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Abstract 
 
This essay is written in Swedish. We are two students with two different directions in 
our studies; marketing and accounting. We have combined these two directions into 
one essay. We have analysed how two organizations; UNICEF and Save the Children, 
have used their annual reports as a tool in their marketing, and also how the 
development have been. Lately, there have been a few incidents where non-profit 
organizations have not used the monetary contributions as they should have, and this 
has put their reliability to the test. This made us interested in how marketing and 
communication through the annual report can be used to increase reliability.  
 

“Our purpose is to analyse the annual report’s part in 
marketing for UNICEF and Save the Children, and understand 
how the text in the annual reports is used to create reliability.” 
 

We have made a qualitative study where we have analysed a number of annual 
reports. We chose to focus on the “soft” side of the reports, which is everything 
except the balance sheet, income statement, report of the directors, cash flow 
statement and notes.  
 
We focused our theoretical studies around the following key words: annual report, 
reliability and accountability, marketing and reliability in marketing. We have also 
included theory about non-profit organizations and facts about UNICEF and Save the 
Children. In our empirical chapter, we describe the six different annual reports and 
their contents in detail to give the reader a good idea about what the reports really 
look like. 
 
The study we have made clearly shows a development of the annual reports from the 
organizations we have studied. We can see a big difference in how they are using 
marketing in their annual reports now compared to the first one we studied, which is 
the one from year 1999. We see that both of the organizations are working with 
enhancing the reliability through the opening texts in the annual reports, which is 
equivalent to the letter from the CEO. We say this because the organizations show 
that the monetary contributions they have received are actually used to make a 
difference in the world. 
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Sammanfattning 
 
Vi är två studenter som har två olika inriktningar, marknadsföring samt redovisning. 
Dessa två ämnen har vi vävt samman till en uppsats. Vi har analyserat hur två 
organisationer, UNICEF och Rädda Barnen, har använt deras årsredovisningar som ett 
redskap i marknadskommunikationen och även hur utvecklingen skett. På senare tid 
har det förekommit att välgörenhetsorganisationer inte använt bidrag som de bör, och 
detta har gjort så att bland annat trovärdigheten har satts på prov. Detta gjorde att vi 
även vill se på hur kommunikationen i årsredovisningen kan användas för att skapa 
trovärdighet. 
 

”Vårt syfte är att analysera årsredovisningens roll för 
marknadskommunikationen i UNICEF och Rädda Barnen, och 
förstå hur texten i årsredovisningarna används för att skapa 
trovärdighet.” 

 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi har analyserat ett antal årsredovisningar. 
Vi har valt att fokusera på den ”mjuka” delen i årsredovisningarna, vilket är allt 
förutom resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse, kassaflödesanalys samt 
noter. 
 
Vi har byggt upp vår teoretiska referensram kring följande begrepp: årsredovisning, 
förtroende och trovärdighet, marknadskommunikation samt förtroende i marknads-
kommunikation. Vi har även med teori om välgörenhetsorganisationer samt fakta om 
UNICEF och Rädda Barnen. 
 
I empirin beskriver vi de sex olika årsredovisningarna samt deras innehåll i detalj för 
att ge läsaren en så bra bild som möjligt. 
 
Den studie som vi har gjort visar på en tydlig utveckling av årsredovisningarna från 
de organisationer vi har studerat. Vi ser en stor skillnad på hur de använder 
marknadskommunikation i årsredovisningarna nu jämfört med den första vi studerade, 
alltså 1999. Vi anser att båda organisationerna arbetar med att skapa trovärdighet 
genom de inledande texterna, alltså motsvarigheten till VD-brev, då de visar att de 
insamlade medlen faktiskt gör skillnad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Marknadskommunikation, trovärdighet, årsredovisning, UNICEF samt 
Rädda Barnen 
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1 Inledning 
 

 
 

Avsnittet ger en introduktion till uppsatsens ämne. Vi börjar med en bakgrundsbeskrivning 
och fortsätter sedan med vår problemdiskussion, syfte, avgränsningar samt nyckelbegrepp. 

 
         

1.1 Bakgrund 
 
Inledningsvis vill vi berätta att vi som skriver denna uppsats har två olika inriktningar, 
marknadsföring och redovisning, vilket innebär att vi kommer att ta hänsyn till två ämnen. 
Dessa kommer att vävas samman, då vi vill titta på årsredovisningens roll för 
marknadskommunikationen. En annan aspekt som vi vill analysera är trovärdigheten. Detta är 
något som vi anser är speciellt viktigt för en välgörenhetsorganisation. Om välgörenhets-
organisationer gör en omfattande marknadsföring kan det få människor att tappa förtroendet 
för dem, vi menar alltså att donatorer kan tro att pengarna de skänker inte går till barn i utsatta 
länder utan till exempel till marknadsföring istället. Detta kan leda till att människor inte 
finner organisationen pålitlig, och istället väljer att inte skänka några pengar. Här kan 
årsredovisningen användas för att öka organisationens trovärdighet, och detta fenomen är 
något vi vill titta på. Genom att använda årsredovisningen som ett redskap i 
marknadskommunikationen kan organisationer som UNICEF och Rädda Barnen ge 
information om hur pengarna faktiskt används. Det är dessa två organisationer vi kommer att 
studera närmare. 
 
I bokföringslagen (1999:1078) kapitel 2 och 6 anges vilka som är skyldiga att avsluta den 
löpande bokföringen med en årsredovisning, samt vad denna skall innehålla. I 
årsredovisningslagens (1995:1554) andra kapitel finns de lagstadgade kraven uppställda, 
alltså vad en årsredovisning minst måste innehålla för information. (FAR SRS 2008). När det 
gäller ideella föreningar så finns det tre kategorier som är bokföringsskyldiga, nämligen de 
föreningar som har tillgångar som överstiger en och en halv miljon, de föreningar som 
bedriver näringsverksamhet, samt de föreningar som är moderföreningar i koncerner. I de fall 
då en ideell förening är bokföringsskyldig gäller även kraven på att avsluta bokföringen med 
ett årsbokslut eller en årsredovisning. (FAR SRS 2008) Hela konceptet årsredovisning har 
utvecklats. Ett företags årsredovisning är mer eller mindre dess ansikte utåt och dess stora 
möjlighet att lämna ytterligare information om företaget till dess intressenter för att dessa 
skall få en bredare förståelse för verksamheten. Det här är något som allt fler företag får upp 
ögonen för. Årsredovisningen kan idag alltmer ses som ett marknadsföringsredskap. Nu för 
tiden är det inte ovanligt att se omfattande årsredovisningar med bilder, mycket färg och 
snygg layout, allt för att företagen vill göra ett gott intryck på läsarna. (Gröjer 2002) Det finns 
nuförtiden även ökade krav på öppenhet och genomskinlighet, vilket många företag har svarat 
på genom att ha med mer information i sina årsredovisningar (Ambler & Neely 2008). 
 
Marknadskommunikation är ett sätt att nå ut till många människor med ett allmänt budskap, 
det vill säga genom att ha ett så starkt varumärke som möjligt leder det till att kunden köper 
produkten istället för konkurrentens. För att få ett starkt varumärke måste det kommuniceras 
ut till kunden genom exempelvis annonser och tv-reklam. Genom att företaget kommunicerar 
produkten på marknaden leder det till att kunden uppmärksammar den och när kunden 
kommer till affären känner den igen produkten och köper den. Marknadskommunikation 
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grundas alltså på att företaget måste kommunicera ut sitt varumärke så att de får en hög 
kännedom och vilket i sin tur leder till att varumärket blir starkt på marknaden. (Dahlén & 
Lange 2003) 
 

”Marknadskommunikation är således utan tvekan den främsta resurs 
marknadsförare har i kampen om kunder” 
 (Dahlén & Lange 2003, s 11) 

 
Sida är en välgörenhetsorganisation som under den senaste tiden har varit i rampljuset då de 
begärde tillbaka 717 000 kronor den 26 mars 2009 från Southern African Network of AIDS 
Service Organisations, SANASO, sedan en fördjupad revisionen har visat på allvarliga brister 
och felaktigt användande av medel. Den fördjupade revision visade på att medlen som har 
blivit tilldelade inte hade använts korrekt och att styrelsen inte tagit sitt ansvar. 
(http://www.sida.se 2009-03-30) Den här sortens skandaler anser vi påverkar en organisations 
trovärdighet väldigt mycket då organisationen kan uppfattas som oärlig och utan kontroll över 
verksamheten. Vi anser att trovärdighet är något som välgörenhetsorganisationer måste ha för 
att få bidrag. Om ingen trovärdighet finns i organisationen tror vi det leder till att 
bidragsgivarna finner organisationen oseriös och opålitlig. Det kan i sin tur leda till att 
bidragsgivarna väljer att skänka sina pengar till en annan organisation eller att bidragsgivaren 
inte skänker några pengar alls.  
 
UNICEF är en välgörenhetsorganisation som är en fristående del i FN. De arbetar alltså på 
uppdrag av FN (http://www.unicef.se ”a” 2009-03-30). Rädda Barnen är en politiskt och 
religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i 
världen (http://www.rb.se ”a” 2009-04-27).  UNICEF och Rädda Barnen är de välgörenhets-
organisationer som vi har valt att undersöka då de båda arbetar mot samma mål, alltså att 
underlätta för utsatta barn.  
 
Vi finner det även intressant att se om eller hur en välgörenhetsorganisation kommunicerar till 
marknaden med sin årsredovisning, då det inte är samma krav för en ideell förening som för 
ett aktiebolag. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Trovärdighet är ett centralt begrepp i vår uppsats. Vi anser att det är viktigt för organisationer 
att undvika skandaler av samma typ som Sida var inblandade i. Vi anser även att när en 
välgörenhetsorganisation gör en skandal leder det till att andra välgörenhetsorganisationer blir 
lidande, förtroendet för hela branschen rubbas. Enligt oss är det därför viktigt att 
välgörenhetsorganisationer kan redovisa hur pengarna har fördelats. Det hela bygger 
egentligen på öppenhet, att de inte undviker att visa vart pengarna har gått för omvärlden.  
Vi tror att det kan vara svårt som välgörenhetsorganisation att göra för stora, omfattande 
kampanjer utan att människor tappar förtroendet för dem. Donatorn vill såklart att ens bidrag 
ska gå till det rätta ändamålet och inte till en fin reklamkampanj. Hur kan då organisationer 
visa att de faktiskt använder pengarna till det de ska? Vi anser att ett sätt för organisationer att 
visa detta är att använda redovisning och framförallt årsredovisningen som ett hjälpmedel. Vi 
menar att årsredovisningen kan användas som ett hjälpmedel för organisationer att bygga 
trovärdighet, vilket är precis vad ovanstående fråga handlar om, och därför vill vi analysera 
hur detta kan ske. Vi anser att årsredovisningars roll generellt har utvecklats till en del i 
marknadsföringen, det ska finnas bilder och det ska vara en snygg layout som väcker läsarnas 
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intresse. Vi ser här en möjlighet för UNICEF och Rädda Barnen att använda redovisningen 
generellt, men framförallt årsredovisningen som en del i sin marknadskommunikation.  
 
