att de använde två extrembilder, en som var så 

positiv som möjligt och en som skulle framkalla så negativa känslor som möjligt (Dyck & 

Coldevin, 1992). Enligt vissa  teorier så kan alltför negativa bilder skapa en känsla av 

hopplöshet hos tittaren, vilket anses leda till passivitet istället för donerande (Chouliaraki, 2010; 

Moeller, 1999). Det finns studier som bekräftar denna teori och visar att nivån av skuld som 

frammanas behöver vara lagom stor. Är den för hög så väcker den ilska eller hopplöshet istället 

för vilja att agera och är den för låg så får den ingen effekt (Basil m.fl., 2008; Hibbert m.fl., 

2007). Ett annat sätt som biståndsorganisationer använder för att minska känslan av hopplöshet 

är att i sin marknadsföring både visa upp de som behöver hjälp och de som har blivit hjälpta av 

biståndsorganisationen (Thompson & Weaver, 2014).  

Forskning visar att empati i kombination med skuldkänslor ökar chanserna för att tittaren 

donerar pengar. Detta beror dels på att empati ökar nivån av skuldkänsla och får på detta sätt 

fler att donera pengar. Det beror även på att empati visade sig minska de negativa reaktioner 

skuldskapande reklam kan ge, så som ilska eller frustration (Basil m.fl., 2008). Det är därför av 

vikt att marknadsföringen fokuserar på att skapa båda empati och skuldkänslor hos givarna. 

2.1.3. Samla in pengar genom att på ett enkelt sätt fokusera på vissa frågor  
Ett tredje sätt för biståndsorganisationer att skapa känslomässigt engagemang för deras 

arbete är att välja vilka frågor de väljer att lyfta upp i sin marknadsföring. Det har visat sig att 

det är är enklare att samla in pengar till frågor som rör till exempel barn än till mer komplexa 

frågor, så som civilsamhällsbyggande (Dogra, 2012; Hibbert m.fl., 2007).  

Utöver att välja frågor som väcker känslor så framkommer det i flertalet studier att 

organisationerna i många fall väljer att förenkla budskapet för att det ska vara lättare för givare 

att förstå (Dogra, 2012; Thompson & Weaver, 2014; Wells, 2013). Även om det hos 

organisationen ofta finns en vilja att visa upp en mer komplex bild så har erfarenhet lärt dem 
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att de komplexa budskapen kanske får personer att tänka efter, men att det ger mindre insamlade 

medel (Orgad, 2013; Thompson & Weaver, 2014). Ett exempel på detta är att det finns ett flertal 

studier som visar på att är lättare att samla in pengar efter en naturkatastrof, vilket anses vara 

en av de enklaste frågorna att kommunicera ut då de, oftast inte, har något samband med globala 

system eller historia (Bhati & Eikenberry, 2016).  

2.1.4. Marknadsföring för att bygga varumärke  
Utöver rent insamlingsarbete så har det även blivit allt vanligare att biståndsorganisationers 

marknadsföring har som syfte att bygga och vårda organisationens varumärke (Cottle & Nolan, 

2007; Rideout, 2011). Studier visar på att organisationer med ett starkt och välkänt varumärke 

får mer donationer än de som har ett mindre välkänt varumärke, detta märktes till exempel i 

insamlingen efter tsunamin 2004 (Michel & Rieunier, 2012; Vestergaard, 2008). Det finns även 

studier som visar på att ju positivare ansett en biståndsorganisations varumärke är ju mer 

donationer får organisationen (Michel & Rieunier, 2012). Att varumärket är viktigt har även 

lett till situationer där organisationer väljer att inte visa upp bilder av svältande barn då dessa 

bilder, även om de är effektiva i att samla in medel, kan påverka varumärket negativt (Cottle & 

Nolan, 2007). 

2.1.5. Marknadsföring för att väcka medias intresse  
Det finns flera studier som visar på att det är först när media börjar bevaka en fråga som den 

stora ökningen i givarnas donationer sker (Cottle & Nolan, 2007; Dolinar & Sitar, 2013; Franks, 

2010). Det är därför även viktigt för biståndsorganisationer att få medias intresse för sin sak 

(Powers, 2014). Marknadsföring som biståndsorganisationer gör kan därför även ha som syfte 

att istället för att direkt fokusera på att samla in pengar istället ha som fokus att väcka medias 

intresse för frågan.  

2.2. Bistånd ur ett postkolonialistiskt perspektiv 
Som genomgången ovan visade så är det ofta bilderna på utsatta människor som framställs 

som offer som ger mest insamlade medel. Det är dock inte okomplicerat för 

biståndsorganisationer att använda sådana bilder då de appellerar till den koloniala historien. 

En av grundkritikerna mot bistånd är att det kan ses som en ny form av kolonialism där 

västvärlden om igen har stort inflytande över majoritetsvärlden (Hearn, 2007). Det var under 

kolonialismen som uppdelningen mellan ”the West and the Rest” grundlades. För att idag förstå 

varför vissa delar av världen är fattiga medan andra delar är rika så behöver det koloniala arvet 

tas i beaktande (de los Reyes, 2016; Dogra, 2012: 9–10). Flera studier visar att kolonialismen 
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allvarligt skadade kolonierna och gynnade kolonialmakterna, något som påverkar förhållandena 

mellan västvärlden och majoritetsvärlden än idag (Dogra, 2007). Postkolonialismen fokuserar 

på hur detta arv ifrån kolonialismen och de strukturer av över- och underordningsrelationer som 

då skapades påverkar världen i nutid (de los Reyes, 2016). 

Ett sätt som kolonialmakterna rättfärdigade deras auktoritet över kolonierna var att lyfta 

fram de koloniserade som underutvecklade och i behov av hjälp ifrån kolonialmakterna för att 

komma framåt i sin utveckling (Bhabha, 1999; Rideout, 2011). Detta gjordes genom att 

skillnaderna mellan de olika länderna och kulturerna överdrevs. Västvärlden presenterades som 

rationell, civiliserad och utvecklad, medan övriga världen framställdes som dess motsats , som 

oordnad, irrationellt och primitivt. Detta skapade en bild av västvärlden, ”oss”, och 

majoritetsvärlden, ”de andra”, som två motbilder där ”de andras” egenskaper sågs som negativa 

medan ”de egnas” såg som positiva (Dogra, 2012: 14–5; Rideout, 2011).  

Även om långt ifrån alla delar den mer radikala synen att biståndet kan ses som en ny form 

av kolonialism så är en vanligt förekommande kritik att biståndet bygger på en liknande logik 

som användes under kolonialismen. Det är om igen västvärlden som ska gå in och ”rädda och 

hjälpa” majoritetsvärlden framåt i deras utveckling (Rideout, 2011).  

Det har funnits en medvetenhet inom biståndet om denna kritik. Ett sätt för 

biståndsorganisationerna att komma ifrån det koloniala arvet har under de senaste årtiondena 

varit att fokusera allt mer på att stödja mänskliga rättigheter i majoritetsvärlden. En del i denna 

process är att den traditionella bilden av bistånd som internationell välgörenhet, som 

postkoloniala kritiker anser bygger på idén ifrån kolonialismen om att västvärlden ska gå in och 

”rädda den hjälplösa majoritetsvärlden”, allt mer har ifrågasatts. (Dogra, 2012: 104). 

Förespråkarna för det nya rättighetsbaserade synsättet argumenterar för att bistånd inte ska 

anses vara välgörenhet utan att det istället ska bygga på alla människors lika värde och rätt till 

värdigt liv (Manzo, 2008). Utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv så blir detta än mer viktigt, 

då de finns de som argumenterar för att det är arvet ifrån kolonialismen som har varit med och 

skapat de ojämlikheter som finns idag (de los Reyes, 2016). Biståndet ska därför enligt denna 

logik ses som en omfördelning av medel och inte som välgörenhet (Dogra, 2007).  

2.2.1. Kritik mot hur människor porträtteras och vad som visas 
Utöver kritiken mot biståndet i sin helhet så finns det även specifik kritik mot 

biståndsorganisationers marknadsföring, utifrån hur människor porträtteras, vad som visas upp 

och hur detta påverkar västvärldens uppfattning om majoritetsvärlden (Bhati & Eikenberry, 

2016; Dogra, 2012; Rideout, 2011; Thompson & Weaver, 2014).  
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En av de saker som har kritiserats hårdast i biståndsorganisationers marknadsföring är hur 

personerna i bilderna porträtteras, där de framförallt fram till mitten på 1980-talet lyftes fram 

som hjälplösa offer (Dogra, 2012).  Dessa bilder fick kritik för att de dels bygger och förstärker 

koloniala stereotyper och dels för att de inte visar respekt för människorna som de visar upp 

(Dolinar & Sitar, 2013: 28; Rideout, 2011). Denna kritik ledde till ett ökat fokus på att visa upp 

personerna som aktiva agenter, istället för hjälplösa offer (Chouliaraki, 2010). Ett led i detta 

var att det inom branschen blev allt vanligare att visa upp positiva bilder istället för de tidigare 

mer negativa bilderna. Detta har nu blivit något av en dogm inom biståndsmarknadsföringen,. 

Även de positiva bilderna har dock fått kritik. En del av kritiken går ut på att om 

organisationerna endast visar upp positiva bilder, varför ska tittaren då anse det behövligt att 

skänka pengar? (Chouliaraki, 2010; Dogra, 2007, 2012: 67). Det finns även de som kritiserar 

kring att de positiva bilderna kan tolkas som att det är så det ser ut efter att 

biståndsorganisationen har genomfört sitt arbete (Dogra, 2007: 163; Manzo, 2008). En tredje 

kritik mot de mer positiva bilderna handlar om bristen på realism. För om inte 

biståndsorganisationer visar upp världen som den ser ut, med sin bitvis väldigt hemska 

verklighet, vem ska då visa göra det? (Dogra, 2012: 67; Thompson & Weaver, 2014).  

En annan del av kritiken mot biståndsorganisationers marknadsföring rör vad och vilka som 

visas upp i kampanjerna. Bilderna visar nästan alltid upp landsbygd utan några urbana miljöer. 

