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Sammanfattning

Syftet  med  denna  rapport  är  att  undersöka  likheter  och  skillnader  mellan  marknadsföringen  i 
vinstdrivande  och  icke  vinstdrivande  organisationer  med  fokus  på  välgörenhetsorganisationer. 
Slutsatsen är att  det är  samma principer som gäller för marknadsföringen oavsett  om det  är en 
vinstdrivande eller icke vinstdrivande organisation. Dock finns det tydligare krav på transparens 
och  trovärdighet  om  man  tittar  på  icke  vinstdrivande  organisationer  samt  att  många  icke 
vinstdrivande organisationer måste arbeta mer för att utveckla sin marknadsföring för att nå ut i  
dagens samhälle där fler organisationer kämpar om bidragsgivarnas resurser. Detta kan förslagsvis 
göras genom att satsa på tekniska lösningar som gör det enkelt att ge.
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1. Bakgrund

I dagens samhälle finns en mängd olika organisationer och företag som arbetar med att förbättra 
situationen för till exempel djur, människor, miljön, sjuka och barn på olika sätt. De brukar gå under 
samlingsnamnet “icke vinstdrivande organisationer” eller på engelska “non profit organizations”. 
Andra  vanliga  namn  på  verksamheter  inom  denna  bransch  är  välgörenhetsorganisationer  eller 
företag/  organisationer  som  arbetar  med  socialt/  samhällsentreprenörskap.  Denna  typ  av 
verksamheter  kan  verka  lokalt  i  det  lilla  som  till  exempel  Adopt  a  bee,  som  arbetar  i  
Hässleholmstrakten  i  Skåne (www.adoptabee.se)  eller  så  kan de  vara  globala  som Röda korset 
(www.redcross.se)  eller  Rädda  barnen  (www.raddabarnen.se).  Enligt  kurslitteraturen  har  dessa 
verksamheter ökat sin marknadsföring under de senaste 40 åren (s. 570). Men det huvudsakliga 
målet för alla dessa verksamheter är inte att tjäna pengar för egen vinning utan för att förmedla det  
vidare till  det  organisationen/ företaget  stödjer.  Detta  arbete  kommer att  behandla vad man bör 
tänka på när man arbetar med marknadsföring i  en icke vinstdrivande organisation och hur det 
skiljer sig från arbetet med marknadsföring i en vinstdrivande organisation.
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att omsätta teoretisk kunskap i praktisk tillämpning genom att i grupp 
genomföra en undersökning av valt ämnesområde som sedan ska kommuniceras skriftligt. Syftet är 
också  att  vi  kritiskt  ska  diskutera  grundläggande teorier,  begrepp och metoder  kopplat  till  valt 
ämnesområde inom området marknadsföring.

Vår  grupp  har  valt  att  fördjupa  oss  inom  hur  icke  vinstdrivande  organisationer  arbetar  med 
marknadsföring samt att jämföra hur det skiljer sig åt mot hur man arbetar med marknadsföring i ett  
vinstdrivande företag. 

Syftet  med  vår  undersökning  blir  alltså  att  påvisa  eventuella  likheter  och  skillnader  i 
marknadsföringsarbetet  beroende  på  om  man  är  en  vinstdrivande  eller  icke  vinstdrivande 
verksamhet samt hur icke vinstdrivande kan förbättra sin marknadsföring.

Enligt kurslitteraturen är begreppet Non profit  organizations väldigt  brett  och vår  undersökning 
kommer i huvudsak att fokusera på välgörenhetsorganisationer som är en del av begreppet.
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3. Metod

Arbetets metod är i huvudsak en mindre komparativ litteraturstudie där kurslitteraturens innehåll 
(Bains & Fill, Marketing, kap 16) jämförs med två vetenskapliga artiklar som inom samma område. 
De  två  artiklarna  behandlar  olika  aspekter  av  marknadsföringsarbetet  i  icke-vinstdrivande 
organisationer  och  är:  "Marketing  in  non-profit  organizations:  an  international  perspective" av 
forskarna Sara Dolnicar och Katie Lazarevski som publicerats i International Marketing Review och 
“Marketing for a non-profit organization” av Evangelia Blery, Efstathia Katseli och Nertilda Tsara 
som publicerats i International Review on Public and Non profit Marketing.