Det är allt vanligare att företag använder årsredovisningen som en redskap i marknads-
kommunikationen (Gröjer 2002). Vi anser att det är viktigt att lägga ned mycket tid, energi 
och pengar på att utforma den korrekt, alltså att utseendet är inbjudande, informationen i 
årsredovisningen vänder sig till alla parter samt att siffrorna redovisas på ett överskådligt sätt. 
Just eftersom årsredovisningen finns tillgänglig för så många anser vi att det är ett ypperligt 
tillfälle att marknadsföra organisationen ytterligare. 
 
Vi tycker att både UNICEF och Rädda Barnen är bra organisationer som behandlar en fråga 
som står oss varmt om hjärtat. Som klichén säger, barnen är vår framtid, men om ingen 
hjälper dem kommer de att gå en mycket svår framtid till mötes. Därför vill vi hjälpa UNICEF 
och Rädda Barnen att hjälpa, och om vi kan bidra med något ser vi det som en stor bedrift. Vi 
hoppas även kunna uppnå resultat som kan komma till användning för andra 
välgörenhetsorganisationer. 
 
Våra forskningsproblem är följande: 
 

• Hur har årsredovisningens roll utvecklats över tiden för marknadskommunikationen 
inom UNICEF och Rädda Barnen? 

• Hur används texten i årsredovisningarna för att skapa förtroende för 
välgörenhetsorganisationerna?  

 

1.3 Syfte 
 

Vårt syfte är att analysera årsredovisningens roll för marknads-
kommunikationen i UNICEF och Rädda Barnen, och förstå hur texten i 
årsredovisningarna används för att skapa trovärdighet. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer att göra två avgränsningar i vår studie. För det första kommer vi endast att titta på 
UNICEF Sverige samt Rädda Barnen Sverige. Det skulle bli alldeles för omfattande att sätta 
sig in i organisationerna som helhet. Vi tror också att det kan finnas relativt stora 
kulturskillnader inom organisationerna, eftersom de båda finns i väldigt många olika länder, 
och varje land har sin egen individuella kultur. För det andra kommer vi inte att analysera 
resultat- och balansräkningarna när vi studerar årsredovisningar. Vi kommer alltså bara att 
studera de ”mjuka” delarna som kan användas inom marknadskommunikationen. 
 

1.5 Nyckelbegrepp 
 
Vi har fyra nyckelbegrepp i våra forskningsproblem; marknadskommunikation, välgörenhets-
organisationer, redovisningens roll och trovärdighet. Dessa begrepp var utgångspunkten när vi 
sökte efter litteratur och artiklar till vår teoretiska referensram. Nedan följer vår definition av 
dessa begrepp, utifrån vår förförståelse. 
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• Årsredovisningens roll – årsredovisning har vissa innehållskrav, men kan ändå 
användas till flera olika syften. Den behöver inte bara innehålla finansiell information 
till ägare och investerare. Det kan även ses som en källa till marknadsföring, vilken 
kan användas för att kommunicera med potentiella bidragsgivare och faddrar. 

• Marknadskommunikation – i princip samma som marknadsföring. Inte bara själva 
resultatet, alltså en reklamannons, TV-reklam med mera, utan även hela processen 
innan slutresultatet. Taktisk och praktisk utformning.  

• Trovärdighet – i det här fallet anser vi att trovärdighet till stor del handlar om tillit, att 
vi som människor i allmänhet och att bidragsgivare speciellt kan lita på att donerade 
pengar faktiskt går till rätt ändamål. Det är viktigt för en välgörenhetsorganisation att 
ha hög trovärdighet för att kunna locka till sig donationer. 

• Välgörenhetsorganisationer – organisationer som arbetar för goda ändamål utan ha 
vinst som syfte. Deras mål och syfte varierar givetvis från organisation till 
organisation, men vad de har gemensamt är att de vill göra världen till ett bättre ställe. 
De fokuserar med andra ord inte på vinst och marginaler, utan finns till för att hjälpa 
till att förbättra omvärlden.  

 

1.6 Uppsatsens upplägg 
 
Efter denna introduktion av vår studie följer nu en redogörelse för uppsatsens upplägg. 
Härnäst kommer ett kapitel kallat ”Metod” där vi berättar om hur vi har gått tillväga när vi har 
genomfört vår studie, samt våra metodologiska ställningstaganden. Efter det kommer vår 
teoretiska referensram där vi utvecklar våra nyckelbegrepp och presenterar våra studieobjekt 
ytterligare. Därefter avhandlas resultatet av den empiriska undersökningen. I kapitlet efter det 
kommer vår analys samt tolkningen av den empiriska undersökningen och teorin. Näst sist i 
uppsatsen finns våra slutsatser vi har kommit fram till efter att vi har analyserat och tolkat vårt 
resultat, och till sist avslutas uppsatsen med en avslutande diskussion samt förslag på fortsatt 
forskning. 
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2 Metod 
 

 
 

I detta kapitel tar vi upp våra olika ställningstaganden, samt vårt val av tillvägagångssätt. Vi 
kommer att vara kritiska mot våra källor och vår metod. 

 

     

2.1 Metodologiska ställningstaganden 
 
Ontologi är verklighetsuppfattning, alltså hur vi som individer uppfattar verkligheten. Innan 
en undersökning har forskaren redan vissa bestämda, för-givet-tagna, föreställningar om 
tillvaron, och detta kallas för förförståelse. (Johannessen & Tufte 2007). 
 
Det finns två olika skolor inom ontologi, nämligen idealism och realism.  
 

• Idealism kommer från grekiskans idea som betyder utseende, bild. Inom ontologin 
innebär det att verkligheten anses vara av själslig och andlig natur. Världen är 
beroende av mänskligt tänkande och våra mentala föreställningar. Det vi har kunskap 
om är alltså beroende av och grundat på vårt eget medvetande. (Andersen 2008) 

• Realism kommer från latinets res som betyder ting, sak. Kopplat till ontologin så 
betyder det betyder att allt som existerar är av fysisk och objektiv natur, till skillnad 
från idealism. Världen är objektiv, oberoende av det mänskliga tänkandet. Det som är 
observerbart är verkligt. Objekt existerar oberoende av om det uppfattas av någon. 
(Andersen 2008) 

 
Ett ontologiskt ställningstagande handlar alltså om hur verkligheten uppfattas. Som 
sammanfattning kan verkligheten alltså anses vara beroende (idealism) eller oberoende 
(realism) av det mänskliga tänkandet. (Andersen 2008) 
 
Vi anser att vår undersökning bygger på idealism. Marknadskommunikation är ett sätt att 
påverka människors agerande. När då årsredovisningen har tydliga inslag av marknads-
kommunikation används den som ett redskap för att kommunicera med marknaden. Genom 
informationen i en årsredovisning försöker företag påverka oss läsare och våra tankar. En 
anledning till att vi anser att vi har arbetat med idealism är helt enkelt att läsarnas uppfattning 
av en årsredovisning är beroende av läsarnas tankar och medvetande. En årsredovisning måste 
tolkas av varje individ som läser den. Om det hade handlat om realism skulle 
årsredovisningen ha varit helt oberoende av vårt medvetande, och då hade de numera vanliga 
inslagen av marknadskommunikation varit onödiga.  
 
Epistemologi är läran om kunskap och handlar helt enkelt om kunskapsuppfattning, till 
exempel vad som är giltig kunskap. (Johannessen & Tufte 2007) 
 
Även inom epistemologin finns det två olika skolor, nämligen rationalism och empirism. 
 

• Rationalism kommer från latinets ratio, vilket betyder förnuft, tänkande. Med andra 
ord är förnuftet grunden till kunskap enligt rationalism. Kunskap bygger på 
förnuftsbaserad argumentation och logik. (Andersen 2008) 
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• Empirism kommer från grekiskans empeiria, vilket betyder erfarenhet. Kunskap 
grundar sig alltså på erfarenhet och observationer. Det handlar om att hitta mönster 
genom observationer på fältet. De fem sinnena spelar stor roll inom empirism, alltså 
erfarenhet som fås och observationer som görs genom syn, hörsel, lukt, smak och 
känsel. (Andersen 2008) 

 
Ett epistemologiskt ställningstagande handlar alltså om läran om kunskap. Antingen skapas 
kunskap genom förnuft och tanke (rationalism) eller genom erfarenheter utifrån det som 
observerats med hjälp av de fem sinnena (empirism). (Johannessen & Tufte 2007) 
 
Då vi har studerat årsredovisningar i vår fallstudie anser vi att ett empiriskt förhållningssätt är 
det bästa. Vi har samlat in information genom våra sinnen, framförallt synen, vilket är ett 
kännetecken för empirism. Däremot anser vi att det alltid finns ett inslag av logiskt tänkande 
och förnuft. Under vår resa använde vi oss av både rationalism och empirism eftersom vi även 
använde oss av sunt förnuft då vi var tvungna att vara källkritiska. 
 

2.2 Typ av empirisk data 
 
Det finns ett flertal olika former av empirisk data att samla in, såväl kvalitativ och kvantitativ 
som primär och sekundär. Kvalitativ data går på djupet medan kvantitativ data går mer på 
bredden. Kvalitativ data införskaffas genom ett fåtal observationer som är väldigt ingående 
för att få så stor kunskap om studieobjektet som möjligt. Kvantitativa data å andra sidan 
införskaffas genom många observationer som inte är lika ingående, till exempel 
enkätundersökningar. (Andersen 2008) Då vi har studerat tre stycken av UNICEF’s och tre 
stycken av Rädda Barnens årsredovisningar, 1999, 2004 samt 2007, anser vi att vårt empiriska 
material är kvalitativt. Vi har tagit del av ”den mjuka sidan” av en årsredovisning med 
information från VD och annat, vilket är kvalitativt.  
 