Det är även ovanligt att ha med moderna symboler, så som till exempel datorer, i bilderna. Det 

finns kritiker som anser att syftet med detta är att framställa majoritetsvärlden som att de lever 

i en historisk tid, på landet och utan moderna apparater. Detta anses dels vara ett sätt att 

framställa majoritetsvärlden underutvecklade, underförstått i behov av västvärldens hjälp, på 

samma sätt som gjordes under kolonialismen. Dels så anses det vara ytterligare ett sätt att 

särskilja ”dem” ifrån ”oss”, genom att på så vis göra ”dem” inte bara distanserade i rum utan 

även i tid. Även detta var en metod som ofta användes under kolonialismen (Dogra, 2012: 70). 

2.2.2. Kritik mot att det påverkar bilden av majoritetsvärlden  
En annan kritik mot biståndsorganisationer är att den bild som lyfts upp påverkar 

västvärldens bild av majoritetsvärlden (Dogra, 2012; Kennedy & Hill, 2010). Detta beror på att 

biståndsorganisationers kommunikation ofta är den primära källan, utöver media, för 

information om majoritetsvärlden (Thompson & Weaver, 2014). Det som folk tänker på när de 

hör Afrika är fattigdom, korruption, krig, svält och sjukdomar (Osei & Gbadamosi, 2011). 

Dessa stereotyper skapades under kolonialismen och biståndsorganisationer får kritik för att de 

är med och vidhåller dem idag (Franks, 2010; Kennedy & Hill, 2010; Rideout, 2011). Detta 
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anses även problematiskt då hur fattigdom framställs av biståndsorganisationer påverkar 

västvärldens uppfattning om hur den uppstått och vad den beror på. Då biståndsorganisationer, 

för att samla in pengar, behöver ge en förenklad bild så är det den förenklade bilden som får 

genomslag (Thompson & Weaver, 2014).  

2.3. Insamling i ett postkolonialt perspektiv 
Denna  teoretiska genomgång visar på att det finns vissa metoder som är mer effektiva när 

biståndsorganisationer vill samla in pengar. Det är dock inte oproblematiskt att använda dessa 

metoder, då de i många fall anses appellera till en kolonial historia. Detta skapar en 

analysmodell där dessa två bitvis motsägelsefulle teorier möts för att på så sätt kunna förklara 

hur biståndsorganisationer marknadsför sig och varför de väljer att marknadsföra sig på detta 

sätt.  

3. Metod 
Då syftet med studien var att få en ökad förståelse för vilka metoder biståndsorganisationer 

använder i marknadsföringssyfte och även förklara varför dessa metoder används så valdes en 

explorativ ansats och en kvalitativ metod (Saunders m.fl., 2012: 171).  

3.1. Val av respondenter 
Då inläsning på ämnet indikerade att det fanns en skillnad i hur humanitära organisationer 

och organisationer som arbetar med utvecklingsarbete marknadsför sig togs beslut om att för 

jämförbarhetens skull endast att fokusera på biståndsorganisationer som arbetar med 

utvecklingsarbete. Då studien fokuserar på svenska organisationer så kontaktades endast 

organisationer med ett svenskt kontor. Totalt kontaktades 21 organisationer via mail. 

Selektionen av respondenter var med andra ord icke randomiserat där ändmånsenligt urval 

användes som byggde på frivilligt deltagande ifrån de tillfrågade respondenterna (Saunders 

m.fl., 2012: 287–9). Dessa förfrågningar ledde till att det sammantaget blev elva intervjuer.  

Då uppsatsen inte hade som syfte att jämföra de olika organisationer i kombination med att 

det bedömdes som lättare att få intervjuer och få använda citat ifrån intervjuerna om det inte 

framgick vem som sagt vad, så valdes resultatet att presenteras anonymt. Varje respondent har 

getts ett nummer som återfinns efter varje citat. Mer information om de olika respondenternas 

organisationer, så som hur mycket medel de samlar in och hur stor del av deras totala inkomster 

som består av insamlade pengar, hittas i appendix 2. De respondenter som bad att få läsa igenom 
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citaten innan publiceringen fick dessa skickade till sig för att godkänna dem. Alla de på förhand 

utskickade citaten godkändes av de tillfrågade respondenterna.  

3.2. Genomförande av intervjuer  
Då finns flera fördelar med att göra fysiska intervjuer. Det är lättare att skapa förtroende för 

intervjuaren och är även enklare för intervjuaren att kunna läsa av respondenten vid en fysisk 

intervju. (Saunders m.fl., 2012: 404). Målsättningen var därför att få till stånd så många fysiska 

intervjuer som möjligt. Respondenterna fick dock valmöjligheten att intervjun kunde föras via 

telefon, om de föredrog detta. Detta ledde till att fyra fysiska intervjuer utfördes, på 

respondenternas kontor. Ytterligare fyra intervjuerna genomfördes via telefon, då tre av 

respondenterna bodde för långt bort och den fjärde föredrog telefonintervju. De sista tre 

personerna intervjuades via Skype, då två utav dem befann sig utomlands och den tredje bodde 

för långt bort.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade där vissa teman hade identifierats 

innan och även en del frågor hade skrivits ner (Saunders m.fl., 2012: 384–5). Under intervjuerna 

användes oftast samma inledningsfrågor men övriga frågor anpassades utifrån hur intervjun 

utvecklade sig och beroende på vilken form av marknadsföringsarbete som organisationen 

genomfördes. En av fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att det kan uppkomma nya 

ämnen som intervjuaren inte har övervägt innan intervjun. Så skedde även i denna process vilket 

medförde att teman och frågeformulär anpassades under processens gång. När mättnad kring 

vissa teman var uppnådd, efter att flertalet respondenter hade givet liknande svar, så ställdes 

inte längre frågor kring detta tema till de kommande respondenterna. (Saunders m.fl. , 2012: 

374). När den sista intervjun var genomförd så hade mättnad uppnåtts för samtliga teman.  

Det finns alltid en risk att intervjuaren kan missuppfatta saker i analysen eller tolka det 

utifrån personliga bias (Saunders m.fl., 2012: 393). För att undvika detta så var jag även noga 

med att ställa många förtydligande frågor så att personen med egna ord hela tiden fick beskriva 

vad hen menade.  

3.3. Analys av materialet  
Alla intervjuer spelades, med respondenternas tillåtelse, in. Dessa inspelningar 

transkriberades sedan. De första fem intervjuerna transkriberade i sin helhet, för att kunna finna 

intressanta teman. Därefter så togs ett medvetet beslut om att inte transkribera ut sådant som 

tydligt var icke relevant för forskningsfrågan, så som de inledande bakgrundsfrågorna. 
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Uppskattningsvis så transkriberades i genomsnitt 90% av intervjuernas innehåll. Efter varje 

intervju så skrevs reflektioner och idéer på nya frågor ner.   

Det finns ingen standardiserad metod för att analysera kvalitativ data (Saunders m.fl., 2012: 

556). I analysen av denna uppsats resultat så gjordes en första analys av materialet efter de 

inledande fem intervjuerna för att hitta intressanta teman att fokusera vidare intervjuer på. Detta 

sågs som viktigt för att kunna genomföra resterande intervjuer med rätt fokus (Saunders m.fl., 

2012: 562). I denna första analys så lästes alla de transkriberade intervjuerna igenom. De 

kodades sedan upp efter teman som uppkom vid läsningen. Denna första analys skapade totalt 

elva teman. Alla citat i de transkriberade utskriften kodades med färger och siffror utifrån dessa 

teman (Saunders m.fl., 2012: 557–8). 

Nästa analys gjordes efter att den sista intervjun var genomförd och transkriberad. I denna 

analys så lästes de sex nya intervjuerna igenom och kodades utifrån de tidigare funna temana. 

I detta arbete så undersöktes även om det hade uppkommit ny information som gav stöd för ett 

nytt tema eller om något tema inte längre ansågs relevant. Därefter så lästes även de fem första 

intervjuerna igenom en gång till för att säkerhetsställa att ingen information hade missats eller 

missförståtts. Denna andra analys gav 29 teman. Dessa 29 teman analyserades och grupperades 

in i elva överordnade kategorier. Fyra av dessa kategorierna besvarar första delen av 

frågeställningen, om vad som visas upp, de resterande sju kategorier besvarar frågeställningens 

andra del om varför dessa bilder visas upp.  

Nästa steg i processen var att citat för varje tema plockades ut och sammanställdes i ett nytt 

dokument temavis. Dessa citat valdes ut baserat på att de på ett tydligt sätt skulle illustrera det 

som temat fokuserade på. Hänsyn togs även till att alla intervjuer i möjligaste mån skulle vara 

representerat med minst ett citat. I de fall citat ansågs viktiga att ta med där det var möjligt att 

identifiera respondenten eller organisationen där denne arbetade så anonymiserades citatet. 

3.4. Metoddiskussion och källkritik  
En risk med detta metodupplägg bedömdes vara att respondenterna inte skulle vilja 

framställa sina organisationer i dålig dager och därmed skulle anpassa vilka svar de gav på ett 

sådant sätt att det fanns risk att det kunde påverka validiteten i undersökningen. Detta problem 

försöktes förebyggas på olika sätt, så som att erbjuda respondenterna att vara anonyma. Ett 

annat sätt var att en av respondenterna som kontaktades och sedermera intervjuades var en 

person som tidigare hade jobbat med dessa frågor i olika biståndsorganisationer. Då denna 

person inte arbetade i någon organisation idag så gjordes bedömningen att hen skulle kunna 

vara mer villig att även prata om eventuellt känsliga saker.  
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Jag anpassade även hur jag ställde frågorna för att få respondenterna att känna sig så 

bekväma som möjligt. Enligt intervjuteorier så ska frågor kring mer känsliga ämnen läggas i 

slutet på en intervju när förtroendet för intervjuarna har hunnits byggas upp (Saunders m.fl., 

2012: 391). Då jag misstänkte att vissa av mina teman kunde vara känsliga så inleddes 

intervjuerna med mer allmänna frågor för att så småningom styras in på mer specifika frågor. 