En  mindre  empirisk  studie  i  form av  en  intervju  har  också  genomförts  med  en  volontär  i  en 
välgörenhetsorganisation för att jämföra arbetets samlade teori med hur det kan se ut i praktiken.  
Intervjun  hölls  med  en  volontär  i  en  Second  hand  butik  tillhörande  Röda  korset.  Intervjun 
genomfördes under slutet av april och intervjupersonen har bett om att förbli anonym på grund av 
ärendets delvis känsliga natur. Intervjun var muntlig och ostrukturerad. Ett frågebatteri hade ställts 
upp  i  förväg  men  till  största  delen  fick  respondenten  prata  fritt  om  sina  tankar  kopplat  till  
ämnesområdet. 

När  materialet  till  den  skriftliga  rapporten  samlats  in  bearbetade  gruppen  det  tillsammans  och 
sammanställde det i en rapport.
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4. Resultat

I  följande  avsnitt  kommer  resultatet  av  gruppens  undersökningar  att  presenteras.  För  att  öka 
tydligheten har vi valt att dela upp texten i olika underrubriker där de olika delarna av materialet 
presenteras. Dessa olika delar kommer sedan att vävas ihop i vår analys.

4.1 Not-For-Profit Marketing

I  bokens  definition  av  icke  vinstdrivande  organisationer  (Not  for  profit  organizations)  (s.  578) 
räknar man med att det finns fyra huvud kategorier av icke vinstdrivande organisationer. Dessa är:

1. Välgörenhetsorganisationer (charities)
2. Sociala/Samhällsentreprenörer (the social enterprise sector)
3. Offentligsektor (the public sector)
4. Politiska  partier  och  andra  kampanjorganisationer  (political  parties  och  campaining 

organizations)
Dessa fyra huvudkategorier har delvis olika mål med sin verksamhet och de arbetar i praktiken på 
olika  sätt  men de har  det  gemensamt  att  de inte  drivs  för  att  gå med vinst  utan  att  eventuellt  
överskott investeras in i verksamheten igen. Ser man till kategori a så täcker den in alla tänkbara  
anledningar till att vilja hjälpa och så gör även kategori b. De organisationer och företag som verkar 
inom kategori a och b kan man se som privata initiativ medan kategori c finansieras av offentliga 
medel. Ser man till kategori c så handlar det om att våra myndigheter, sjukhus, polisen och så vidare  
ska verka för medborgarnas bästa. Kategori d kan man se som ett mellanting åtminstone i Sverige. 
Har du som politiskt parti tillräckligt många medlemmar så får du partistöd från det allmänna men 
du är även beroende av privata donationer för din verksamhet. 

För att samla in pengar/resurser brukar de olika icke vinstdrivande organisationerna använda sig av 
följande kanaler för att nå ut enligt boken (s. 590):

• Reklamutskick till utvalda områden.

• Annonser/bilagor i tidningar och magasin.

• Riktad direkt reklam till specifika grupper antingen via post eller email.

• TV eller radioreklam.

• Organisationens egna hemsida.

• Socialmedier.

• Ansikte mot ansikte insamlingar på platser där mycket folk befinner sig till exempel i ett 

köpcentrum. Det kan både vara för att få in kontanta donationer och för att skaffa långsiktiga 
månadsgivare.

• Skaffa företagssponsorer.

• Skaffa stora enskilda givare/donationer från till exempel filantroper.

Dessa kanaler kan användas var för sig eller i kombination. Beroende på vilken kanal man inriktar 
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sig emot så kräver det också i sin tur olika konkreta åtgärder för att nå resultat. Satsar man på att få 
till samarbeten med företag så kan det vara i form av olika win-win-situationer det vill säga att 
företaget erbjuder något till försäljning ut mot kund och köper kunden just den varan så skänks en 
del av vinsten till det välgörande ändamålet. 