Data går att samla in från primära eller sekundära källor. Om information kommer från 
intervjuer eller egna observationer klassas det som att den kommer från en primär källa. Det 
är alltså data som forskarna personligen har införskaffat. Om data däremot kommer från 
tidigare studier, eller tryckt material som någon annan har samlat in eller sammanställt klassas 
informationen som sekundär. Det är med andra ord information som fås från någon annan, 
forskaren har själv inte haft kontakt med studieobjektet och samlat in data. (Andersen 2008) 
Vi har främst samlat in sekundärdata från UNICEF’s och Rädda Barnens hemsidor. Vi har 
laddat ned de senaste årsredovisningarna men var tvungna att beställa hem de äldsta då dessa 
inte fanns tillgängliga på Internet. Vi är medvetna om att information från primära källor i 
vissa fall kan vara att föredra, men i vår studie anser vi att det inte behövs. Den information vi 
sökte och behövde fanns i årsredovisningarna, alltså i sekundära källor. 
 

2.3 Slutledningsmetod 
 
Det finns tre olika slutledningsmetoder: deduktion, induktion och abduktion. Nedan följer en 
beskrivning av varje metod. (Andersen 2008) 
 

• Deduktion utgår från teori och ställs upp i hypoteser som sedan accepteras eller 
förkastas. Därför kallas den här metoden för bevisföringens väg. Syftet är att testa en 
befintlig teori, och möjligtvis utöka, förfina eller kanske till och med förkasta den. 
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Teorin testas med empirisk data, metoden går från det allmänna till det specifika. 
(Andersen 2008) 

 
• Induktion går åt motsatt håll, forskaren utgår alltså från empiri för att skapa teori. Den 

här metoden kallas därför för upptäcktens väg, och är erfarenhetsgrundad. Induktion är 
vanlig vid fallstudier när relativt få personer används i studien, eftersom metoden går 
från det specifika till det allmänna. (Andersen 2008) 

 
• Abduktion ligger mittemellan deduktion och induktion och är ett samspel mellan de 

båda. Forskaren går växelvis mellan teori och empiri för att kunna göra en så bra 
tolkning av problemet som möjligt. Det är den enda metoden som ger en slutledning 
med en ny insikt om problemet. (Andersen 2008) 

 
Fallstudier är ofta induktivt inriktade, och därför har vi som utgångspunkt arbetat efter en 
induktiv ansats. Vi landade dock till slut i abduktion, då vi var tvungna att använda oss av 
teori för att backa upp våra argument och hjälpa oss att hitta lösningar och slutsatser. Vi 
startade med empiri, men undersökningen ledde till en växelverkan mellan teori och empiri då 
vi under arbetets gång tog del av både teori och empiri ett antal gånger för att få ett så bra 
resultat som möjligt. 
 

2.4 Insamlingsmetod och genomförande 
 
Vi har valt att studera två välgörenhetsorganisationer som hjälper utsatta barn, nämligen 
UNICEF och Rädda Barnen. Varför vi just har valt denna typ av organisationer är för att vi 
båda har varit i länder där det finns barn som är i behov av hjälp. När det kommer så nära 
inpå, som det gjorde för oss fann vi det mer påtagligt och verkligt, och behovet av att göra 
något åt problemet blev starkare. 
 
Eftersom vi i vår studie har studerat UNICEF’s och Rädda Barnens årsredovisningar är 
organisationernas hemsidor våra främsta källor för information. Vi har laddat ned 
årsredovisningarna för år 2004 och år 2007 för båda organisationerna, men vi var tvungna att 
beställa hem årsredovisningen för år 1999 från UNICEF eftersom denna inte fanns tillgänglig 
på Internet. Ett problem vi stötte på var Rädda Barnens årsredovisning för år 1999 då denna 
endast fanns tillgänglig som visningsexemplar på deras kontor i Stockholm. När vi fick reda 
på det hade vi ingen möjlighet att hinna åka upp dit, så därför tog vi telefonkontakt med dem 
istället. Vi talade med en medarbetare vid namn Anna-Karin Karlsson, och hon berättade för 
oss hur den såg ut och vilka delar som fanns med. 
 
Anledningen till att vi valde att studera årsredovisningarna från just dessa år var för att se om 
det har skett någon utveckling i användandet av dessa för marknadskommunikationen och 
organisationernas arbete med att skapa trovärdighet. Vi valde 2004 och 2007 då dessa var de 
äldsta rspektive senaste årsredovisningarna som var tillgängliga för nedladdning. Varför vi 
valde 1999 var för att vi ville ha en årsredovisning från 90-talet men samtidigt inte för långt 
ifrån 2004.  
  
Vi har granskat de olika årsredovisningarna ingående och sedan redogjort för väsentliga och 
intressanta delar genom att beskriva hur dessa ser ut, samt årsredovisningens generella 
struktur. Vi har beskrivit rubriker, vad det står i de olika texterna, hur bilderna ser ut, hur 
långa årsredovisningarna är etcetera, på ett så neutralt vis som möjligt. Vi har försökt att vara 
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så detaljerade och målande som möjligt i våra beskrivningar så att läsaren av vår uppsats kan 
skapa sig en klar bild av hur årsredovisningarna ser ut. 
 
Efter det har vi med hjälp av vår teoretiska referensram analyserat innehållet mer djupgående 
sett ur både ett marknadskommunikationsperspektiv och hur de arbetar med att skapa 
förtroende, för att så småningom landa i analys, tolkning och slutsatser. Vi har försökt att hitta 
exempel, utdrag och citat i årsredovisningarna som vi har kunnat koppla ihop med vad som 
sägs i vår teoretiska referensram. Det här tillvägagångssättet har även hjälpt oss att upptäcka 
sådant som vi anser saknas i årsredovisningarna och som de båda organisationerna bör tänka 
på i fortsättningen. I nästa avsnitt berättar vi om den tolkningsmetod vi har använt oss av när 
vi har analyserat och tolkat vårt empiriska material. 
 

2.5 Analys och tolkning av det empiriska materialet 
 
När en text ska analyseras är det viktigt att tänka på relationen mellan del och helhet. Vi har 
analyserat de olika delarna separat, men samtidigt sett till helheten och hur allt hänger ihop. 
Detta har med hermeneutik att göra. Tolkningsprocessen kan jämföras med att lägga pussel. 
Det är omöjligt att förstå delarna (pusselbitarna) utan att ha en bild av helheten, och 
pusselläggaren måste hela tiden göra tankerörelserna mellan del och helhet för att någonsin bli 
klar. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende mellan del och helhet, och det är viktigt att förstå 
för att kunna göra en så bra tolkning som möjligt. (Ödman 1979) Med andra ord knöt vi ihop 
årsredovisningens roll i marknadskommunikationen med UNICEF och Rädda Barnen som 
helhet, samtidigt som vi även analyserade årsredovisningarna separat.  
 
Eftersom vi har analyserat texter istället för till exempel en intervju, krävde detta en lite 
annorlunda metod. Vi har alltså använt oss av den hermeneutiska spiralen, se figur 2.1, för att 
skapa en dialog med texten.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Den hermeneutiska spiralen 
(Alvesson & Sköldberg 2008, s 212) 

 
Hela processen börjar med en text, i vårt fall är det de olika årsredovisningarna. Vi har fört en 
dialog med texten genom att ställa frågor för att tolka ut underliggande meningar och få fram 
vad författaren till texten egentligen vill säga. Detta har lett till tolkningsmönster som 
motsvarar en framväxande teori. Det kan verka som att cirkeln är sluten, men den 
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hermeneutiska processen är inte avslutad eftersom detta kommer att leda till en ny 
förförståelse vilken kan användas för att ställa nya frågor. Det är alltså utifrån vår 
förförståelse vi ställer frågorna som sedan förhoppningsvis mynnar ut i förståelse för vad 
texten egentligen säger. (Ödman 1979) 
 
En nackdel och även svårighet som vi kan finna med den hermeneutiska spiralen är att vi inte 
med säkerhet kan säga att vi har tolkat texten rätt. Vi kan inte sätta oss in i författarens 
tankesätt och förförståelse eftersom alla människor har olika erfarenheter som de grundar sin 
unika förförståelse på. Vi anser dock att det här även skulle kunna ses som en fördel. Just 
eftersom vi tolkar utifrån vår egna förförståelse och inte författarens, så tror vi att det kan leda 
till att vi lyckas hitta underliggande motiv och aspekter som författaren kanske inte har haft i 
åtanke. Vi tror att vi kommer få en djupare förståelse för texten då vi kommer att tolka med 
ett kritiskt men öppet öga.  
 
Vi har inte använt oss av positivism eftersom att det handlar mycket om statistisk analys 
vilket är kopplat till kvantitativa studier. 
 
För att få en så intressant analys som möjligt är det viktigt att diskutera från ett flertal olika 
aspekter och synsätt, och även detta är något vi har försökt att tänka på under vår analys. 
 

2.6 Val av litteratur 
 
I vår teoretiska referensram har vi ett antal relevanta böcker samt artiklar. En av källorna gavs 
ut 1982, vilket kan ses som en mindre aktuell källa men på grund av svårigheter med att finna 
litteratur om det specifika ämnet valde vi att använda denna källa ändå. Vi är medvetna om att 
mycket kan ha utvecklats sedan 80-talet och detta har vi tagit hänsyn till. 
 
En källa som vi också vill motivera är den bok vi har använt till referensramen för marknads-
kommunikation. Vi har endast använt oss av en källa då vi finner den komplett, de 
nyckelbegreppen vi sökte fanns med i denna bok. Vi anser att informationen har hög 
trovärdighet då boken används som kurslitteratur.  
 