Jag var även noggrann med hur dessa frågor formulerades. Ett sätt som jag använde var att 

neutralt referera till existerande forskning och fråga hur respondenten tänkte kring denna. Ett 

annat sätt var att en bit in i intervjuerna, på ett anonymiserat sätt, lyfta upp någonting som en 

annan respondent hade berättat och fråga kring reflektioner om exemplet. Detta gjordes för att 

tanken var att det kunde uppfattas som mindre känsligt om respondenten visste att en annan 

respondent hade pratat om frågan innan. Ett tredje sätt var att istället för att fråga om hur det 

var i respondentens egen organisation så ställdes istället frågor om hur det är i branschen i stort 

för att på detta sätt kunna fånga in respondenternas tankar kring ämnet utan att de skulle känna 

att de framställde sin egen organisation i dålig dager.  

Bortsett ifrån risken att respondenterna inte skulle vara sanningsenligt på frågorna så är det 

även möjligt att valet av respondenter inte ger en fullständig bild av frågan. Sju av de elva 

respondenterna som var villiga att bli intervjuade kom ifrån mindre organisationer som inte har 

en så stor marknadsföringsbudget. Det finns en möjlighet att ett mer jämt urval mellan små och 

stora organisationer hade gett ett annat resultat. Det finns även en risk, då denna studie bygger 

på frivilligt deltagande ifrån respondenterna, att de personer som var villiga att bli intervjuade 

inte var representativa för hela branschen. Det är till exempel möjligt att resonera kring om de 

som avböjde att delta i studien eventuellt gjorde detta för att personen var medveten om att dess 

organisation använde en marknadsföringsmetod som kritiseras.  

4. Resultat 

4.1. Vilken bild visas upp?   
Redovisningen av resultatet har delats upp i två delar där först frågan om vilken som visas upp 

kommer att besvaras för att därefter besvara varför denna bild visas upp.  

4.1.1. Positiva bilder med aktiva aktörer som inte framställs som offer 
Två av de saker som återkom i varje intervju var att organisationerna såg det som viktigt att 

inte visas upp människor som offer och att de inte ville visa upp negativa bilder. Flera av 

respondenterna beskrev även hur de tycker att det har blivit bättre i biståndsorganisationers 



 15 

marknadsföring under de senaste 10-20 åren. Det ansågs att det idag är betydligt färre av de 

mer stereotypa bilderna med svältande barn som framställs som offer. Även i situationer av 

utsatthet, så var det viktigt för organisationerna att lyfta fram att de trots den svåra situationen 

inte vill framställa personer som offer. Detta görs genom att stor vikt läggs vid hur personerna 

framställs i de bilderna:  

Det handlar ju också om hur man väljer att visa barn. Bara en sådan sak hur man vinklar kameran, att 

man inte ska fota barnen ifrån ovan så att det inte ser ut som om man tittar ner på barnen utan att det 

handlar om att barnen ska ha någon form av rätt och power. Även i en utsatt bild där det sitter ett barn 

som lever i extrem utsatthet så kan ju ändå barnet andas någon form av power. (2) 

Men vi försöka ändå tänka på att inte framställa kvinnor som ömkliga offer utan ändå som aktörer, så 

även om man har en bild på kvinnor på flykt att det ändå kanske finns någon framåtrörelse i det på 

något sätt. (4) 

Det var dock inte alltid oproblematiskt att visa upp dessa positiva bilder av aktiva aktörer. 

En av respondenterna beskrev viljan att alltid framställa personer som starka och aktiva kan 

skapa vad respondenten upplevde som bitvis absurda diskussioner kring bildval. 

Respondentens organisation planerade en ny kampanj där de på grund av omständigheterna inte 

hade lyckats få en bild där personen såg stark och glad ut:  

Hon var ganska blyg och rädd och osäker när vi pratade med henne för att hon hade en väldigt tuff 

historia och hon träffar massa vita människor med stora kameror som kommer ifrån Sverige och ska 

intervjua henne. Då blir väldigt många skraja och tillbakadragna och ser ganska rädda ut. Vi kan ju inte 

tvinga henne att ”Nu ser du nu ska du se glad och handlingskraftig ut här för nu ska vi visa en bild på 

dig när du förändrar ditt liv” Det blir ju helknäppt. /…/ Och vi har diskuterat ”Ska vi leta reda på någon 

som ser annorlunda ut? Ska vi rata henne för att hon ser ledsen ut?” Det kan vi ju inte göra heller, det 

blir ju helknäppt, men precis det har vi diskuterat. (5) 

Det fanns även en kritik bland vissa av respondenterna emot att hela tiden visa upp positiva 

bilder och starka personer då det ansågs att biståndsorganisationerna har ett ansvar att berätta 

om hur det faktiskt ser ut. En av respondenterna berättade om hur dennes organisation hade 

väldigt svårt för att lyfta fram negativa bilder, vilket respondenten kunde vara kritisk mot:  

Vi träffar ju människor som lever i fruktansvärda situationer, med omfattande övergrepp, sexuella 

övergrepp, trakasserier av unga flickor, föräldralösa barn som lever i bedrövliga situationer. Då måste 

vi berätta det. Jag tycker att vi har en skyldighet att berätta det. (5)  

Flera av respondenterna lyfte även fram att det ibland kunde vara svårt att samla in pengar 

med bilder som endast visade upp positiva bilder. För om ingen på bilden ser behövande ut, 

varför ska då personer skänka pengar? Just problemet med att kunna visa positiva bilder med 
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starka aktörer och samtidigt skapa ett intresse för situationen så att personer vill skänka pengar, 

beskrev en av respondenterna så här:  

Antingen så får man någon sådan här tycka synd om, offermentalitet i språkbruket. Hjälplösa 

människor som bara sträcker ut händerna och ber ”Å hjälp mig, ge mig mat”. Det vill man inte ha. Eller 

så hamnar man i en väldigt, väldigt, intellektuell akademisk, biståndsteknisk diskussion om 

rättighetsbärare och skyldigheter och makthavare och påverkan. Man begriper det inte om man inte 

kan bistånd väldigt väl. (5) 

En av respondenterna kom ifrån en organisation som, även om de ville använda mer positiva 

bilder, fortfarande även använde en del mer negativa bilder. Denna respondent berättade om 

hur de hade gjort undersökningar där de hade skickat ut samma budskap med olika bilder och 

då fått resultatet att det var de mer negativa bilderna som gav mer pengar:  

Många, många människor säger ju att ”Nä men jag vill ge till glada, hela barn, som ser ut att gå i skolan 

och där lösningarna ser ut att vara på plats. Jag gillar inte det där med misärbilderna eller utsatthet, 

varför måste ni alltid visa det?” Vi gjorde ett A och B test när vi gjorde ett identiskt utskick av 

insamlingsbrev. Vi jobbade med olika bilder i de här breven. De lösningsorienterade bilderna, de fick 

inte en enda gåva, inte en spänn fick vi, medan när vi visade på misären då gick det jättebra. Då kunde 

vi samla in, då nådde vi vårt mål direkt. (2) 

Även bland respondenterna som aktivt valde att inte visade upp bilder på misär eller 

människor som offer så fanns det en tydlig övertygelse om att de hade fått in mer pengar om 

att de hade valt att gå denna väg.  

Två av respondenterna ansåg dock att det inte alltid är de negativa bilderna som genererar 

mest pengar:  

Men jag tror också att en del människor är lite trötta på de här bilderna också. Jag tror att många 

människor vill se de här hoppfulla bilderna med för man kan ändå tänka sig in i hur situationen är för 

de här barnen. Så jag tror inte alltid att det gynnar insamlingen heller att visa den typen av bilder. (6) 

Även respondenten ovan vars organisationer gjorde årliga undersökningar som visade att 

de mer negativa bilderna gav mer pengar, lyfte fram att även positiva bilder hade sin funktion. 

För att inte givaren skulle uppfatta det som alltför hopplöst så var organisationen tvungen  att 

även visa upp en positiv bild av vad pengarna skulle kunna åstadkomma:  

Man måste också visionärt kunna visa på konkret förändring, med de här pengarna kan vi ta det här 

barnet ifrån den här situationen på soptippen till exempel till ett hem med rinnande vatten och 

skoluniform. För det är ju faktiskt det vi gör. Så jag tror att man måste visa på både och. (2) 

Just detta att även visa upp de positiva bilderna om vad som pengarna hade åstadkommit 

var något som alla respondenterna pratade om. Det blev även tydligt under intervjuerna att när 
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respondenterna pratade om positiva bilder så var det nästan uteslutande just i betydelsen av att 

visa på vad organisationens arbete har åstadkommit. En av respondenterna reflekterade själv 

över detta:   

Jag kan nog hålla med om att det är mycket positiva bilder, men den kan ju vara stereotyp på andra sätt 

samtidigt som den är positiv. Om man lyfter fram de positiva bilderna så är det ett exempel på det 

resultatet organisationen har jobbat sig fram till. (7) 

Även om det fanns en rätt stark samstämmighet om att vilja visa upp positiva bilder på 

aktiva aktörer så fanns det ett undantag som alla respondenter nämnde och det var insamling 

till humanitära katastrofer, där det ansågs som mer okej att visa negativa bilder.  

4.1.2. Förenklade bilder med fokus på en person 
De allra flesta respondenterna beskrev hur biståndsarbetet har förändrats under de senaste 

årtiondena. Arbetet idag handlar mer om arbeta för långsiktig hållbar förändring, så som att till 

exempel stötta civilsamhället eller stärka mänskliga rättigheter. Detta gör dock att arbetet har 

blivit svårare att beskriva i marknadsföringssyfte:  

Jag skulle säga att svenska allmänheten i stort har en mer traditionell syn på bistånd än 

biståndsorganisationerna själva har. Biståndsorganisationer vill hellre prata om utvecklingssamarbete, 

om rättighetsbaserat stöd, om rättighetsfrågor. Vi ska inte borra brunnar och betala skolavgifter utan vi 

ska stärka organisationer så att de kan påverka sin regering så att de i sin tur sen kan bygga skolor och 

bygga brunnar. Men det är oftare lite svårare att förklara de sambanden. /…/ Det var lättare att beskriva 

och förklara vad vi gjorde förr. Man behövde inte slå knut på sig själv för att förklara vart pengarna 

gick till, det var mycket lättare. (5) 

Så även om arbetet idag är mer komplext så lyfte flera av respondenterna fram att de 

upplevde att de ändå var tvungna att kunna förklara frågorna på ett enkelt sätt i 

markandsföringssyfte. En av respondenterna såg inte detta som problematiskt utan jämförde 

det med att både till exempel journalister och forskare behöver förenkla sitt budskap för att det 

ska gå fram. De övriga respondenterna såg dock detta som mer problematiskt och ofta rätt så 

svårt.  