I  stort  är  det  precis  samma principer  som gäller  för  marknadsföring  av  en  icke  vinstdrivande 
organisation  som ett  vanligt  vinstdrivande  företag  men enligt  kapitel  16 i  boken Marketing av 
Baines och Fill så är det några saker man bör beakta när man arbeta med marknadsföring av en 
välgörenhetsorganisation. Bland det mest viktiga att beakta är att det är mycket viktigt i en icke 
vinstdrivande  organisation  att  man  kontrollerar  sin  marknadsstrategi  mot  organisationens  mål, 
visioner och värderingar. Detta är så klart även viktigt för ett vinstdrivande företag men extra viktigt 
om du arbetar med välgörenhet så det inte blir några moraliska betänkligheter.

En annan viktig skillnad är vikten av transparens. Är du en icke vinstdrivande organisation är det av 
yttersta vikt att du kan visa att allt står rätt till och att du står för tillit, integritet och ärlighet. Boken 
menar dock att för vissa organisationer har dessa strävande gått så långt att de till  och med har 
skadat  organisationen  genom  att  de  i  sin  strävan  efter  öppenhet  till  och  med  har  visat  upp 
“organisations hemligheter” som andra sedan kopierat (s. 577). 

Som icke vinstdrivande organisation har du inga aktieägare som förväntar sig del av vinsten men du 
har  många olika  typer  av  “stakeholders”  som förväntar  sig  resultat  och  att  få  information  om 
arbetet. Hur dessa “stakeholders” resonerar kan se väldigt olika ut vilket presenteras i modellen på 
sidan 575 och organisationen behöver arbeta fram strategier för att möta de olika “viljorna” på rätt 
sätt.

Som idéell verksamhet har man oftast även flera mål än vad ett vinstdrivande företag har. Det kan 
handla  om allt  från  att  skaffa  volontärer,  sprida  information,  skaffa  sponsorer,  till  att  bedriva 
lobbying och att hjälpa.

4.2 Artikel 1 -  "Marketing in non-profit  organizations: an international 
perspective"

I den vetenskapliga artikeln "Marketing in non-profit organizations: an international perspective" 
av forskarna Sara Dolnicar och Katie Lazarevski som publicerats i International Marketing Review 
presenterar  de  sin  undersökning  som  behandlar  hur  icke  vinstdrivande  företag  bedriver  sin 
marknadsföring i olika länder samt hur denna marknadsföring kan förbättras. Studien innefattade 
136 respondenter från USA, Storbritannien och Australien som svarat på frågor. 

Idag möter icke vinstdrivande organisationer samma sorts konkurrens som de vinstdrivande i större 
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utsträckning än tidigare. Till exempel konkurrens på marknaden för finansiering och ekonomiska 
mål  som  måste  fyllas  för  att  de  ska  kunna  nå  sin  målsättning.  Detta  har  lett  till  att  deras 
marknadsföring  också  har  anpassats  efter  detta  (Dolnicar,  Lazarevski,  2009,  s  275).  Tidigare 
forskning visar dock att marknadsföringen inte har anpassats tillräckligt mycket och flera studier 
pekar på att icke vinstdrivande organisationer för att nå bättre resultat i större utsträckning borde 
utgå  ifrån sina kunder  (som i  detta  fall  är  bidragsgivare)  och hur  marknaden ser  ut.  De flesta 
organisationerna har en traditionell “organisations-centrerad” utgångspunkt för sin marknadsföring 
där  de förutsätter  att  deras  tjänster  är  eftertraktade och har  en plats  på marknaden automatiskt 
(Dolnicar, Lazarevski, 2009, s 276). Resultatet av studien visar att de undersökta organisationerna 
saknade förståelse för grunderna i marknadsföring och istället fokuserade på försäljning och PR-
aktiviteter.  Det  var  endast  en  liten  del  av  respondenterna  som hade  en  strategisk  plan  för  sin 
marknadsföring och gjorde marknadsundersökningar. Det framgick även att cirka en fjärde del  av 
personalen  som arbetade  med organisationernas  marknadsföring  var  utbildning för  det.  Studien 
visade också att det inte fanns några signifikanta skillnader i hur marknadsföringen utfördes i de 
olika  länderna  som undersöktes  (USA,  Storbritannien  och Australien),  utan att  arbetssätten  var 
likvärdiga. Forskarna anser att icke vinstdrivande organisationer borde utveckla sin marknadsföring 
då den inte används till  sitt  fulla  potential.  Detta kan bero på att  dessa organisationer inte kan 
kontrollera alla faktorer själva, till exempel så har de bara en produkt och  prissättningen är ofta upp 
till bidragsgivaren. En anledning kan också vara att organisationerna är motvilliga att använda sig 
av  marknadsförings  strategier  då  de  uppfattar  reklam  och  marknadsföring  som något  negativt. 
Något som används till att manipulera konsumenter och är oförenligt med deras hedersamma arbete.  
Som  konsekvens  av  detta  kan  icke  vinstdrivande  har  varit  långsammare  med  att  acceptera 
fördelarna  med  marknadsföring  och  utveckla  strategier  för  det.  Det  finns  stort  potential  för 
förbättring  genom att  organisationerna  adapterar  ett  “marknads-centrerat”  synsätt  och  inte  bara 
förutsätter att deras produkt eller service är precis vad marknaden vill ha. Detta kan göras genom att 
anställa  personal  med  utbildning  och  bakgrund  inom  marknadsföring,  utföra 
marknadsundersökningar och identifiera sin målgrupp (Dolnicar, Lazarevski 2009, s 288).