2.7 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet hänger samman med övergången från den teoretiska till den 
empiriska nivån. Reliabilitet visar hur pålitlig en källa är, alltså tillförlitligheten. Medan 
validitet mäter värdet av källans giltighet, god validitet innebär att vi undersöker det vi avser 
undersöka. När en kvantitativ undersökning genomförs är reliabiliteten av största vikt. Ju mer 
sammanhang det finns mellan resultaten i sin egen forskning och andras forskning desto 
större reliabilitet. (Johannessen & Tufte 2007) 
 
Reliabiliteten i vårt fall kan bli låg då vi endast har samlat in information från UNICEF och 
Rädda Barnen och informationen kan vara vinklad. Det var därför väldigt viktigt i vårt fall att 
vi var kritiska till denna information. Att vi inte lyckades få tag på Rädda Barnens 
årsredovisning för år 1999 är något som vi menar kan ha påverkat vår reliabilitet, då vi inte 
hade något annat val än att blint lita på vad deras medarbetare berättade för oss. Med tanke på 
att det hon sa stämde väl överens med vad vi hade förväntat oss, och även med UNICEF’s 
årsredovisning från samma år anser vi att informationen vi fick ändå är trovärdig.  
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Vi anser att vi har goda chanser att uppnå hög validitet då vi främst har använt oss utav 
årsredovisningarna för att analysera dessa. Vi var naturligtvis medvetna om att det fanns en 
risk att vi kunde ha hamnat på sidospår under resans gång. För att undvika detta har vi försökt 
att hela tiden ha vårt syfte i bakhuvudet och vara noggranna. Vi har haft ett genuint intresse 
och en nyfikenhet för ämnet, vilket vi anser har förbättrat kvalitén. Vi var också medvetna om 
att det var oerhört viktigt att vi var källkritiska eftersom UNICEF och Rädda Barnen är våra 
enda källor, vi kunde inte blåögt tro på allt vi läste och fick information om. 
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3 Teoretisk referensram 
 

 
 

I det här kapitlet finns den teoretiska referensram denna uppsats bygger på. Informationen i 
detta kapitel ska hjälpa oss svara på våra frågeställningar. Vi grundar vår teoretiska 
referensram på nyckelbegreppen vi tog upp i tidigare avsnitt.  

 
 
Vår teoretiska referensram är uppbyggd kring ett antal nyckelbegrepp, och nu följer en 
redogörelse för hur detta kapitel är uppbyggt. Först kommer konceptet årsredovisning att 
avhandlas där vi berättar om årsredovisningens roll och hur den har utvecklats till vad den är 
idag. Vi behandlar även vilka lagar och regler som gäller för ideella föreningar, eftersom våra 
studieobjekt är välgörenhetsorganisationer. Därefter kommer ett kort avsnitt om 
genomskinlighet, varefter trovärdighet och förtroende behandlas. Detta knyts ihop i avsnittet 
förtroende i årsredovisning. Härnäst kommer ett avsnitt om marknadskommunikation, där vi 
berättar om såväl marknadskommunikation som helhet som tre specifika modeller vi har valt 
att rikta in oss på. Sedan knyter vi ihop med ett avsnitt om förtroende i 
marknadskommunikation. Kapitlet avslutas med teori och fakta om välgörenhetsorganisation i 
stort och specifikt om UNICEF och Rädda Barnen.  
 

3.1 Årsredovisningens ”mjuka” del 
 
Årsredovisningen kan ses som ett företags ansikte mot omvärlden. Den spelar en central roll 
när det gäller att förmedla en bild av ett företag till olika grupper i samhället, och ses därför 
som ett centralt inslag i ett företags totala informationsverksamhet. På 80-talet kom 
uppfattningen om att årsredovisningen och utformningen av denna i första hand bör styras av 
användarnas behov, även kallat användarintresset. De olika intressenterna har givetvis olika 
informationskrav, men det finns ändå ett gemensamt behov av basinformation för att kunna 
göra en bedömning av företagets ställning och utvecklingsmöjligheter. Ett krav som inte går 
att bortse från är att årsredovisningen skall vara tillförlitlig, relevant och användbar, eftersom 
det är först då som årsredovisningen blir trovärdig. All information bör ha status av företagets 
offentliga information. Årsredovisningen är ett grundläggande instrument för ekonomisk 
information till företagets intressenter. (Edlund et al. 1982) 
 
Redan på 80-talet märktes en utveckling av årsredovisningen mot ökad öppenhet och 
ambitionen att tillgodose de olika intressenternas ökade anspråk på information. Redan då 
innehöll årsredovisningen klara inslag av marknadsföring och PR, och det hela resulterade i 
en publikation på uppemot 60-70 sidor. Den här utvecklingen började egentligen redan på 70-
talet, då årsredovisningen präglades mer och mer av företagsledningars ambition att utnyttja 
årsredovisningen som ett instrument för att sprida information till företagens intressenter. På 
80-talet märktes även tendenser att svenska årsredovisningar utvecklats mot mer öppenhet. 
(Edlund & Damberg 1982) 
 
Det finns en generell uppfattning om att företags rapportering och årsredovisningar måste 
utökas för att uppfylla marknadens förändrade informationsbehov, och även för att 
tillhandahålla nödvändig information för att förbättra företagens genomskinlighet, öppenhet 
och tillförlitlighet. AICPA, vilket står för American Institue of Certified Public Accountants, 
är de amerikanska revisorernas organisation. AICPA kom 1994 ut med en rapport som kallas 
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för ”the Jenkins Report”, och den här rapporten har kommit att bli mycket inflytelserik när det 
gäller att förbättra företags rapportering. Rapporten talar om att företag kan förbättra sin 
rapportering genom att se det hela ur kundens ögon, att se till att möta investerare och 
kreditgivares informationsbehov. (Beattie, McInnes & Fearnley 2004) Vår svenska 
motsvarighet till AICPA är FAR SRS, Föreningen Auktoriserade Revisorer. 
 
Den ökade efterfrågan på mer genomskinlighet och öppenhet i företags rapportering har 
placerat nya bördor på företag världen över. Det finns större krav på företag att vara mer 
öppna och ha mer utförliga berättande delar i sina årsredovisningar. Den ökade öppenheten är 
efterfrågad och krävs på grund av flertalet skandaler, främst i USA. Men eftersom den 
formella redovisningen är begränsad i det här avseendet, så måste kraven på öppenhet mötas i 
årsredovisningens berättande delar. Den underliggande principen i de nya riktlinjerna gällande 
de berättande delarna är att analysen av företaget skall göras genom styrelsens ögon. Men den 
största andelen och främsta fördelen med att öka öppenheten och genomskinligheten i de 
berättande delarna är att främja relationen med investerare och kreditgivare. (Ambler & Neely 
2008) 
 
På 80-talet genomförde Göran Sjöberg (1982), dåvarande direktör i Axel Johnson gruppen, en 
enkel enkätundersökning som besvarades av 30 PR-chefer i olika företag, mest större och 
huvudsakligen börsnoterade. Enkäten undersökte bland annat vilka i företagen som var 
huvudansvariga för årsredovisningens tillkomst. Någon enstaka svarade att det enbart var 
ekonomiavdelningen, men de flesta angav att det hela var en samverkan mellan ekonomi- och 
PR-avdelningarna. PR-avdelningen är vanligtvis ansvarig för den främre halvan i 
årsredovisningen som bland annat omfattar VD-uttalanden, förvaltningsberättelser samt foton 
och diagram. 20 av de 30 tillfrågade företagen angav även att de har förändrat 
årsredovisningen genom ökad öppenhet, detta för att förbättra hela årsredovisningen. 
Eftersom årsredovisningen präglas av ökad öppenhet och dessutom granskas av revisorer får 
den en hög grad av trovärdighet. Detta gör att den upplevs som en företagsbroschyr, där 
försäljningsargument och verksamhetens positiva sidor dominerar. Årsredovisningen kan med 
andra ord ses som företagets bästa visitkort. (Sjöberg 1982)  
 
Enligt Ambler & Neely (2008) är de berättande delarna av en årsredovisning ett bra redskap 
som företag kan använda i sin marknadskommunikation med såväl existerande som 
potentiella aktieägare och övriga intressenter. Även Blomberg (1982) menar att 
företagsledningar har ett flertal kanaler de kan använda för att sprida information om 
företaget, men årsredovisningen har en central position när det gäller informationsspridning. 
 
Men det finns olika krav på olika verksamheter, exempelvis har ideella föreningar speciella 
krav när de ska göra sin årsredovisning (http://www.bolagsverket.se 2009-04-20). 
 

3.1.1 Årsredovisning för ideella föreningar 
 
Enligt Bolagsverket (http://www.bolagsverket.se 2009-04-20) är näringsdrivande ideella 
föreningar juridiska personer. För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt 
ändamål. Som ideellt räknas i regel varje syfte som inte är att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen. Alltså kan en ideell förening till exempel ha något av följande syften: 
religiösa, välgörande, vetenskapliga eller politiska. 
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Enligt bokföringslagen (FAR SRS 2008) är följande kategorier av ideella föreningar är 
bokföringsskyldiga:  
 

• de ideella föreningar som har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor,  
• de ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet, och  
• de ideella föreningar som är moderföreningar i koncerner. 
 

Enligt bokföringslagen är alla bokföringspliktiga ideella föreningar skyldiga att avsluta 
bokföringen med antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. De ideella föreningar som 
under de två senaste räkenskapsåren har uppfyllt minst två av följande tre villkor är skyldiga 
att göra en årsredovisning:  
 

• haft mer än 50 personer anställda,  
• haft en balansomslutning om mer än 25 miljoner kronor,  
• haft en nettoomsättning om mer än 50 miljoner kronor.  
 

De ideella föreningar som inte avger årsredovisningar skall istället upprätta årsbokslut. För 
årsbokslutet gäller som huvudregel bokföringslagens föreskrifter med åtskilliga hänvisningar 
till olika paragrafer i årsredovisningslagen. Ideella föreningar i vilka den årliga 
nettoomsättningen normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldiga att 
upprätta årsredovisning tillåts att upprätta årsbokslutet i förenklad form. Ett sådant årsbokslut 
skall bestå av resultaträkning och balansräkning som båda skall upprättas enligt god 
redovisningssed och i vanlig läsbar form. (FAR SRS 2008)  
 
Ett begrepp som ofta används i samband med årsredovisningar och öppenhet är 
genomskinlighet, och därför kommer vi nu att ägna ett kort avsnitt åt att beskriva detta. 
 

3.1.2 Genomskinlighet 
 
Som vi nämnde i stycke ”3.1 Årsredovisning” finns det nu ökade krav på företag om öppenhet 
och genomskinlighet (Ambler & Neely 2008), och eftersom vi anser att just genomskinlighet 
är ett väldigt centralt begrepp väljer vi att förklara det lite mer i detta avsnitt. Det var svårt att 
hitta svensk litteratur och forskning på genomskinlighet, och därför har vi använt oss av 
engelska artiklar och litteratur som innehåller den engelska termen ”transparency”, vilken vi 
anser vara den bästa översättningen. 
 