Det fanns ett undantag, och det var även här i humanitära katastrofer. Katastrofer upplevdes 

som enkla att kommunicera då det fanns en oftast enkel förklaring, så som torka. Även om 

övriga frågor i många fall upplevdes som svåra att förenkla så var det ändå väldigt vanligt att 

organisationerna ändå gjorde detta. Ett sätt som ofta användes av organisationerna för att 

försöka förklara en mer komplicerade fråga var att fokusera på en personens historia. Just 

enkelheten att förstå frågorna ledde även till att vissa, enklare, frågor lyftes oftare i 

marknadsföringen än andra mer komplexa frågor:  
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Det är väldigt svårt att gå ut på gator och säga ”Hej vill du vara med och bygga civilsamhället i Malawi, 

vi kommer ha ett workshop för 10 ekonomer.” Det är en svår en pitch och folk blir inte riktigt 

passionerade för det, men säger man att ”Hej vill du sätta flickor i skolor i södra Afrika? Ja” (5)  

Det fanns respondenter som var kritiska till att dessa förenklade bilder lyftes fram, då de 

ansåg att det gav en skev bild av problematiken och vad som behövs för att lösa den, här 

beskrivet av en av dem:  

Det ska vara så konkret som möjligt, så lättfattligt som möjligt och det driver ibland 

biståndsorganisationer att förenkla kommunikationen lite för mycket, man säger att man borrar en 

brunn i Afrika så att folk får rent vatten, men det är nästan ingen som gör det utan man jobbar på andra 

sätt. (5) 

4.2. Varför visas en speciell bild upp?  
Så långt i resultatdelen så har fokus varit på vilken bild som lyfts upp. Här nedan så kommer 

nu nästa fråga att besvaras, om varför det är just dessa bilder som lyfts upp.  

4.2.1. Olika kommunikation för olika syften 
Det framkom tydligt under intervjuerna att marknadsföringen kunde ha olika syften. Målet 

kunde vara att samla in pengar, att väcka opinion, att bygga varumärke eller att fånga medias 

intresse. Flera av organisationerna var väldigt medvetna om syftet med respektive 

kommunikation:  

Men det som vi brukar tänka är vilka är det som är målgruppen för det här, t.ex. om vi tänker på 

Facebook, nu har vi ett insamlingsinlägg, nu har vi ett påverkansinlägg, nu har vi ett kunskapshöjande 

inlägg. /…/ Att man vet vad syftet är innan man ligger upp. (8) 

För flera av organisationerna så ledde detta till att de hade olika slags kommunikation 

beroende på syftet. För flera av organisationerna som hade ett start påverkansfokus så handlade 

mycket av deras kommunikation om att bilda opinion och påverka i olika frågor, till exempel 

genom att skriva debattartiklar. Även organisationerna som inte arbetade med påverkansarbete 

hade olika kommunikationsstrategier. En av respondenterna beskrev det som att dennes 

organisationen hade en mer försiktig kommunikation i insamlingssyfte då det hade visat sig 

vara mer effektiv. Medan de kunde ha en, vad respondenten själv beskrev som, modigare 

kommunikation när de ville bygga sitt varumärke och fånga medias intresse. 

Även om studien visade att all kommunikation och marknadsföring inte hade som primärt 

syfte att samla in pengar, så var alla organisationer överens om att det av flertalet anledningar 

är viktigt att samla in medel. Dels så kände de organisationer som fick mycket bidrag av att 

bidragen till biståndsorganisationer har minskat under det senaste året. Respondenterna 
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upplevde även att det har blivit en ökad konkurrens på marknaden då allt fler internationella 

organisationer har riktat in sig på insamling i Sverige. Ett tredje skäl som lyftes fram var att 

egna insamlade medel ger mer frihet än bidrag, som ofta var starkt bundna till ett projekt, en 

frihet som upplevdes som nödvändig för att kunna utveckla organisationen. 

4.2.2. Visst tilltal och vissa frågor ger mer donationer 
Något som återkom i de flesta av intervjuerna var just svårigheten att väcka så pass stort 

intresse så att folk vill skänka dem pengar, här uttryckt av en av respondenterna:  

Det finns ju en utmaning som alla biståndsorganisationer har gemensamt. Vi behöver kommunicera 

någonting som händer 800 mil bort så att det blir relevant och helst känslosamt för människor som 

sitter vid frukostbordet i Sverige. (8) 

En viktig förklaring till varför biståndsorganisationer väljer att visa upp de bilder de gör, är 

att dessa bilder ger pengar. Vi kommer börja med att titta på vad som visas upp för att sedan 

titta närmare på hur detta visas upp för att på mest effektiva sätt samla in pengar.  

4.2.2.1. Vissa saker, personer och frågor ger med pengar 

Som redan nämnt i stycke 4.1.2. så finns det vissa frågor som lyfts upp mer inom 

marknadsföringen. I samtal med respondenterna så framkom detta väldigt tydligt. Det var även 

påtagligt att biståndsorganisationerna är medvetna om vilka frågor som väcker mest intresse 

och ger mest pengar. Det som bedömdes som absolut lättast var insamling i humanitärt bistånd. 

En av respondenterna förklarade detta på följande sätt:  

Jag tror att när en katastrof kommer så kommer den där hypen i media och man känner att man vill 

vara med snabbt och ge. /…/ Vi är nog skapta på det sättet tror jag, att vi snabbt vill vara med och ge 

när det verkligen är katastrofer och känna att man är med och bidrar på något sett. (6). 

Det fanns dock även andra frågor som bedömdes som enkla att samla in pengar till. Det var 

de frågor som upplevdes som enkla att förstå där det gick att se konkreta resultat:  

Det är lättare oftast att samla in till verksamhet som rör barn, vi har jobbat med 

mödradödlighetskampanjer, det är lite lättare att nå ut med för där kan folk identifiera sig. /…/ Hur får 

man t.ex. jordbruksfrågan att bli något som folk är engagerade i och som de tycker är viktigt om man 

jämför med andra frågor som är lättare att förstå och känna att det är viktigt nu. (8) 

Ett annat exempel som gavs av respondenterna var vid en lokal insamling, där de har kunnat 

se att vissa saker hade varit lättare att samla in till:  

Det som har gått bäst är det som är väldigt konkreta grejer som att bidra till så att vi kan köpa cyklar 

eller att vi ska kunna bygga toaletter. (11) 
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Vissa saker var enklare att samla in till då det ansågs finnas en närhet för givaren till frågan:  

Jag tror det handlar om närhet. Det är lättare att förstå att man hjälper några barn till skolgång eller att 

man hjälper en kvinna att få en säker förlossning. Det andra är mer diffust och svårare att förstå. (3) 

Att det var lättare att samla in pengar till minde komplexa frågor kopplade även en av 

respondenterna samman med att personer vill kunna visualisera vad de bidrar till:   

Det finns ju forskning på det här, det finns ju en lyckodel som är kopplad till en persons givande och 

då behöver man ha någon typ av bild framför sig Vad är det jag bidrar till? Det är ju enklare att samla 

in pengar till tio stycken mjölkersättningspaket till bebisar eller till ”Vi är med nu och samlar ihop till 

en brunn.” Det är oerhört mycket enklare än till en större komplex verklighet som är verkligheten. 

(Varför det?) Vem som helst som vill köpa någonting vill ju se det framför sig vad är det som jag köper. 

(9) 

Det handlar även om att få givarna att känna tillräckligt mycket för frågan så att de vill 

skänka pengar: 

Sätt ett barn i skolan, det är ju flera organisationer som jobbar med den typen av kommunikation. Det 

är ju väldigt konkret, och jag kommer känna att om jag bidrar med 200 kr så har jag satt ett barn i 

skolan. Men om jag till exempel skriver bidra med 200 kr för att organisationer som kämpar för flickors 

rätt att gå i skolan, det verkar ju jättediffust. Hur ska man få människor att känna? Det finns ju det här 

kravet att jag vill känna att mina pengar gör nytta, att mina pengar går fram, man vill ju känna det här 

att det är just mina pengar som gör nyttan och jag ska veta att de gör det också. (7) 

En av respondenterna lyfte dock fram en avvikande åsikt och argumenterade för att deras 

givare var så pass insatta i frågorna så att det var mer effektivt för respondentens organisation 

att kommunicera mer komplexa frågor:  

Till viss del så kanske det också handlar om våra målgrupper att de är väl insatta i våra frågor och då 

tror jag att man också har en förståelse för att vi inte väljer ett språk som blir sensationslystet. (10) 

Ett av citaten ovan nämnde att det var lättast att samla in till projekt som rör barn. Alla 

respondenter delade denna uppfattning. Även organisationerna som aktivt hade valt att inte 

bygga sin marknadsföring på att visa bilder på barn delar synen av att bilder på barn är bland 

de effektivaste du kan använda i marknadsföringen. En av respondenterna förklarar detta på 

följande sätt:   

Jag tror att alla kan vare sig man har egna barn eller inte så kan man ju relatera till barn och förstå hur 

utsatta de är. Och att inga barn ska egentligen behöva fly eller fly själva. (10) 

Näst efter barn så var kvinnor de som oftast syns på bilderna. Detta ansågs dock inte bero 

så mycket på att bilder på  kvinnor skulle ge mer insamlade medel än män, utan det förklaras 
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med att Sverige länge har haft ett fokus på att stödja kvinnor och att det finns forskning som 

visar på att det ger bättre resultat för familjerna att ge stödet till kvinnorna än till männen. 