4.3 Artikel 2 - “Marketing for a non-profit organization”

I den vetenskapliga artikeln “Marketing for a non-profit organization” av Evangelia Blery, 
Efstathia Katseli och Nertilda Tsara som publicerats i International Review on Public and Nonprofit 
Marketing presenterar de sina forskningsresultat rörande marknadsföring hos icke vinstdrivande 
företag. De har gjort en fallstudie av WWF (World Wide Fund for Nature, Världsnaturfonden) och 
hur WWF marknadsför sina kampanjer om skydd för utrotningshotade djur (Blery, Katseli, Tsara, 
2010, s 57). Bakgrunden till studien är att konkurrensen för icke vinstdrivande organisationer har 
har ökat och för att fullfölja sina mål behöver dessa organisationer överlag utveckla sin användning 
av marknadsföring samt kunskap om marknadsföringsstrategier.  De borde utveckla ett starkt 
varumärke och då krävs det att marknadsföring genomsyrar organisationen och ses som ett sätt att 
tillfredsställa och möta och ge information till kunder och biståndsgivare. Detta görs genom att 
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skapa förståelse för kunden och dennes perception av organisationen (Blery, Katseli, Tsara, 2010, s 
59). Undersökningen visade att WWF använde låga priser och många valmöjligheter för att locka 
biståndsgivare och genom inbetalningar genom autogiro behåller de biståndsgivarna längre än om 
de skulle få engångsdonationer. Det är viktigt för icke vinstdrivande organisationer att definiera sin 
marknad, identifiera sina kunder och behålla en konsekvent kommunikation med dem. WWF 
vänder sig främst till barn och lärare på grundskolor, gymnasieelever och universitetsstudenter men 
i förlängningen också till vuxna och allmänheten. WWF låter sina biståndsgivare välja mellan sex 
olika arter av utrotningshotade djur till skillnad mot sina konkurrenter som presenterar ett till två 
val. WWF använde sig också av en tydlig slogan: “Adopt species threatened with extinction with 
only 3 euros”. Kombinationen av dessa saker, medvetenhet om marknaden och profilering, lätt att 
skänka pengar, tydligt budskap och genom att använda många olika mediekanaler har WWF enligt 
studien lyckats nå ut till sin tänkta målgrupp och ses som ett starkt varumärke (Blery, Katseli, Tsara, 
2010, s 67).

4.4 Intervju med en volontär hos Röda korset

Här kommer en sammanfattning av intervjun i  form av ett  referat  av det  som sades.  Intervjun 
genomfördes med en volontär som arbetade i en av Röda korsets butiker. Hen har varit aktiv och 
hjälpt till i organisationen under många år. 