Enligt Lazarus & MacManus (2006) finns det många definitioner av genomskinlighet, ordet 
används i många olika sammanhang. De presenterar en definition som innehåller följande två 
delar: 
 

• öppenhet, ärlighet, fritt flöde av information 
• dialog med intressenter 
 

En annan definition som presenteras av Henriques (2007) är helt enkelt att genomskinlighet 
betyder att avslöja sanningen och att se klart. Genomskinlighet är nödvändig inte bara för att 
se vilken effekt en organisation har haft, utan även för att se hur organisationen hanterar just 
den här effekten och förhållandena med berörda intressenter. Genomskinlighet är något som 
krävs utöver en organisations ansvarstagande och pålitlighet. Intressenterna har rätt att veta 
vad som pågår när det påverkar dem. (Henriques 2007) 
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3.2 Trovärdighet och förtroende 
 
Att ha förtroende för någon innebär att sannolikheten för att denne kommer att göra något 
som är till vår fördel är tillräckligt hög för att vi ska vilja samarbeta med honom/henne. Det 
innebär alltså inte att vi litar på personen till 100 procent i alla situationer, men tillräckligt 
mycket för att ändå vilja samarbeta. En följd av att ha förtroende för någon kan vara att 
personen i fråga tillåts utföra vissa handlingar eller låta personen förfoga över vissa resurser. 
(Hast 2006) 
 
Förväntningar är en stor del i förtroendelitteraturen, då det ofta används för att förklara vad 
förtroende är. För att kunna skapa förtroende måste det finnas en klar bild av vad det 
egentligen är. Det finns många olika definitioner, men de allra flesta har på något vis med 
betoningen på positiva förväntningar på en motparts handlingar. Förtroendetagaren måste visa 
att han/hon har hög integritet. Detta kan göras genom att hålla en bestämd linje, vara pålitlig, 
hederlig, hålla löften samt behandla alla lika. (Bergmasth & Strid 2006) 
 
Förtroende kan även ses som en synonym till tillit, alltså en övertygelse om att vi kan lita på 
något eller någonting, samt en övertygelse att andra äger tillit till oss. Det skulle alltså kunna 
sägas att förtroende är ett begrepp med två sidor: att själv ha förtroende för någon annan och 
att själv åtnjuta förtroende. (Gometz 2006) 
 
Om en organisation åtnjuter omgivningens förtroende förenklar detta organisationens 
omvärldsrelationer, eftersom omgivningens villighet att bidra med resurser till organisationen 
ökar med förtroendet. Ju mindre förtroende en organisation har, desto mer resurser måste 
läggas på att försöka övertyga omgivningen om att organisationen faktiskt är pålitlig, och att 
omgivningen på så vis vill bidra med resurser. Ett misslyckande kan även slå tillbaks på dem 
som inte är direkt inblandade i skandalen, inte bara på dem som har orsakat den. Känslan hos 
omgivningen blir att om en organisation inom en viss bransch kan misslyckas, så kan flera. 
En skandal minskar givetvis förtroendet för den specifika organisationen, men även för andra 
organisationer om än inte i samma omfattning. Kort sagt, om förtroendet hotas, hotas även 
hela organisationens existens. (Zapata Johansson 2006) 
 

3.3 Förtroende i årsredovisning 
 
Redovisning och dess siffror kan antingen bygga upp eller bryta ned förtroende. Bara en 
misstanke om att något döljs eller hålls undan räcker för att skada ett förtroende markant. 
Väldigt detaljerad ekonomisk information kan antingen leda till att läsarna anser att 
organisationen är öppen, ärlig och har hög genomskinlighet. Men det kan även leda till att 
läsarna blir misstänksamma. Om organisationen trycker för hårt på siffrorna och verkligen vill 
dra uppmärksamheten dit kan det göra att läsarna misstänker att något annat döljs, att allt inte 
är som det ska. Det hela kan inge känslan av att om allt hade vart i sin ordning så hade inte 
organisationen behövt vara så påstridiga med att visa siffror. (Johansson & Baldvinsdottir 
2003) 
 
Förtroende är en avgörande faktor för en persons eller organisations informationsbehov. En 
person eller en organisation eftersöker egentligen bara information gällande de saker som de 
känner att de inte kan lita på. Att bygga förtroende är en dynamisk process och information 
har en stor roll i det. Forskare menar att det finns en positiv koppling mellan information och 
förtroende i en relations tidiga stadier. När förtroendet blir mer etablerat i en relations senare 

- 14 - 



 

stadier är det troligt att mindre information krävs för att upprätthålla relationen. Relationer 
byggs alltså genom stadier av erfarenhet och förtroende. Det ömsesidiga beroendet och 
informationsbehovet hos de olika parterna varierar beroende på vilket stadium relationen 
befinner sig i. Mängden detaljerad information som efterfrågas ökar i början för att sedan 
minska när förtroende ökas då relationen mognar med tiden. Typen av information, mängden 
detaljer och kommunikationsmetoden har olika tyngd i olika stadier och skapar rörelse mot 
högre (eller lägre) nivåer av förtroende och därmed även informationsbehov. (Tomkins 2001) 
 
Redovisare bör tänka på hur de kan bidra till specifika informationsbehov och ta reda på i 
vilket stadium i relationsbyggandet som de olika aspekterna av redovisning troligtvis kommer 
att accepteras utan att förtroende förstörs. Redovisare måste visa att de litar på människor och 
därför inte försöka tvinga på dem överdrivet detaljerad information, eftersom detta snarare 
kan får motsatt verkan och istället förstöra en förtroendefull relation. Förtroende måste vara 
en fundamental faktor när det bestäms vilken mängd och typ av information som skall 
presenteras. (Tomkins 2001) 
 
Förtroendefullt agerande och god kommunikation är grunden till externt förtroende. Företaget 
och VD:n måste framstå som pålitliga, och en viktig del i VD:ns arbete handlar om att skapa 
och upprätthålla ett företags externa förtroende. VD-brevet i en årsredovisning har särskild 
betydelse och auktoritet eftersom det faktiskt är undertecknat av personen med mest ansvar i 
hela företaget. Just eftersom VD-brevet är ett ständigt återkommande moment i 
årsredovisningen kan det hävdas att dess främsta funktion är att skapa förtroende för läsarna. 
Det handlar då givetvis om alla grupper som på något vis är intresserade av företaget. Det är 
handlingarna som avgör vilket förtroende som omgivningen har för företaget. Det är alltså 
själva handlingarna som spelar roll, och inte vilka intentioner som finns. VD-breven är en 
viktig kommunikationskanal som VD:n och företaget kan passa på att använda för att skapa 
och upprätthålla förtroende. (Tengblad & Ohlsson 2006)  
 
Ett sätt att öka trovärdigheten är att ha en bra och pålitlig marknadskommunikation, och det är 
vad nästa stycke kommer att handla om (Dahlén & Lange 2003).  
 

3.4 Marknadskommunikation 
 
Marknadskommunikation är ett sätt att nå ut till många människor med ett allmänt budskap, 
det vill säga genom att ha ett så starkt varumärke som möjligt leder det till att kunden köper 
produkten istället för konkurrentens. Det handlar alltså inte längre om bäst produkt vinner, 
utan bäst kommunicerade produkt vinner. Men marknadskommunikation kan vara svårt att 
förstå. (Dahlén & Lange 2003). Dahlén och Lange skriver att: 
 

”Nyckeln till att förstå marknadskommunikationens stora möjligheter är 
en insikt om skillnader mellan faktiska och kommunicerade produkter.” 
(Dahlén & Lange 2003, s 13) 
 

Genom att kommunicera sin produkt bra kan det leda till att produkten faktiskt upplevs bättre, 
även fast konkurrenterna har en exakt likadan produkt. Kunden köper alltså produkten för den 
finner just det varumärket mer attraktivt på grund av det är kommunicerat bättre. (Dahlén & 
Lange 2003) 
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Marknadskommunikation har tre huvudfrågor: 
 
Vilka vill vi nå?     Vad vill säga till dem?   Hur ska vi säga det? 

 
Genom att ställa dessa frågor får företagen svar på vilken målgrupp som de ska vända sig till, 
vilket budskap som fungerar bäst för företaget samt vilken kanal som de ska använda sig av. 
Figur 3.1 illustrerar de tre beståndsdelarna i marknadskommunikation. (Dahlén & Lange 
2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 De tre beståndsdelarna i marknadskommunikation. 
(Dahlén & Lange 2003, s 19) 

 
Det första som görs är att identifiera målgruppen, på så vis vet företaget vem de ska vända sig 
till. När målgruppen är funnen utformar företaget ett budskap som tilltalar denna målgrupp, 
och till sist väljs en kanal som företaget kan använda för att kommunicera med den bestämda 
målgruppen. (Dahlén & Lange 2003) 
 
Någonting som många företag vill uppnå med sin marknadskommunikation är att få lojala 
kunder eftersom de inbringar mest pengar. Genom att arbeta med modellen BCR-stegen, 
vilken vi kommer att berätta om i nästa stycke, är chansen större för företag att få de mest 
lojala kunderna (Dahlén & Lange 2003).  
 

3.4.1 BCR-stegen 
 
BCR (”Benefits of Customer Retention”)-stegen är en modell som visar konsekvenserna på 
kundens beteende då lojaliteten ökar efter tidens gång. Ju mer lojal kunden blir till företaget, 
leder det till fördelar för dem. Denna stege hjälper företagen att sätta mål för sin 
marknadskommunikation genom att bestämma vilken nivå företaget vill att kunderna ska 
komma upp till samtidigt som företagen måste ha de resurser som krävs för att uppnå den 
önskade nivån. Den högsta nivån kräver mycket tid och pengar framförallt på 
marknadskommunikationen medan den lägsta nivån räcker att kunden inte vänder sig till 
konkurrenten om ett fel uppstår. Figur 3.2 illustrerar konceptet stegen där ”Byter inte 
omedelbart till en bättre konkurrent” är lägsta nivån och ”Ambassadör” är högsta nivån. 
Genom att bland annat ladda produkten med upplevelser, hela tiden se till så att produkten 
finns inne, få ett starkt varumärke på marknaden, få produkten unik kan detta leda till att 
kunden blir ambassadör vilket gynnar företaget mycket då en ambassadör fyller alla steg 
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under den. (Dahlén & Lange 2003) Stegen är utformad till att passa ett producerande företag, 
men vi menar att principen är densamma genom att målet för UNICEF och Rädda Barnen är 
att få så engagerade bidragsgivare som möjligt så att de blir en ambassadör för dem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 BCR-stegen visar de olika nivåerna på kundlojalitet. 
(Dahlén & Lange 2003, s 121) 

 
Avståndet mellan stegen är beroende på vad det är för en produkt som bearbetas. Det går att 
dela in produkter i två kategorier, hög- och lågengagemangsprodukter. Hög-
engagemangsprodukter kan vara exempelvis bilar, produkter som begär mycket av personen 
som ska förbruka den, som exempelvis kunskap om ett specifikt ämne. Låg-
engagemangsprodukter kan vara bland annat tvättmedel. Högengagemangsprodukter har 
kortare steg i stegen än vad lågengagemangsprodukter har. Kunder som införskaffar 
högengagemangsprodukter blir lättare mer lojala än vad lågengagemangsprodukter leder till. 
(Dahlén & Lange 2003). Vi är medvetna om att UNICEF och Rädda Barnen är verksamheter 
som inte producerar produkter men det går fortfarande att dela in dem inom låg- och 
högengagemang. Genom att bli fadder krävs det av bidragsgivaren ett engagemang att vilja 
hjälpa till, detta är alltså en högengagemangsprodukt.  
 