Utöver vilka frågor och personer som gav bäst insamling så kunde även vilken del av 

världen som medlen skulle gå till påverka hur enkelt det var att få donationer. Överlag så förde 

respondenterna fram att det var svårast att samla in till projekt i Sverige, för de organisationer 

som har projekt här hemma. Det fanns dock ett undantag:  

Under hösten så värvade vi mycket faktiskt på flyktingfrågor och integrationsfrågor i Sverige, väldigt 

många som ville hjälpa till och som villa prata om detta och som var intresserad av detta, och när vi sa 

att vi jobbar med integrationsfrågor för nyanlända så var det många som gillade det. Nu kan vi inte 

prata om det längre för nu är folk så trötta på det och orkar inte diskutera flyktingfrågor utan tycker 

bara att det är jobbigt så det kan vi inte göra nu. (5) 

Bortsett ifrån detta exempel så var respondenterna överens om att det var enklare att samla in 

till projekt i andra länder, och enligt några av respondenterna så var det allra enklast att samla 

in till projekt i Afrika:  

Bilden som svenskar har av bistånd tror jag mycket är att det går till Afrika. Man förväntar sig att 

biståndet går dit. Det är väl också som det som vi pratade om på ett individuellt plan det här att det ska 

gå till de som förtjänar det mest och så som man ser det så är det de som är allra fattigast. /…/ Det finns 

ju många medelinkomstländer i Afrika också men det är inte riktigt den bilden man har. (7) 

Just förklaringen att folk vill skänka till de personer som behöver hjälpen bäst, är något som 

flera av respondenterna återkommer till:  

Man är mindre benägen att skänka till någon som verkar ha det lite bättre, det kan vi ju dra paralleller 

till flyktingar och hjälp till flyktingar, om de har en fin klocka på armen så vill vi inte hjälpa dem. Det 

är lite det här att vi kopplar det till att man måste vara ganska fattig för att vi ska tycka att man ska få 

hjälp. (7) 

Behovet av att ge till dem som verkligen behöver har även lett till att organisationerna bitvis 

väljer vad de visar i sina bilder.  

Generellt så är det till exempel en väldigt ural bild och en ganska, ja men en enkel bild man vill måla 

upp. Det är inte så mycket moderna saker, det är sällan du ser en dator. (7) 

Det faktum att det i biståndsorganisationers kommunikation och marknadsföring väldigt 

sällan syns moderna apparater, så som en dator eller en tv, var en av de saker som det var svårast 

att få respondenterna att prata om. Personen som sa citatet ovan arbetar inte längre i en 

biståndsorganisationen och var en av de få som gick in på detta. På frågan om varför de övriga 

respondenterna inte riktigt ville kännas vid detta så var hens förklaring att det finns en tydlig 
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medvetenhet i organisationerna idag kring dessa frågor. De flest är medvetna om att att det inte 

är korrekt att svara att de aktivt väljer att inte visa moderna saker.  

Det fanns dock ytterligare en respondent som tog upp ett exempel kring detta. Respondenten 

beskrev hur de hade pratat om att att köpa in handdatorer, tablets, till en projekt:   

Det var tal om att vi skulle använda någon typ av tablets i ett biståndsprojekt därför att det var 

kostnadseffektivt och smart och det stödjer människor. Men där går liksom gränsen åt andra hållet. Det 

är inte en människa knappt som vill bidra till en verklighet där vi har en människa som står med en 

tablets i handen därför att det är så starka signalvärden i det. Det funkar inte med en Coca cola burk på 

bordet vilket ändå existerar ganska ofta. (Varför inte?) Därför att det är signalvärden. Det är så stor del 

av vår perception som handlar om signaler, små subtila signaler som vi måste tänka på. (9) 

En av respondenterna tog även upp ett motsatt problem, att det på bilderna istället kunde 

framstå som att de hade det bättre än hur det var:  

Då är det mer en problematik att om man åker ut och ska intervjua en grupp så kan ju besöket att någon 

annan kommer vara ett viktigt besök och man klär upp sig. Och då har man kanske sina finkläder på 

sig och står ute i åkern och det är ju inte representativt för hur det ser ut varje dag och då blir det ju inte 

en rättvis bild. (8).  

4.2.2.2. Hur saker visas upp påverkar hur mycket folk ger  

Som framkom i sektion 4.1.1. så visade en av organisationernas egna undersökningar att det 

är effektivast att visa upp mer negativa bilder av misär. De flesta var även överens om att bilder 

där personerna framställdes som offer var de som i insamlade medel fick bäst resultat. På frågan 

om varför de trodde att det var på detta sätt så återkom nästan alla respondenterna till att det 

handlade om att få personer att känna:   

Det är ett faktum att människor ger med hjärtat och inte med hjärnan även om man behöver det här för 

hjärnan också men det som gör att ”Nä nu ska jag ge pengar för det här” det är att det är något som 

berör mig känslomässigt. Så man måste liksom ändå beröra människor. (4) 

Ett sätt att skapa denna känsla är att visa bilder där människor framställs som offer, något 

alla respondenterna fördömde. Ett annat sätt att skapa denna känsla är genom identifikation, att 

något fick tittaren att identifiera sig med personen på bilden. Att skapa just denna identifikation 

med en person som befinner sig hundratals mil bort är något som flera av respondenterna kom 

tillbaka till. Detta var något som gjordes på olika vis. Ett sätt att göra det på var att försöka lyfta 

upp likheterna mellan personerna där och personerna hemma i Sverige. Ett annat sätt som även 

beskrevs under sektion 4.1.1.1. är att lyfta fram en enskild persons historia för att på så vis öka 

identifikationen:  
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Om man tar t.ex. barn som är helt föräldralösa d.v.s. sådana som varken har mamma eller pappa, finns 

det 13 miljoner i världen. Det är ju en väldigt stor siffra. Den går knappt att relatera till hur många det 

faktiskt är. Då har vi försökt bryta ner det och få fram barnen bakom sifforna, bakom varje siffra så 

finns det ett livsöde det finns ett barn med ett namn. (2) 

Ett tredje sätt att minska avståndet som en av respondenterna gav exempel på var att använda 

sociala medier genom att organisationen i sin kommunikation länkade till deras 

partnerorganisationer. På så sätt kunde deras medlemmar följa partnerorganisationernas arbete. 

Ett fjärde sätt som, en av respondenterna gav ett tydligt exempel på, var att lyfta fram frågor 

som ansågs viktiga även i Sverige:  

Vi har vart rätt duktiga på att få in pengar till vattenprojekt under sommaren. Under sommaren är ofta 

en period då man har svårt att få in pengar, men det har gått väldigt bra för oss faktiskt under åren, att 

just kanske under under de här varma sommarmånaderna så tänker man också på vikten att ha rent 

vatten. (6) 

Ett femte sätt för att skapa närhet som användes av en del av organisationerna var att låta 

någon ifrån Sverige vara med i olika delar av organisationens verksamhet på plats i utlandet 

och sedan kommunicera hem deras upplevelser till Sverige.  

Men det som ger mest pengar det är ju liksom om du har en vit människa som visar på hur berörda de 

blir av fattigdomen. Det de ser, det som de möter, och därmed kan berätta det för en svensk publik. Hur 

chockade de är och sånt, för då kan man identifiera sig mycket mer, för det är en människa som pratar 

på svenska och man känner igen och så där. Ja så känner jag också och så ger man pengar. (5) 

4.2.3. Det finns andra faktorer som påverkar marknadsföringsstrategin   
Resultatet så här långt har visat på att organisationerna är medvetna om att viss form av 

marknadsföring ger mer pengar. Trots detta så använder många av organisationerna sig inte av 

alla dessa metoder, varför är det så? Vad är det som gör att de väljer att använda andra metoder 

som de vet kommer ge mindre insamlade medel? Studien visade på att detta hade flera 

förklaring så som etiska regler, en medvetenhet om postkolonial kritik, påverkan ifrån 

medlemmar och att det ansågs kunna påverka varumärket negativt.   

4.2.3.1. Etiska regler och ställningstagande  i organisationerna 

Något som alla respondenterna lyfte upp var att organisationerna hade etiska regler kring 

vilken typ av bilder och marknadsföring de ska använda. Även den av respondenterna som kom 

ifrån organisationen med tydligast fokus på insamling lyfte flera gånger upp dessa regler.  

Utöver specifika regler kring vilka bilder som får visas upp så fanns det även organisationer 

som hade väldigt tydliga regler kring hur de gör all marknadsföring. En av dessa organisationer 
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hade fått kraftigt nedskurna bidrag men ville ändå inte förenkla sitt budskap för att samla in 

mer pengar, då det gick emot deras principer:  

Vi hade tre kontor för tre år sedan och nu har vi bara ett kontor utomlands. Vi har också fått avskeda 

väldigt många anställda och så. Men vi har fortfarande samma sätt att arbeta vi har inte gått ut på gator 

och torg och visat bilder på fattiga människor på gator och torg. (1) 

4.2.3.2. Det finns en medvetenhet om postkolonialistisk kritik   

Utöver organisationernas fokus på de mänskliga rättigheterna så går det även att se att det 

finns en medvetenhet om den postkoloniala kritiken mot biståndet: 

Vi är väldigt rädda för att man ska ge pengar för att man tycker synd om dem, för att man står ovanför 

någon och ser ner på någon som är svag och fattig. Det perspektivet är vi väldigt känsliga för i den här 

branschen. /…/ De vet ofta vad de behöver göra i södra Afrika för att skapa bättre situation och för att 

förändra strukturer, de behöver bara medel att göra det, så det är inte så att det är den vita mannen som 

ska rädda världen. Det här är ju ett postkolonialt problem att vi är så otroligt rädda för att vi ska bli 

kolonialister och vit överhetsdrivande som biståndet var för 50 år sedan (5). 

Samma respondent beskriver detta även i en diskussion om varför det skulle vara 

problematiskt för deras organisation att visa upp vita biståndsarbetare i sin reklam:  

I detta fall så tror jag att det skulle vara den svenska, vita, vitnormen på något sätt, att du har den vita 

personen som ska rädda Afrika. Den är så fruktansvärd belastad och känslig den frågan på grund av 

kolonialhistoria och slaveri och allt var det är, det finns så många, framförallt i Afrika, eller ja det är 

samma sak om man kommer till Centralamerika om det kommer en vit människa som ska rädda 

indianer, det blir inte ett dugg bättre. (5) 

En annan av respondenterna ger ett exempel på när en bild de använde i en 

marknadsföringskampanj skapade reaktioner då den ansåg anspela på koloniala stereotyper. 