“Arbetar du med välgörenhet så arbetar du med trovärdighet!” var det första vår intervjuperson 
svarade när vi berättade om vilket ämne vi undersökte till den här rapporten. Hen fortsatte med att:  
 “Ingen vill skänka din organisation något om de inte tror att det som skänkts, oavsett om det är 
pengar,  kläder eller  saker, kommer till  rätt ställe.  Alltså är arbete med marknadsföring inom en 
välgörenhetsorganisation  också  ett  arbete  med  att  skapa  trovärdighet  samt  att  bygga  upp  ett 
långsiktigt förtroende för organisationens varumärke. Ingen del i organisationens supply chain får 
svärtas  ner  för  då  faller  hela  förtroendet  och  ett  skadat  förtroende  är  svårt  att  reparera.”  Som 
exempel  tog  hen  Röda  korsets  egen skandal  där  den  tidigare  kommunikationschefen  Johan  af 
Donner först misstänktes för oegentligheter och senare dömdes för bland annat grovt bedrägeri och 
trolöshet mot huvudman vid Stockholms tingsrätt. (Mer om detta kan man bland annat läsa om på 
Röda  korsets  egen  hemsida  www.redcross.se/pressrum/nyheter/?itemid=1967).  Vår  respondent 
menade på att händelserna i Sverige kanske inte skadade organisationen nämnvärt globalt men att 
den för den svenska delen av organisationen fick stora och svåra konsekvenser. Dels påverkade det 
under en period människors vilja att ha förtroende för organisationen och dels vilket vår respondent 
upplevde  som  svårast  så  skadade  det  förtroendet  hos  många  av  de  som  arbetade  ideelt  i 
organisationen så de valde att hoppa av sina uppdrag eftersom de kände sig svikna. Mycket av 
intervju kom att handla om “Donneraffären” och om vikten av förtroende och transparens. Vad det 
gällde mer praktisk marknadsföring så nämnde respondenten att Röda korset använder sig av flera 
olika medier för att nå fram. De använder sig av face to face marknadsföring på stan, av utskick av 
olika slag, av olika typer av insamlingar, TV och sin hemsida med mera. 
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Under intervjun pratade respondenten också om alla parter som är inblandade i arbetet för att en 
välgörenhetsorganisation ska gå runt. Det är många kuggar som måste hänga ihop, folk/företag som 
skänker, folk som handlar, folk som hjälper till med till exempel läxhjälp och står i affären, någon 
som  koordinerar  insatser  både  på  lokal,  nationell  och  internationell  nivå  osv.  Avslutningsvis 
berättade respondenten om varför hen valt att engagera sig i Röda korset. Det var inte så mycket  
organisationen i sig utan mest för att hen ville hjälpa till och göra något för andra samt att hen 
tycker att det är lite kul att stå i en affär. Hen ställer som sagt upp som volontär några timmar per 
vecka i second hand affären och det är ungefär vad hen hinner med. 
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5. Analys

Organisationers marknadsföringsstrategier är  oavsett bransch eller industri  en oerhört viktig och 
bidragande faktor för framgång. Oberoende av företagstyp och huruvida de är vinstdrivande eller 
icke vinstdrivande uppstår många paralleller i hur marknadsföringen utvecklas och planeras. Så till 
att  börja  med  kan  man  konstatera  att  det  finns  många  likheter  i  vad  man  bör  tänka  på  i 
marknadsföringen  oavsett  om  vinst  eller  icke  vinst  drivande  organisation.  Marknadsförings 
principerna är de samma. Men utifrån de artiklar som vi har läst kan man dock konstatera att många 
icke vinstdrivande organisationer har mycket kvar att lära kopplat till marknadsföring. Den första 
artikeln tar upp att i  de organisationer som de undersökt så hade bara en fjärde del av de som 
arbetade med marknadsföring någon utbildning för det. Så inom organisationerna bör kompetensen 
höjas vilket dock kan vara svårt eftersom många ställer upp på frivilliga basis. 