Men för att kunna få bidragsgivare att hjälpa till måste budskapet effektivt kommuniceras och 
det görs med hjälp av mikromålkedjan som behandlas i nästa stycke (Dahlén & Lange 2003). 
 

3.4.2 Mikromålkedjan 
 
Mikromålkedjan är en kedja som består av flera sorters kommunikationseffekter. Det finns 
även en kedja som heter makromålkedjan, denna kedja är ett redskap för att bestämma och 
identifierar de generella målen för företagets marknadskommunikation. I makromålkedjan är 
det viktigaste delmålet kommunikationseffekten, det är den del som har störst inflytande på 
företagets ekonomiska resultat. Därför är det viktigt att ha centrala mål om hur företaget ska 
utvärderar marknadskommunikationens effekt, det är nu mikromålkedjan kommer in i bilden 
då den hjälper till med detta. (Dahlén & Lange 2003) 
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Det finns ett flertal olika varianter på mikromålkedjan: 
 

• ”AIDA” som står för uppmärksamhet (awareness), intresse (interest), begär (desire) 
och handling (action). Denna kedja behandlar enkla produkter, alltså 
lågengagemangsprodukter. (Dahlén & Lange 2003) 

 
• ”DAGMAR” är en annan kedja som står för uppmärksamhet (awareness), uppfattning 

(comprehension), övertygelse (conviction) samt handling (action), och denna kedja 
behandlar mer komplicerade produkter, det vill säga högengagemangsprodukter. 
(Dahlén & Lange 2003) 

 
• ”Kotler” som innefattar delmålen uppmärksamhet (awareness), kunskap (knowledge), 

fatta tycke (liking), föredrar produkten (preference), övertygelse (conviction) och köp 
(purchase) och denna kedja behandlar produkter i en etablerad kategori. I denna kedja 
finns det alltså konkurrenter som har likartade produkter, och inte som i de föregående 
två kedjorna som etablerar sina produkter i en ny kategori. (Dahlén & Lange 2003) 

 
Dessa tre kedjor bildar även en generell mikoromålkedja, som tar hänsyn till olika produkter i 
olika sammanhang. Just därför går denna kedja att tillämpa på all sorts 
marknadskommunikation. Kedjan visar även på hur de olika delmålen mäter effektiviteten på 
marknadskommunikationen samt visar vilket delmål som ska läggas mest fokus på. (Dahlén 
& Lange 2003) 
 
Figuren 3.3 illustrerar den generella mikromålkedjan. Den startar med kategoriintresse, vilket 
betyder att målgruppen som är vald måste ha ett kategoriintresse. Det handlar om att få 
målgruppen att inte bara känna till varumärket utan även tycka om och till och med köpa 
produkten, men för att detta ska hända måste målgruppen ha ett intresse av produkten, 
exempelvis kan de ha ett intresse utav att hjälpa barn som är i behov utav hjälp. (Dahlén & 
Lange 2003)  
 

Figur 3.3 Den generella mikromålkedjan 
(Dahlén & Lange 2003, s 97) 

 
Efter kategoriintresse kommer varumärkeskännedom som är det delmål som gör att 
målgruppen registrerar, lägger varumärket på minnet samt kan relatera till all kommunikation 
om varumärket. Detta delmål kan delas in i två grupper, igenkänning och erinran. 
Igenkänning innebär att målgruppen känner igen varumärket av omvärlden. Erinran handlar 
om att målgruppen själv kommer ihåg varumärket, det är alltså i kundens ”top-of-mind”. Det 
innebär att varumärket är det bland det första som kunden kommer och tänka på när den 
uppmanas associera kring en viss produkt. (Dahlén & Lange 2003) Kopplat till vår studie så 
handlar denna del om att bidragsgivaren tänker på en specifik välgörenhetsorganisation så fort 
bidragsgivaren exempelvis tänker på barn som är i behov av hjälp.  
 
Den näst sista är varumärkesattityd innebär att kunden väljer företagets produkter framför 
konkurrenternas. Även detta delmål är indelat i två grupper, absolutattityd och relativattityd. 
Absolutattityd innebär kort sagt att målgruppen tycker om produkten. Relativattityd innebär 
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att kunden väljer företagets produkter framför konkurrenternas. (Dahlén & Lange 2003) 
Relaterat till vår studie innebär det att bidragsgivaren nu har valt en specifik organisation, 
exempelvis UNICEF framför Rädda Barnen.  
 
Sist ut i ledet är köpintention som handlar om att kunden ska komma till handling och faktiskt 
köpa produkten, alltså få ett skäl till varför just denna produkt är bättre än konkurrenternas. 
(Dahlén & Lange 2003) Kopplat till vår studie blir det sista steget i mikromålkedjan att 
bidragsgivaren faktiskt skänker pengar till UNICEF och ingen annan konkurrent. 
 
För att en produkt ska kunna kommuniceras ut effektivt till marknaden behöver exempelvis 
välgörenhetsorganisationer veta i fall målgruppen är intresserad av produktens nytta eller 
behov, detta kommer presenteras mer noggrant nedan. (Dahlén & Lange 2003) 
 

3.4.3 Nyttor och behov 
 
För kunder finns det två olika förhållningssätt till en produkt, nyttor eller behov. Skillnaden 
mellan nyttor och behov är att nyttor är kopplade till produkten och varumärket, medan behov 
utgår från kunden och är inte bara praktiska och förnuftiga. Det kan alltså vara en produkt 
som bara gör kunden glad. Dessa två begrepp kan vara svåra att skilja på. Det är lätt att hitta 
nyttor med produkten som exempelvis tandkräm med kolasmak, då de flesta kunder gillar 
kolor och de flesta människor borstar tänderna, men frågan är ifall det verkligen finns ett 
behov på marknaden av denna produkt. Nyttorna måste alltså vara kopplade till kundens 
upplevda behov för att produkten ska köpas. (Dahlén & Lange 2003) 
 
Eftersom behov är det svåra att ta reda på, är det vad organisationerna måste lägga fokus på. 
Det första de kan göra är att göra en marknadsundersökning, eller testa produkten på en 
testgrupp. Genom att genomföra detta kan organisationen få en idé om vad som är attraktivt 
och vad som inte är attraktivt. Nästa steg är att ta reda på bidragsgivarens önskade tillstånd, 
alltså vad bidragsgivaren efterfrågar, exempelvis njutning, bekräftelse, nöje med mera. 
Produkter och varumärken som introduceras på marknaden med hjälp av en behovsanalys har 
mycket större chans att lyckas på marknaden. (Dahlén & Lange 2003) Exempelvis är 
UNICEF´s och Rädda Barnen´s nytta att underlätta för utsatta barn, medan behovet för 
bidragsgivarna kan vara att känna sig som hjältar. Det gäller alltså att marknadsföra behovet 
för att bidragsgivaren ska uppmärksamma produkten. 
 

3.5 Förtroende i marknadskommunikation 
 
Som kund är det viktigt att kunna lita på marknadsförare, men också känna sig sedd som 
betydelsefull, och detta borde vara en självklarhet. Marknadsförare har därför ett stort ansvar 
när det gäller att bygga kundrelationer, det gäller att de visar gott omdöme. Men förtroendet 
för marknadsföring är ifrågasatt. Kunder är trötta på företag som utnyttjar dem, missköter sig 
eller helt enkelt är för aggressiva. Nixregistret och ”nej tack till reklam” på brevlådor är några 
exempel på hur marknadsförare har misslyckats med att skapa förtroendeingivande 
kundrelationer. Att lyckas med just detta är grunden för långsiktigt hållbar marknadsföring 
som är till nytta för både kunder och företag. Ett sätt för företag att skapa dessa relationer är 
genom att visa engagemang för sina kunder. Det hela ställer nya krav på hur företagen 
hanterar sina kundrelationer och hur de agerar i sin marknadsföring. Det är viktigt att kunder 
personligen kan relatera till marknadsföringen. (Ossiansson 2006) 
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Ömsesidig respekt är ett nyckelbegrepp när det talas om förtroende i en kundrelation. Det hela 
bygger på sanning och ärlighet mellan parterna. Förtroende går inte att tvinga fram, det är 
något som ges och fås frivilligt, och det kan ta tid att bygga upp. Det är oerhört viktigt för 
kunderna att kunna lita på det som företaget säger och att saker och ting faktiskt utförs som de 
ska. Företag måste vara öppna och inte ha några dolda avsikter. Företag vill gärna se 
långsiktigt engagerade kunder som inte har något emot att interagera med företaget. 
(Ossiansson 2006) 
 
Marknadsföring har alltså helt enkelt kommit att fokusera mer och mer på kundrelationer, och 
kunderna har kommit att bli mer och mer globala, kunniga och välinformerade. Företag är nu 
tvungna att anpassa sig efter sina kunder och agera mer långsiktigt i sina kundrelationer. 
Relationsmarknadsföring innebär en stor möjlighet för företag att framstå som trovärdiga, det 
hela är ett sätt att dela på kunskap och ha transparent information. Ledord inom 
relationsmarknadsföring är samarbete, ömsesidighet och förtroende, precis som hjälpsamhet 
och rättvisa. Bristande trovärdighet kan uppstå om företaget inte håller sina löften eller om de 
har dåligt rykte och image. Företag måste försöka reducera informationsbrister och andra 
obalanser som kan finnas i en kundrelation. Kunder idag vill ofta ge uttryck för värderingar, 
livsstilar och grupptillhörigheter genom sin konsumtion. Företag måste förstå hur viktigt det 
är att ha kundernas förtroende, då nöjda och lojala kunder gärna sprider positiv information. 
(Ossiansson 2006) 
 
En viktig fråga är hur långt företagen kan gå i sin strävan att reducera osäkerheten i 
kundrelationen, och hur de kan göra det hela på ett trovärdigt sätt. Ett svar kan mycket väl 
vara varumärken, eftersom dessa har en tendens att kunna överbrygga risker och bidra till 
förtroende. Varumärken kan fungera som en kvalitetssignal och därmed filtrera bort dåliga 
upplevelser. Många företag lägger stora resurser på att stärka sina varumärken eftersom de 
vill att deras varumärke ska visa på trovärdighet och även andra värden som företaget anser 
vara viktiga. (Ossiansson 2006) 
 
Förtroende är väldigt viktigt för välgörenhetsorganisationer då det helt och hållet livnär sig på 
bidrag från allmänheten, och om inte allmänheten finner förtroende för organisationen bidrar 
de heller inte med några pengar (Griffiths 2005).  
 