Bilden föreställde en svart kvinna med bomull i handen, något som för vissa gav för starka 

negativa associationer till bomullsplantager och slaveri, även om kvinnan i denna bild var en 

självständig egenföretagare.  

Att det finns medvetenhet om dessa frågor i organisationerna märktes även på att alla 

respondenterna var väldigt tydliga med att de inte är välgörenhets- eller hjälporganisationer. En 

intressant sak som en av respondenterna dock lyfte upp, var att även om alla organisationer 

säger att de inte är en hjälp- eller biståndsorganisation så finns det ändå ett tydligt fokus på att 

just hjälpa i mycket av marknadsföringen:  

Det kan jag tycka, hela den typen av retorik av hjälp, med hjälp av, genom din gåva, hela den bygger 

ju på ganska kolonial logik. Någon är i behov av dig. (7) 
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Det jag tycker är ganska generellt är att aktörskapet ligger hos oss. Det är tack vare ditt bidrag som 

någonting skall hända. Det tycker jag man kan se generellt oavsett vad resterande budskap är. (7) 

En del av den postkoloniala kritiken mot biståndsorganisationers marknadsföring är även 

att den bild som de visas upp påverkar vilken bild allmänheten har av dessa länder. Detta var 

även något som en av respondenterna lyfte upp:  

Naturligtvis så kan man säga att vi skriver långa pamfletter och rapporter och så där, men om man 

jämför hur många som läser en rapport om jordbrukspolitiken med hur många som ser en 

annonskampanj på centralen i sthlm, så är det ju givetvis den senare som oerhört många fler ser. /…/ 

Sedan så kan man absolut inte lägga skulden bara på den typen av kampanjer för det, men det skulle ju 

kunna vara en motvikt. Den typen av kampanjer skulle ju kunna visa en annan bild.  (7) 

4.2.3.3. Varumärke är viktigt 

En annan faktor som påverkade att organisationerna inte använde varenda 

marknadsföringsknep som de visste gav pengar var att de var rädda om sina varumärken. Att 

varumärkena börjat spela en allt större roll märktes under intervjuerna, då flera av dem aktivt 

tog upp detta och även pratade om att de gör regelbundna undersökningar av hur kända deras 

varumärken är. Utöver att vara kända så behövde varumärken även ha trovärdighet. Detta 

märktes till exempel i vilka bilder som organisationerna valde att visa upp, då de inte kunde 

vara för negativa, för positiva eller för enkla.  

En viktig del av vår verksamhet i Sverige är att vi ska fungera som en påverkansorganisation och då 

måste vi ju framstå som en expertorganisation som vet vad vi talar om. Då funkar det ju inte med de 

här enkelspåriga historier utan då måste man ju komplicera bilden. (3) 

För att få trovärdighet så lyftte en av respondenterna fram att de även behövde vara 

konsekventa i sin kommunikation:  

Jag tror att om vi gör ett jättesensationslystet insamlingsarbete så kommer inte det funka i långa loppet 

för att sen så kommer de här personerna mötas av annan kommunikation och då måste man känna igen 

sig, okej vad var varumärket och vad gör de verkligen. (10) 

4.2.3.4. Medlemmarna och givarna påverkar 

En annan faktor som lyftes upp av respondenterna var att det skiljde sig åt huruvida 

organisationen var en insamlingsstiftelse eller en medlemsorganisation. Var det en 

medlemsbaserad organisation så hade medlemmarnas syn på frågor inverkan på vilken 

marknadsföringsstrategi som organisationerna valde. En av respondenterna pratar om andra 

organisationer som i sin reklam lyft fram bilder där vita biståndsarbetare hjälper folk i Afrika. 
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På frågan om deras organisation skulle kunna ha en sådan marknadsföring gav respondenten 

som svar:  

Vi skulle aldrig någonsin komma på kartan att vi skulle kunna göra något sådant inom vår organisation, 

aldrig någonsin. Det skulle bli ramaskri, det skulle vara en årsmötesfråga, det skulle varit motioner och 

insändare, det hade inte gått. (5) 

Det var dock inte bara medlemsorganisationerna som fick ta hänsyn till vad andra ansåg om 

deras marknadsföring. En av respondenterna som inte arbetade i en medlemsorganisation 

beskrev hur de hade olika grupper i samhället som stöttade deras organisation. Respondenten 

förklarade att om organisationen skulle börja lyfta fram personer som offer i deras bilder så 

skulle de förlora detta viktiga stöd.  

4.2.4. Motsättningar inom organisationen  
Det framkom i intervjuerna att det var relativt vanligt med motsättningar inom 

biståndsorganisationerna. De som arbetar i fält ville lyfta en mer komplicerad bild medan de 

som jobbade med kommunikation och marknadsföring ville visa en annan enklare bild:  

Vår insamlingsavdelning vill gärna visa på att ”Den här flickan ser ut så här för att hon inte har någon 

skolgång men om du betalar så får hon en skolgång.” Men vi har andra delar av organisationen som 

inte tycker om att visa utsatthet och utanförskap och all för djup fattigdom, så här sliter man och drar i 

sig lite grann för att hamna rätt i ton. (5) 

En av respondenterna beskrev att marknadsföringen ofta blir en kompromiss mellan vad 

organisationerna vill lyfta fram och vad som ger pengar:  

Sen så kommer det ju ett beslut som ska fattas och där kommer det vara en kompromiss mellan den 

kritiska analysen och de tankarna och kanske vad som de facto ger mer insamling, mer genomslag, mer 

media osv. Så det är ju inte nödvändigtvis att människor inte har kunskap och inte gör den analysen 

utan snarare vad som i sista ändan prioriteras. (7) 

Samma respondenten beskrev det som att det finns två tendenser i organisationerna där de 

å ena sidan arbetar mer och mer rättighetsbaserat medan de å andra sidan får ett allt tydligare 

marknadsmässigt fokus: 

Det finns nog en ökad spänning mellan å ena sidan en helt klart större medvetenhet bland 

organisationerna (om rättighetsbaserat arbete) inom de olika avdelningarna men samtidigt en annan 

logik som är mer marknadslogik som blir allt starkare. Så jag skulle säga att det är som två tendenser 

samtidigt. Jag kan tycka att det vi har sett hittills i kombination, inte minst i 

insamlingskommunikationen i Sverige, är en starkare tendens till att det blir mer marknadsorienterad 

logik. (7) 

Detta är en bild som delas av en av de andra respondenterna:  
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Det kan man väl se redan nu hur det utvecklar sig om man kollar tillbaks fem år, det är ju absolut mot 

mer insamlingsfokus på alla organisationer. Det finns ju ingen organisation som gått tvärt om. (8) 

4.2.5. Liten marknadsföringsbudget och inte alltid en tydlig plan  
En sista faktor som påverkar vilken marknadsföring biståndsorganisationerna gör är vilken 

tillgång till finansiering de har:  

Det blir lite som en ond cirkel för man kan inte investera bistånds pengar i marknadsföring och 

insamling. Vi har haft det som mål länge och mitt uppdrag har alltid varit att vi ska bli mer kända, vi 

ska samla in mer pengar, fast jag har inga resurser för det egentligen. (4) 

Flera av respondenterna pratar om att de även har lite personalresurser för att genomföra 

marknadsföring vilket även detta påverkar vilken kommunikation de kan göra. Det märks under 

intervjuerna att olika tillgång till resurser, både finansiella och personal, påverkar hur pass 

välutvecklad marknadsföringsstrategierna är.  

5. Diskussion  
Frågeställningen för denna studie var: Vilken bild av mottagarländerna och dess 

rättighetsbärare väljer svenska biståndsorganisationer att lyfte fram i sin marknadsföring och 

varför väljer organisationerna att lyfta fram just denna bild? En del av svaret på frågeställningen 

är helt enkelt att organisationerna vill samla in pengar och därför lyfter de upp frågor på ett 

sådant sätt att det skapar mest engagemang. Studien visar att det finns en god kunskap i 

organisationerna om vilken typ av marknadsföring som är effektiv för att samla in pengar. 

Taktikerna för detta känns igen ifrån den tidigare forskningen. De finns ett tydligt fokus på att 

skapa ett känslomässigt engagemang för budskapet för att på detta sätt skapa en vilja att donera 

pengar (Moeller, 1999). Tidigare studier har fokuserat på betydelsen av att väcka känslor av 

skuld och empati hos tittaren (Bhati & Eikenberry, 2016). Respondenterna i denna studie 

nämner inte dessa två känslor explicit men det går att se att de finns en medvetenhet om 

effektiviteten av att appellera till dessa känslor. Tydligast går det att se kopplat till att väcka 

empati, där denna studie bekräftar flera tillvägagångssätt ifrån tidigare forskning så som att i 

berättandet fokusera på en person när de kommunicerar en fråga, visa på likheter mellan de på 

bilderna och betraktaren, fokusera på vissa frågor som är lättare att skapa engagemang kring 

och att ofta fokusera på barn i kommunikationen (Basil m.fl., 2008; Cottle & Nolan, 2007; 

Lamers, 2005; Orgad & Seu, 2014; Thompson & Weaver, 2014). En annan metod som tidigare 

forskning visat vara effektiv är att använda offer bilderna (Thompson & Weaver, 2014). Enligt 
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respondenterna i denna studie så använder inte organisationerna sådana bilder men det fanns 

ändå en samstämmig syn av att dessa bilder var effektiva för insamling.  

Det är inte lika tydligt att se kopplingen till att vilja skapa negativa känslor så som 

existentiella skuldkänslor eller ilska i denna studie jämfört med tidigare forskning (Hibbert 

m.fl., 2007). Det går dock att se drag ifrån denna logik även i denna studie. Tidigare forskning 

har visat på att det är viktigt att inte lyfta fram för negativa bilder i marknadsföring då detta kan 

skapa en känsla av hopplöshet (Basil m.fl., 2008; Hibbert m.fl., 2007). Detta är något som 

respondenterna tar upp där det anses vara viktigt att vid användning av negativa bilder även 

visa positiva bilder kring hur problemet kan lösas.  