Kurslitteraturen  beskriver  “not  for  profit  organizations”  ur  ett  brett  perspektiv  med en  mycket 
holistiskt definition av begreppet. Museum, universitet och myndigheter är ett par exempel på icke 
vinstdrivande organisationer som kurslitteraturen redogör för. Artiklarna avgränsar inte vad de avser 
med begreppet men vi får intrycket av att de syftar till det som boken kallar för charities det vill  
säga de mer traditionella välgörenhetsorganisationerna och det är dessa som vi tror är de som är 
minst  vana  vid  att  arbeta  med  marknadsföring  historiskt  sett.  Sedan  länge  har  andra  icke 
vinstdrivande organisationer tex skolor och politiska partier fått lära sig att de behöver profilera sig 
för att nå ut. Myndigheter har ju också en särställning i och med att de drivs med offentliga medel.  
Vi kommer i vår analys lägga vårt fokus på just välgörenhetsorganisationerna.

Det  material  vi  samlat  in  från kurslitteraturen,  artiklarna och intervjun bekräftar  återkommande 
vikten  av  transparens  och  trovärdighet  för  alla  typer  av  icke  vinstdrivande  organisationer.  I 
synnerhet kurslitteraturen diskuterar dock värdet av att som icke vinstdrivande organisation inte bli 
för transparenta i deras marknadsföring och viljan att kunna redovisa hur organisationen gör rätt för 
sig kan i värsta fall försämra organisationens konkurrenskraft. Vår respondent på “Röda Korset” 
gav oss vid intervjutillfället en förståelse för hur viktigt det trots allt är med transparens för en icke 
vinstdrivande organisation även om det ej bör ges utrymme för andra icke vinstdrivna aktörer att 
utnyttja ens marknadsföringsstrategier. Det är alltså av oerhörd vikt för alla intressenter att veta hur 
icke vinstdrivna organisationer verkar och handlar.

Transparens och trovärdighet genomsyrar en organisations moraliska samt etiska fundament och är 
därmed även av oerhörd vikt för vinstdrivna företag. En organisations brister i miljöhantering på 
såväl arbetsplats som i naturen skapar negativt anseende även om det hos en icke vinstdrivande 
organisation skulle påverka trovärdigheten mer kritiskt än hos ett vinstdrivet företag. 

Vår  respondent  på  “Röda  Korset”  förmedlade  vid  intervjutillfället  att  en  icke  vinstdrivande 
organisation är lik en vinstdrivande organisation när det gäller kanaler och aktörer, men att det är 
skillnad  på  hur  en  icke  vinstdrivande  organisation  verkar.  En  icke  vinstdrivande  organisation 

11



använder generellt sett samma kanaler, men marknadsför sig på ett annorlunda sätt än vinstdrivande 
organisationer och har oftast en grundtanke om ideellt intresseväckande.

Ser man till exemplet i artikel 2 kopplat till WWF att man satsar på att få folk att skänka lite många  
gånger istället för att få större donationer. WWF lyfts fram som en organisation som lyckats med att  
få till många månadsgivare och det är självklart bra och WWF är en etablerad organisation men är 
man nystartad kanske man även bör satsa på fler av de kanaler som de som kursboken lyfter fram 
för att nå ut mer. Ser man till Röda korset och även WWF så använder de sig av merparten av de  
kanaler som boken beskriver för att nå ut vilket bland annat vår intervjuperson tar upp. 

Att som icke vinstdrivande organisation marknadsföra sig på ett manipulativt sätt i syfte att öka 
intäkter för en god sak är ett dilemma då det hos allmänheten kan uppfattas som negativt och girigt 
från organisationen i fråga då det ej troligtvis stämmer överens med deras värderingar. 

Det vi tror att de klassiska välgörenhets organisationerna måste göra för att lyckas i framtiden är att 
ändra fokus från organisationen i sig och vad den ska göra mot att lägga mer fokus på kunden det  
vill säga givaren. Detta är såklart en svår balansgång. Organisationens syfte och mål ska ju givetvis 
vara det viktigaste - de ska hjälpa - men ska man få folk att donera till just din organisation så måste  
man visa kunden i det här fallet biståndsgivaren vad den får i utbyte. 