3.6 Välgörenhetsorganisationer 
 
Välgörenhet enligt Språkrådet är att privat hjälpa människor som har det svårt 
(http://lexin.nada.kth.se 2009-04-06). Det finns tusentals organisationer runt om i världen som 
kallar sig själva för välgörenhetsorganisationer. Var dag påkallar dessa organisationer 
omgivningens uppmärksamhet och ber om donationer till deras viktiga syfte. 
Välgörenhetsorganisationer kan definieras som de organisationer som inte bedrivs med 
vinstsyfte eller fördel för någon medlem, samt har regler som inte tillåter att pengar, 
egendomar eller andra fördelar delas ut till någon av medlemmarna. (Hooper et al. 2008) 
 
Välgörenhetsorganisationer är individuella organisationer, men välgörenhet är något 
universellt. Välgörenhetsorganisation har ett uppenbart behov av genomskinlighet, öppenhet 
och integritet. Till skillnad från företag har alla välgörenhetsorganisationer något gemensamt 
som går djupare är vinstsyftet. De existerar för att bekämpa fattigdom och andra orättvisor i 
vår värld. De finns till för att lösa problem, inte för att möta efterfrågan. 
Välgörenhetsorganisationer existerar för att en dag inte behöva finnas längre, deras syfte är 
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mer eller mindre att kunna upphöra. De vill förändra världen så att de inte längre behöver 
kämpa för att uppfylla sitt syfte. Antalet välgörenhetsorganisationer har ökat, och idag finns 
det fler än någonsin. Alla dessa slåss om samma pengar. Välgörenhetsorganisationer måste 
rättfärdiga sig mer än vanliga företag, eftersom de ber om våra pengar som vi har kämpat hårt 
för att få in. Det är svårt för dem att samla in medel för till exempel administration, eftersom 
pengarna då inte går direkt till de utsatta. (Griffiths 2005) 
 
Egentligen är välgörenhetsorganisationer varumärken precis som vilket företag som helst. 
Många välgörenhetsorganisationer har problem med moderna varumärkestekniker och 
hamnar därför efter sina kommersiella motsvarigheter. Det beror inte bara på pengarna de 
måste spendera för att lyckas, utan även attityden till varför de existerar och självklart deras 
bestämdhet att bibehålla hög integritet. Den största skillnaden mellan välgörenhets-
organisationer och vanliga företag är att välgörenhetsorganisationer kan använda chock som 
en taktik för att fånga vår uppmärksamhet och mer eller mindre tvinga oss att samarbeta på 
grund av vårt samvete. Allt de vill är att vi ska inse att det finns ett problem och få oss att 
bidra ekonomiskt. Vinst är inte deras främsta motiv, men trovärdighet och 
kostnadseffektivitet är det. (Griffiths 2005)  
 
UNICEF och Rädda Barnen är två välgörenhetsorganisationer vilka vi kommer att beskriva i 
kommande stycken, och det är även deras årsredovisningar vi kommer att studera i vår 
empiriska undersökning.  
 

3.7 UNICEF 
 
UNICEF är ett fristående FN-organ som arbetar på uppdrag av FN. De får inte ta del av FN´s 
budget utan är helt beroende av frivilliga bidrag. UNICEF startade 1946 med målet att 
”kämpa för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande”. I dag finns 
UNICEF i 190 länder och områden, och tillsammans är de över 7 000 personer som varje dag 
arbetar för att förändra barns liv. (http://www.unicef.se ”a” 2009-03-30)
 
UNICEF´s syfte är att påverka genom att få vuxna människor att ta barns rättigheter på allvar, 
vilket är orsaken att de samarbetar med regeringar, myndigheter och lokala organisationer och 
arbetar efter att knyta kontakter i varenda by. UNICEF säger att de arbetar för alla barn och 
inte för enskilda utvalda fadderbarn. De barn som är mest utsatta är de som får hjälp först. 
(http://www.unicef.se ”a” 2009-03-30) 
 
Något som visar på att UNICEF är en seriös organisation är att de får behålla sitt 90-konto. 
90-kontot är ett konto som ges till insamlingsorganisationer som godkänts av Stiftelsen för 
insamlingskontroll, SFI. För att få behålla detta konto finns det olika krav, bland annat att 
minst 75 procent av det insamlade medlen måste gå till ändamålet. (http://www.unicef.se ”b” 
2009-03-02) 
 
År 2007 marknadsförde sig UNICEF i Sverige genom tv-reklam, annonser i tidningar, 
stortavlor, samarbete med olika fotbollslag med mera. De har även gjort en dokumentärfilm 
från Kambodja och Ryssland med Liza Marklund. Lokala UNICEF-grupper arbetade med 
kampanjen och genomförde bland annat ljusmanifestationer, arrangerade utställningar och 
föreläste. De annonser som UNICEF har haft i tidningar har varit kostnadsfria, vilket leder till 
att de pengarna istället kan läggas på barnen i behov. (http://www.unicef.se ”c” 2009-03-30) 
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Inom UNICEF kan du som bidragsgivare välja mellan att bli världsförälder eller fadder. Som 
världsförälder hjälper du många barn runtom hela världen, medan att vara fadder innebär att 
du hjälper ett enskilt barn i ett specifikt land. Genom att faddrarna skänker en summa varje 
månad till UNICEF leder det till att organisationen bland annat kan (http://www.unicef.se ”d” 
2009-03-30): 
 

• Se till att barn går i skolan 
• Skydda barn mot våld och övergrepp 
• Arbeta för att stoppa spridningen av hiv/aids 
• Vaccinera barn mot farliga sjukdomar 

 
UNICEF har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor och därför är de enligt 
bokföringslagen bokföringsskyldiga (FAR SRS 2008). Även Rädda Barnen uppfyller detta 
kriterium och är med andra ord bokföringsskyldiga. 
 

3.8 Rädda Barnen 
 
Rädda Barnen är en folkrörelse som har verksamhet både i Sverige och i åtta andra regioner 
runt om i världen. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och arbetar med FN´s 
Barnkonvention som grund för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska 
respekteras. Rädda Barnen uppmärksammar när barns rättigheter kränks. I Sverige arbetar de 
tillsammans med lokalföreningar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns 
situation. Det finns elva regionkontor runt om i landet som ger stöd till lokalföreningarna. 
Internationellt arbetar de som tidigare nämnt i åtta regioner runtom i världen och de har nära 
samarbete med omkring 330 lokala och nationella organisationer. Rädda Barnen är en del av 
the International Save the Children Alliance – en paraplyorganisation för 28 organisationer 
som arbetar för barns rättigheter. (http://www.rb.se/ ”a” 2009-04-29) 
 
Rädda Barnen bildades redan år 1919. Tidigare samma år hade den första Save the Children-
organisationen, Save the Children Fund, bildats i England. Då inriktade sig arbetet på att 
lindra den värsta nöden för barn efter första världskriget. Under mellankrigstiden låg fokus på 
barn i Sverige men det förändrades efter andra världskriget när människor i Sverige fick 
ökade insikter om att barn for illa i olika delar av världen. Under 1970-talet förändrades 
Rädda Barnen och alltmer av resurserna gick till att förändra situationen för barn i 
utvecklingsländer. (http://www.rb.se/ ”b” 2009-04-29) 
 
Organisationens arbete inriktas i första hand på att förbättra villkoren för de barn som har allra 
svårast att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Ofta är det barn som åsidosätts 
av samhället eller lämnats utanför gemenskapen. Det kan till exempel vara barn som saknar 
familj eller har en familj som inte förmår ta hand om dem, men det kan även vara barn som 
lever i samhällen drabbade av hiv/aids, eller barn med funktionsnedsättningar, barn som lever 
i fattigdom eller som drabbats av krig och katastrofer. (http://www.rb.se/ ”c” 2009-04-29) 
 
Rädda Barnens arbete bygger som sagt på FN´s Barnkonvention och den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Värdegrunden bygger på övertygelsen att alla 
människor har lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett 
ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter. Deras arbete ska bidra till att barn inte utsätts 
för diskriminering, exploatering, våld och andra övergrepp, att barn kan göra sin röst hörd och 
få inflytande över sin situation, samt att barn tillförsäkras en trygg och hälsosam uppväxt och 
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ett lärande som ger självtillit och relevant kunskap. Organisationens vision är en värld där alla 
barns rättigheter är tillgodosedda. Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och betonar 
varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. De ska skyddas mot 
utnyttjande och diskriminering samt att de får uttrycka sin mening och blir respekterade. 
(http://www.rb.se/ ”c” 2009-04-29) 
 
Rädda Barnens arbete bygger på människors egen vilja att påverka och förändra sina villkor, 
eftersom de på det sättet åstadkommer långsiktiga förbättringar i barnens levnadsvillkor. De 
arbetar även för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska bli mer 
delaktiga i allt vi gör. I Sverige arbetar de tillsammans med lokalföreningarna för att driva 
påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Utanför Sverige arbetar de oftast 
tillsammans med lokala och nationella organisationer för att nå resultat. (http://rb.se/ ”d” 
2009-04-29). Även Rädda Barnen har ett 90-konto (http://www.rb.se/ ”e” 2009-05-07). 
 