En förklaring till att det utöver detta inte går att se tydligt i studiens resultat att 

organisationerna använder negativa känslor i marknadsföringen är att organisationerna har en 

väldigt tydlig målsättning att inte använda sig av negativa bilder i sin marknadsföring. En annan 

förklaring kan vara att då organisationerna har ett starkt fokus på att bedriva ett rättighetsbaserat 

biståndsarbete så kan det ses som icke korrekt att prata om att väcka skuldkänslor hos givarna, 

då detta kan uppfattas som att appellera till en mer traditionell syn på bistånd.  

De allra flesta av respondenterna är dock tydliga med att även om deras organisation inte 

använder negativa bilder så anses dessa bilder vara de mest effektiva i insamlingssyfte. Det går 

att argumentera för att en stor del av diskussionen kring att negativa bilder anses ge mest 

insamlade medel bygger på teorin om att negativa känslor kan skapa ett incitament till skänka 

pengar, då det är svårt att förklara varför negativa bilder annars skulle vara effektiva (Hibbert 

m.fl. , 2007; Merchant m.fl., 2010).  

Det går dock att se att det anses mer accepterat att använda dessa negativa offerbilder vid 

humanitära katastrofer, något som även lyfts fram i tidigare studier (Thompson and Weaver, 

2014). En tolkning av detta är att det dels kan ses som mer accepterat för att humanitärt bistånd 

handlar om att rädda liv och lindra nöd, vilket kan göra att det uppfattas som mer godtagbart 

att frångå de etiska reglerna för att rädda liv. En annan tolkning av detta är att humanitärt bistånd 

inte har ett långsiktigt fokus. De behöver inte fokusera på att stärka civilsamhälle eller få till en 

hållbar förändring, och det kan därför anses mindre viktigt att förhålla sig till de koloniala 

stereotyperna.  

5.1. Varför används inte fler negativa offerbilder?   
En del av svaret på varför vissa bilder lyfts fram i biståndsorganisationernas 

marknadsföringskampanjer är det som gavs ovan, att organisationerna vill samla in pengar och 

därför visar upp de bilder och frågor som är mest effektiva för detta. Svaret är dock mer 
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komplext än så, för i fall målet endast vore att samla in pengar varför använder inte 

organisationerna dessa metoder i en högre grad än vad de idag gör?  

En förklaring är att biståndsorganisationers marknadsföring kan ha flera olika syften, så som 

att bilda opinion, få medias intresse eller att samla in pengar. Dessa olika syften ger olika sätt 

att göra marknadsföringen på, där kampanjer för att väcka medias intresse eller bilda opinion 

kan vara, vad en av respondenterna beskrev som, lite modigare jämfört med marknadsföring 

som har som mål att samla in pengar.   

Respondenterna lyfter dock fram olika förklaringar till varför deras organisationer inte vill 

använda negativa offerbilder i insamlande marknadsföring. De har etiska regler som är 

grundade i ett rättighetsbaserat bistånd. De har medlemmar eller andra intressenter som är med 

och påverkar vilken typ av marknadsföring organisationerna väljer. En viss typ av 

marknadsföring anses även kunna påverka varumärke negativt. Den sista förklaringen som lyfts 

fram är att det även ses som känsligt för organisationerna att göra marknadsföring som bygger 

på koloniala stereotyper.  

Det går att argumentera för att alla dessa faktorer, bortsett ifrån vissa aspekter av 

varumärksbyggandet, i själva verket är starkt sammankopplade till den postkoloniala kritik som 

har riktats mot biståndet och i synnerhet mot biståndsorganisationers marknadsföring (Bhati & 

Eikenberry, 2016; Dogra, 2012; Rideout, 2011; Thompson & Weaver, 2014). Det alla 

respondenterna återkommer till är att de har etiska riktlinjer för vilka bilder de väljer att visa. 

Respondenterna gör ingen koppling mellan dessa riktlinjer och postkolonialism utan lyfter mer 

upp att dessa regler bygger på en rättighetsbaserad idé. Det är dock möjligt att se en koppling 

mellan vilka bilder organisationen enligt dessa riktlinjer inte skall visa upp, bilder av personer 

som framställs som offer eller hjälplösa, och den postkoloniala kritiken mot 

biståndsorganisationers marknadsföring (Dolinar & Sitar, 2013; Rideout, 2011).  

Vidare går det även att argumentera för att det faktum att medlemmarna och personerna 

som stödjer organisationerna har inflytande över vilken typ av bilder som lyfts i 

marknadsföringen kan kopplas till den postkoloniala kritiken. Några av respondenterna lyfte 

detta själva, i ena fallet att det skulle bli upprörd stämning om organisationen anspelade på att 

det var vita biståndsarbetare som kom och ”räddade” majoritetsvärlden och i det andra fallet att 

det skulle skapa reaktioner om organisationen började visa upp människor som offer. Till sist 

så är det även möjligt att se att det är viktigt att ha ett positiv varumärke som framstår som 

seriöst till att även det kan anses hänga samman med att det skulle skada organisationens 

anseende att lyfta upp bilder som anspelar på koloniala stereotyper (Dogra, 2012).  



 30 

Detta leder till en situation där biståndsorganisationer vet vilken typ av marknadsföring som 

ger mest pengar men där de samtidigt begränsas av att de inte kan ha en marknadsföring som 

anspelar på de koloniala stereotyperna. Det finns en tydlig motsättning mellan de här två 

logikerna vilket gör att marknadsföringen blir en kompromiss. Detta kan antingen tolkas som 

att organisationerna gör allt de kan för att samla in medel, men att de inte kan gå hela vägen då 

det skulle kunna riskera att förlora sina medlemmars eller givarnas stöd. En annan tolkning är 

att det är viktigt för organisationerna att samla in medel men att det finns andra principer som 

är viktigare, så som att de inte vill bygga vidare på stereotypa kolonialbilder eller bryta mot det 

rättighetsbaserade arbetssättet. Det är med andra ord viktigt att samla in medel, men inte till 

varje pris. De senare tolkningen går framförallt att se i en av organisationerna som hade fått dra 

ner sin verksamheten kraftigt på grund av minskade bidrag men som ändå inte kunde tänka sig 

att börja bedriva mer traditionellt marknadsföringsarbetet då det ansågs stå i kontrast mot allt 

vad organisationen stod för.  

Denna spänning mellan att samla in pengar på effektivaste sätt och att samtidigt förhålla sig 

till den postkoloniala kritiken är något som till viss del har lyfts i tidigare forskning (Thompson 

and Weaver, 2014). Detta har dock framkommit på ett tydligare sätt i denna studie där det 

påtagligt går att se att organisationerna hela tiden behöver förhålla sig till båda dessa logiker.  

5.2. Allmänheten har en mer traditionell syn på biståndsarbetet  
En annan intressant upptäckt i denna studie var att trots att det finns en sådan medvetenhet 

om den koloniala kritiken och ett så stort fokus på rättighetsbaserat bistånd, så fanns det tre 

tydliga exempel på när organisationernas marknadsföring ändå byggde på vad som, skulle 

kunna argumenteras för, är en kolonial logik. Det första exemplet som en av respondenterna 

lyfte upp var att även om det finns ett fokus på positiva bilder med aktiva aktörer så bygger 

väldigt många av marknadsföringskampanjerna på en logik av att det är givaren som skall 

hjälpa.  Genom att aktörskapet ligger hos givarna så kan det anses att givarna blir de aktiva 

aktörerna medan rättighetsbärarna blir de passiva mottagare. Detta appellerar till koloniala 

stereotyper av västvärlden som kommer och hjälper den ”passiva majoritetsvärlden”. (Rideout, 

2011).  

Det andra fenomenet som var tydligt i intervjuerna var att alla organisationerna hade ett 

tydligt fokus på att visa positiva bilder utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Trots detta så så 

beskrev respondenterna nästan uteslutande positiva bilder i betydelsen av exempel på 

förändringar som organisationernas arbete hade bidragit till. De positiva bilderna blev ett sätt 

att visa på hur bra organisationen var, istället för att lyfta upp positiva bilder av människors liv. 
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Detta lyfts även fram i tidigare forskning och ses som problematiskt då de positiva bilderna då 

om igen blir en visning av att majoritetsvärlden behöver västvärldens hjälp (Dogra, 2007; 

Manzo, 2008).  

Det tredje exemplet på hur den koloniala logiken ändå kan anses användas i 

organisationernas marknadsföring handlar om vad som visas och inte visas i bilderna för att 

skapa, vad Dogra (2012) beskriver som, ett avstånd inte bara i rum utan även i tid. Genom att 

vissa av organisationernas aktivt väljer att inte inte visas upp moderna saker som datorer eller 

Coca-cola burkar i bilderna av majoritetsvärlden, då de anses ha för starkt signalvärde vilket 

skulle medföra att de på bilderna inte skulle se tillräckligt behövande ut, så placerar 

organisationerna dessa personer och platser i en svunnen tid. Just att framställa 

majoritetsvärlden som efter i utvecklingen jämfört med västvärlden var ett ett sätt som användes 

under kolonialismen för att framställa dessa länder som i behov av västvärldens hjälp (Dogra, 

2012). Detta exempel är även intressant då det visar på vilken relativt begränsad förståelse som 

allmänheten har kring utvecklingsfrågor, där en Coca-cola burk kan skapa en uppfattning om 

att ett land är utvecklat och inte i behov av givarens hjälp.   

Dessa tre exempel visar på att även om det finns en starkt fokus i organisationerna att ha ett 

rättighetsfokus och inte bygga på koloniala stereotyper, så är det inte alltid så enkelt, då det 

samtidigt är en viss typ av bilder som ger pengar. Detta var en av de sakerna som respondenterna 

själva lyfte upp, även om biståndsarbetet har utvecklats och idag har ett annat sätt att arbeta så 

har allmänheten fortfarande en mer traditionell bild av organisationernas arbete. Denna bild 

påverkar vilka bilder som fungerar att lyfta i marknadsföringen. Detta är av intresse, då denna 

diskrepans mellan allmänhetens syn på biståndsarbete och det faktiska arbetet som bedrivs i 

organisationer är något som inte har behandlats i tidigare forskning. 

Det är även intressant utifrån att både tidigare forskning och denna studie pekar på att 

biståndsorganisationers marknadsföring är med och formar allmänhetens förståelse för 

majoritetsvärlden (Dogra, 2012; Kennedy and Hill, 2010). Det blir då en form av moment 22 

där biståndsorganisationer i sin marknadsföring är anser sig tvungna att förenkla och bygga på 

delvis koloniala stereotypa bilder för att kunna samla in medel samtidigt som denna 

marknadsföring är med och vidmakthåller allmänhetens mer traditionella syn på bistånd.  