Icke vinstdrivande organisationer inser allt mer hur viktigt det är med marknadsföring för ökad 
tillväxt och framgång. Att anse marknadsföring vara ett nödvändigt ont är en föreställning som ej 
bör erinra icke vinstdrivna organisationer om något girigt utan istället ett verktyg att nyttja för att 
såväl åskådliggöra organisationen som att utföra ordentliga marknadsundersökningar. Givetvis ska 
organisationernas  marknadsföringsplaner  vara  kopplade  till  deras  mål  och  vision  men 
välgörenhetsorganisationerna måste börja tänka långsiktig och de måste tänka strategiskt kring sin 
marknadsföring om de ska lyckas. I sina planer måste de även väva in aspekterna av transparens 
och trovärdighet. De måste även börja anamma ny teknik som gör det enklare för folk att donera.
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6. Diskussion

Marknadsföring för icke vinstdrivande organisationer blir allt viktigare för att nå framgång och att 
anse det vara av negativ art för att lyckas med organisationens mål kan mycket väl innebära att  
försumma organisationens möjligheter till framsteg i dess ändamål. 

Vi  lever idag i  en allt  mer  digitaliserad värld där  vi  har  möjligheter  till  nya kanaler  tack vare 
informationsteknologins lukrativa områden att marknadsföra sig på. Det är möjligt att exponera sig 
på  hemsidor,  mobila  applikationer  samt  sociala  medier  för  att  ge  ett  par  exempel.  Tack  vare 
informationsteknologins möjligheter tror vi att  det finns nya vägar att gå när det gäller en icke 
vinstdrivande organisations intäktsmöjligheter. 

Att marknadsföra sig på rätt sätt via utvalda relevanta kanaler med en möjlighet för kunder och 
biståndsgivare att på ett enkelt sätt bidra till en organisation är av största väsentlighet för att uppnå 
de uppsatta målen. Välgörenhet har exempelvis stora fördelar att nyttja i att skapa bidragslösningar 
för kunder som är enkla och behändiga. Att väcka allmänhetens intresse för att vilja bidra till något 
av värde kräver också att bidragsprocessen ska vara simpel och lätt att förstå sig på. 

Generellt sett har marknadsföring baserats på reklam för att nå ut till kunder eller bidragsgivare och 
det är idag något av ett irritationsmoment hos allmänheten. Organisationer förstår sig allt mer på hur  
viktigt det är med den personliga kundkontakten och hur viktigt det är att bygga relationer med 
framför  allt  sina  kunder,  men  likväl  övriga  väsentliga  intressenter.  Synen  på  marknadsföring 
förändras kontinuerligt och ofta parallellt med hur konsumentbeteende och teknologi utvecklas.

Oberoende av typ av organisation är marknadsföring ett viktigt område som påverkar tillväxten och 
desto  bättre  en  organisation  marknadsför  sig  attraheras  allmänheten  allt  mer.  Allmänheten  ser 
samtidigt  på  marknadsföring  med  kritiska  ögon  och  har  en  kräsnare  inställning  mot  vad 
marknadsföringen står  för  och behandlar.  Kunder  och bidragsgivare  vill  med egna ögon se  att 
organisationen lever upp till det som utlovas samt att organisationen faktiskt levererar ett innehåll 
som väcker intresse och skapar begär. 
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7. Slutsats

För välgörenhetsorganisationer är transparens och trovärdighet viktiga nyckelord. För att lyckas att 
sticka ut i dagens samhälle med dels fler organisationer som kämpar om bidragsgivarnas resurser 
och  dels  med  avsevärt  många  fler  kanaler  att  nå  ut  via  så  är  det  viktigt  att  
välgörenhetsorganisationerna avsätter resurser för sin marknadsföring. Det är viktigt att de skaffar 
sig rätt kompetens och att de skapar en långsiktig plan som givetvis är förenlig med organisationens 
mål för sin marknadsföring. Att satsa på olika digitala lösningar som gör det lätt att ge tror vi är en  
viktig åtgärd för många organisationer.
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