Just spänningen mellan att biståndet å ena sidan allt mer arbetar rättighetsbaserat i fält 

medan marknadsföring, som ofta lyfter fram en mer traditionell bild, samtidigt blir allt viktigare 

var något som en några av respondenterna lyfte fram. Detta är en intressant parallell utveckling. 

Det finns en risk att arbetet i fält kommer bli allt mer rättighetsbaserat medan marknadsföringen 

allt mer kan behöva gå åt andra hållet, och än mer kan bli tvingade att lyfta upp förenklade 
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bilder och frågor för att kunna samla in medel. Detta riskerar att skapa en allt större diskrepans 

mellan vad som görs i fält och vad som kommuniceras utåt.  

En annan intressant faktor som framkom i studien är hur den ökade digitalisering och 

användningen av sociala medier kan komma att påverka vilken bild som lyfts i 

biståndsorganisationers marknadsföring. Det är möjligt att närheten som detta skapar kan 

påverka allmänhetens förståelse för dessa frågor vilket potentiellt skulle kunna minska 

avståndet mellan arbetet i fält och marknadsföringens kommunikation.  

6. Slutsats 
Denna uppsats har undersökt vilken bild av mottagarländerna och dess rättighetsbärare 

svenska biståndsorganisationer väljer att lyfta fram i sin marknadsföring och varför de väljer 

att lyfta fram just denna bild. Resultaten bekräftar en del av tidigare forskning av att det är 

lättare att samla in pengar till enklare och mer konkreta frågor, att budskapet många behöver 

förenklas och att det är enklast att samla in pengar till barn. Utöver detta så fanns det även vissa 

bilder, med mer negativt fokus där personer framställs som offer, som ansågs vara mest 

effektiva i att samla in medel.  

 Trots att sådana bilder ansågs ge mest pengar så valde organisationerna att inte använda sig 

av dem. Detta förklarades dels med att biståndsorganisationerna har ett starkt rättighetsbaserat 

fokus i sitt arbete och därför har etiska riktlinjer kring att visa upp positiva bilder där 

rättighetsbärarna är aktiva agenter. Andra förklaringar som gavs var att att medlemmar och 

andra viktiga aktörer är med och påverkar vilken marknadsföring som görs, att det finns en 

medvetenhet om den koloniala kritiken mot biståndsorganisationers marknadsföring och att 

negativa offerbilder anses kunna påverka varumärket negativt. Detta leder till en situation där 

organisationerna vet vilken marknadsföring som är mest effektiv men begränsas av att de inte 

vill appellera till koloniala stereotyper. Detta kan tolkas som att det är viktigt att samla in 

pengar, men inte till varje pris.  

Trots att det finns ett så pass tydligt fokus på rättighetsbaserat arbete så gick att se tre 

exempel där organisationerna ändå använder sig av en marknadsföring som kan anses bygga på 

koloniala stereotyper. Dessa tre exempel var att marknadsföringen ofta skapar ett budskap av 

att aktörskapet ligger hos givarna istället för hos rättighetsbärarna, att positiva bilder ofta 

innebär bilder av organisationernas framgångar och att moderna symboler inte visas i 

marknadsföringsbilderna. Det här förklarades med att allmänheten har en mer traditionell syn 

på biståndsarbetet. Detta visar på hur komplex frågan är då organisationerna arbetar allt mer 
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rättighetsbaserat medan de i sin marknadsföring upplever att de behöver visa upp mer 

traditionella typer av bilder för att samla in pengar. Denna situation kan leda till en ökad 

disrepens mellan det arbetet som görs i organisationerna och vad som kommuniceras utåt.  

6.1. Uppslag för vidare studier  
Denna studie bygger på intervjuer med personer som arbetar med dessa frågor i 

biståndsorganisationer. Det föreligger alltid en risk att respondenter inte ger hela bilden i sina 

svar. En intressant uppslag för vidare forskning skulle därför kunna vara att genomföra en studie 

där intervjuer kombineras med en analys av det marknadsförings material som organisationer 

producerar för att på så sätt undkomma detta problem. En annan tänkvärd möjlighet skulle 

kunna vara att göra en studie med fokus på hur allmänheten uppfattar biståndsorganisationers 

marknadsföring då denna studie endast bygger på respondenternas antaganden om detta.   
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8. Appendix 

8.1. Appendix 1: Frågeformulär 
Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade där frågorna anpassades utifrån 

organisationens arbetssätt, respondentens roll i organisationen och vad respondenten valde att 

ta i upp intervjun. Det fanns därför inte en fastställd ordning för hur frågorna togs upp. I de allra 

flesta fall så inleddes intervjun med de första fem frågorna, för att skapa en bra ingång till att 

prata om vilka bilder som lyftes upp. Därefter så anpassades frågorna utifrån hur samtalet gick.  

1. Genom vilka kanaler marknadsför ni er?   

2. Vilken marknadsföringskanal upplever ni är mest effektiv? Varför då?  

3. Har ni gjort någon kampanj som gick ovanligt bra, varför gick den så bra?  

4. Har ni gjort någon kampanj som gick ovanligt dåligt, varför gick den så dåligt?  

5. När ni kommunicerar och marknadsför er vad väljer ni att fokusera på?  

6. Föreläsaren som jag skrev om som föreläste under förberedelsekursen på Sida lyfte fram 

ett exempel på när hen hade blivit ombedd att skicka hem bilder på en man som arbetade 

på en åker, men där bilderna inte gick att använda då det i bakgrunden syntes 

elledningar. Detta ansågs bero på att de på bilden då inte skulle framstå som tillräckligt 

behövande om det syntes att det fanns elledningar. Kan du känna igen dig i detta 

exempel?  

7. Har ni någon etisk kodex för er marknadsföring, hur ser den i så fall ut?  

8. Kan det ibland bli en spänning mellan att få in mesta möjliga pengar men samtidigt inte 

exploatera personerna som ni hjälper?  

9. Anser du att ni marknadsför er på bästa sätt? Om ja, varför? Om inte, hur skulle ni kunna 

göra det annorlunda?  

10. Om ni vill samla in extra mycket pengar för en viss sak, finns det någon marknadsföring 

som ni vet av erfarenhet gör att ni får in mer pengar? 

11. Finns det någon marknadsföringskampanj som ni aldrig skulle kunna tänka er att göra? 

Varför inte?  

12. Finns det spänning inom organisationen att marknadsföringssidan mer vill använda 

bilder som får folk att ge medan de andra i organisationen vill ha mer positiva bilder?  

13. Fokuserar ni på ett fall/person i er marknadsföring eller på att försöka ge den större 

bilden?  
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14. Hur differentierar ni er själva i den marknadsföring som ni gör? Hur försöker ni att 

differentiera er själva gentemot de andra organisationer i givarnas ögon?  

15. Hur gör ni för att dra gränsen mellan att de ska vilja ge men att det inte ska kännas för 

hopplöst eller att de inte ska känna sig för skyldiga för att de själva har det så bra?  

16. Kan du önska att ni skulle kunna marknadsföra er på ett annat sätt och ändå få in lika 

mycket pengar?  

17. Har du jobbat för en annan organisation innan? Skiljde sig marknadsföringsarbetet åt 

där jämfört med där du är nu?  

18. Hur skapar ni intresse för de mer långsiktiga frågorna, så som fattigdomsbekämpning?  

19. När man läser teorier och tidigare forskning om biståndsorganisationers marknadsföring 

så finns det en del postkolonialistisk kritik mot hur den görs, och framförallt hur den 

historiskt har gjorts, hur tänker du kring det? 

8.2. Appendix 2: Information om respondenter  
Totalt så intervjuades 11 personer. Beslut togs om att anonymisera alla respondenter och 

deras organisationerna. För att få en bättre förståelse för spridning bland respondenterna så 

finns här nedan en tabell med grundläggande information om de olika organisationerna som 

respondenterna arbetar i. Hur mycket insamlade medel som organisationerna har anges för att 

ge en uppfattning om hur pass omfattande insamlingsarbete organisationen har. I insamlade 

medel så har endast gåvor ifrån allmänheten direkt till respektive organisationen räknats med. 

Gåvor ifrån företag, via postkodlotterier eller andra insamlingsorganisationer har inte räknats 

med då denna studie fokuserar på organisationernas marknadsföring gentemot allmänheten. I 

nästa kolumn så anges hur stor andel av organisationens totala intäkter som består av insamlade 

medel ifrån allmänheten. Detta redovisas för att ge en uppfattning om hur pass beroende 

organisationen är av insamlade medel. Då det är av vikt att det inte ska vara möjligt att pussla 

ihop given information för att kunna avgöra vem personen är eller vilken organisation denne 

arbetar för så ges den numrerade informationen i intervaller och inte i exakta tal (Saunders m.fl., 

2012: 245).  

Informationen har tagits ifrån organisationernas senaste tillgängliga årsrapporter. Utöver 

denna information så redovisas även längden på intervjuerna, för att läsaren ska kunna få en 

uppfattning om hur omfattande de var.  

Sju av organisationerna var medlemsorganisationer medan de resterande tre var någon form 

av stiftelse.  
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Respondent 
nummer 

Arbetar respondenten med 
dessa frågor idag? 

Insamlade medel 
från enskilda givare 

Insamlade medel del 
av totala intäkter 

Längd på 
intervju  

1 Ja 1-5 MSEK 5-10% 36 min  

2 Ja > 200 MSEK > 40% 31 min  

3 Ja 10-15 MSEK 5-10% 30 min  

4 Ja 1-5 MSEK  1-5% 40 min 
5 Ja 30-40 MSEK 30-40% 55 min 

6 Ja 30-40 MSEK  20-30% 39 min  

7 Nej, har tidigare gjort det - - 65 min 
8 Ja 1-5 MSEK 1-5% 58 min 

9 Ja 10-15 MSEK 1-5% 37 min 
10 Ja > 200 MSEK 20-30% 56 min 

11 Ja 30-40 MSEK 30-40% 30 min  

 
 
 