3.9 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 
I vår teoretiska referensram har vi redogjort för våra nyckelbegrepp som presenterades i det 
inledande kapitlet, samt andra begrepp som är viktiga att förstå vid läsandet av vår uppsats. 
Referensramen har berört årsredovisningen, både generellt och för ideella föreningar, 
genomskinlighet, trovärdighet och förtroende, förtroende i årsredovisning, 
marknadskommunikation och tre modeller som vi anser extra viktiga och användbara i vår 
studie, samt förtroende i marknadskommunikation. Det hela avslutades med teori och fakta 
om välgörenhetsorganisationer som helhet samt UNICEF och Rädda Barnen mer detaljerat. 
Härnäst i uppsatsen följer vår empiriska studie, där vi behandlar tre stycken årsredovisningar 
från våra utvalda organisationer.  
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4 Empirisk undersökning 
 

 
 

I detta kapitel kommer vi att ta upp tre av UNICEF´s och Rädda Barnens årsredovisningar 
och jämföra dem med varandra för att lyfta fram eventuella skillnader. Vi fokuserar på 
årsredovisningarnas första del exempelvis deras motsvarighet till VD-brev. Vi har alltså inte 
tittat på resultat- och balansräkning samt noter. 

 
 

4.1 UNICEF´s årsredovisning för år 1999 
 
Årsredovisningen för 1999 innehåller endast en resultat- och balansräkning, samt 
underskrifter av UNICEF´s kommitté. Jämfört med de två andra årsredovisningar som vi har 
tittat på finns det ingen ”mjuk” del i denna, exempelvis det finns inga berättelser om barn som 
har fått hjälp av UNICEF, inga bilder på barn, ingen inledning av generalsekreteraren. Det 
finns alltså inget inslag av marknadskommunikation i denna årsredovisning. De har alltså 
gjort det som är kravet för en ideell förening som att exempelvis visa omsättningen. För att 
läsa om dessa krav och regler, se avsnitt ”3.1.1 Årsredovisning för ideella föreningar”. 
 

4.2 UNICEF´s årsredovisning för år 2004 
 
Årsredovisningen för 2004 är 17 sidor lång och den är fylld av färgglada bilder. Ungefär 
halva årsredovisningen består av bilder. Bilderna visar barn som de har hjälpt och människor 
som på något sätt arbetar för UNICEF. De har enstaka stapeldiagram för att tydliggöra 
utvecklingen gällande insamlade medel som skett under åren.  
 
Detta år var det år som UNICEF firade 50 år, och samtidigt som de firade sitt bästa resultat 
någonsin. De har under de två senaste åren lyckats fördubbla summan av bidragen insamlade 
till UNICEF´s verksamhet. 
 
I början av varje årsredovisning finns en inledning, som skulle kunna liknas vid ett VD-brev. 
Där berättar Véronique Lönnerblad som är generalsekreterare om vad som var höjdpunkterna 
under året, exempelvis att antalet Världsförälder har ökat till 42 000 och att de har kunnat 
skicka 73,4 miljoner kronor till UNICEF´s arbete. Generellt sett innehåller årsredovisningen 
för 2004 mycket fakta om insamlingen och vilka siffror de har uppnått.  
 
2004´s årsredovisning är väldigt positiv: 

 
”/…/ bästa resultatet någonsin” ”Detta är ett enastående resultat.” 

 
Det finns fyra olika områden som de har fokuserat extra mycket på: insamling, försäljning, 
kommunikation samt vår ekonomi. Under dessa fyra områden redogör de för ämnet väldigt 
formellt, det som skrivs är kortfattat. 
  
Under rubriken insamling skriver de om de olika sorters aktiviteter som de har gjort under året 
för att samla in pengar. Bland annat ”Världens humorkväll” som är en tv-sänd gala, 
insamlingsbrev som är till förmån för att ”annonsera” om ett specifikt projekt, 
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företagssamarbeten vilka kan innefatta avtal med olika företag för att få in pengar samt arv 
och testamente som innebär att människor väljer att donera pengar när de avlider. 
 
UNICEF har under åren byggt upp en produktlinje som innefattar bland annat ljus, kort, 
leksaker, brevpapper med mera. Detta står under rubriken försäljning och försäljningen sker 
genom återförsäljare eller via UNICEF´s hemsida. 
 
Under rubriken kommunikation skriver de om de olika sätt som de har synts i media. En utav 
dessa punkter var ambassadörer. Detta är något som UNICEF har haft länge och i 
årsredovisningen berättar de utförligt om vad de har gjort, till exempel att sångerskan Lill 
Lindfors var på en fältresa till Thailand och Nepal för att studera UNICEF´s projekt kring 
trafficking och sexuell exploatering av barn. Det senaste tillskottet bland UNICEF-
ambassadörerna är författaren Liza Marklund. Liza har varit på en mediaresa å UNICEF´s 
vägnar tillsammans med Aftonbladet för att studera och dokumentera den exploatering av 
barn och unga som förekommer i länder i öst. 
 
Till sist finns rubriken vår ekonomi där de återigen beskriver den årliga tv-sändningen som 
sänds i TV 4, som kallas ”Världens humorkväll”. Under denna sändning får privatpersoner 
och företag skänka pengar och pengarna går direkt till barn i behov. De tar även upp 
överskottet i eget kapital som är på 621 miljoner kronor. 
 

4.3 UNICEF´s årsredovisning för år 2007 
 
UNICEF’s årsredovisning för 2007 är 22 sidor lång och innehåller många bilder och mycket 
färg. Den ser vid första anblicken intresseväckande och lättläst ut. Nedan följer en mer 
utförlig redogörelse för vad den innehåller.  
 
Årsredovisningen börjar med en inledning, vilket vi ser som deras motsvarighet till ett VD-
brev i en ”vanlig” årsredovisning, alltså en årsredovisning från ett aktiebolag eller liknande. I 
inledningen presenterar styrelseordföranden Birgitta Dahl och generalsekreteraren Véronique 
Lönnerblad verksamheten som har bedrivits under året. De presenterar statistik över till 
exempel hur många världsföräldrar organisationen nu har lyckats knyta till sig, och statistik 
över barnadödlighet. Samtidigt som de är stolta och glada över vad de har åstadkommit under 
året, både sett till insamlade medel, antalet världsföräldrar och antalet vaccinerade barn, så är 
de noga med att poängtera att det fortfarande är mycket jobb kvar. Följande citat avslutar 
inledningen till årsredovisningen, och det visar just på stoltheten och även beslutsamheten att 
fortsätta arbetet: 
 

”Tillsammans har vi bidragit till en bättre värld för våra barn. 
Tillsammans ska vi fortsätta att kämpa för varenda unge.” 

 
I årsredovisningen för 2007 skriver UNICEF att de såväl som vi måste jobba hårdare för att 
lyckas hjälpa de utsatta barnen som finns runt om i världen. Följande citat går att hitta i 
inledningen: 
 

”/…/ det är förstås ett enastående resultat. Men segern lämnar en bitter 
efterkänsla.” 
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Sett till antalet sidor så är årsredovisningen relativt omfattande, och den innehåller mycket 
detaljinformation inom vissa områden. De är relativt tydliga när det gäller den ekonomiska 
informationen, det finns flera diagram som visar varifrån pengarna kommer och det finns 
faktarutor om vart pengarna har gått. Det finns en sida där det klart och tydligt står hur stor 
del av de insamlade medlen som gick till vilket land och varför. Till exempel gick 46,3 
miljoner till Indien för vaccinationer och hälsovård till mödrar och barn, och 1,4 miljoner gick 
till Gambia för att arbeta med att förhindra att flickor utsätts för könsstympning.  
 
I årsredovisningen för 2007 finns det inslag som till exempel ”Röster om UNICEF” och 
”Notiser”. I ”Röster om UNICEF” ställs frågor till fem olika personer som på något vis är 
engagerade i UNICEF. De två frågorna som ställs är ”Varför tycker du att UNICEF är en bra 
organisation?” och ”Finns det något under året som har varit särskilt bra?”. Under ”Notiser” 
finns just små, korta notiser om vad organisationen har gjort under året, till exempel var de 
har gjort sig synliga och andra händelser. I årsredovisningen går det att hitta en intervju med 
Eva Röse, en svensk skådespelerska som även är ambassadör för UNICEF. Hon berättar om 
sin uppgift som ambassadör och sitt engagemang, vilket gör att läsaren får en inblick i vad 
ambassadörerna har för uppgift. Det finns även flera reportage om specifika fall, specifika 
barn och deras levnadssituationer. 
 

4.4 Rädda Barnen´s årsredovisning för år 1999 
 
Vi lyckades som sagt inte få tag i denna årsredovisning men genom samtal med en 
medarbetare hos Rädda Barnen1 fick vi bekräftat att den i princip ser ut som UNICEF´s 
årsredovisning för 1999. Årsredovisningen består endast utav en verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och noter. 
 

4.5 Rädda Barnen´s årsredovisning för år 2004 
 
Rädda Barnen´s årsredovisning för 2004 har 48 sidor, den innehåller många färgglada bilder 
samt olika digram för att tydligare se skillnader mellan de olika kostnader samt intäkter de har 
haft under året.  
 
Rädda Barnens årsredovisning inleds med ett förord, där ordförande Annika Åhnberg och 
generalsekreteraren Charlotte Petri Gornitzka berättar om hur illa det är för barnen i världen. 
Det finns en faktaruta som tar upp vissa data som exempelvis att omkring hälften av världens 
2,2 miljarder barn lever i fattigdom. De berättar även om hur de hanterade flodvågskatastrofen 
i Asien och försöker visa att de faktiskt hjälpt de drabbade. 
 
Nästa punkt i årsredovisningen handlar om vilka själva organisationen Rädda Barnen är. 
Bland annat skriver de om var de ursprungligen kommer ifrån, vad deras vision och mål är, 
vilka olika arbetsmetoder de har med mera. 
 
Under den tredje punkten visar de hur de förändrat utsikten för barn genom att exempelvis se 
till så att det är förbud mot att aga barn i Indien, de hjälper till så att möjligheterna ökar för 
ungas inflytande i mellanöstern, de har utbildningar i Västafrika om att bekämpa handeln med 

                                                 
1 Anna-Karin Karlsson, telefonsamtal den 14 maj 2009, medarbetare på Rädda Barnen 
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barn med mera. De berättar även om hur de har hjälpt till i Sverige mot barnpornografi, våld 
och förtryck. 
 
En punkt är specifikt avsatt för dem som engagerar sig extra mycket i Rädda Barnens 
verksamhet, de skriver bland annat en kvinna från tv-kanalen SVT. Hon arbetar för att tjejer 
ska få en bättre självkänsla. De berättar även om en äldre kvinna som arbetar för att påverka 
beslutfattarna, genom detta har hon gjort positiva förändringar så som att se till så att alla 
kommuner fått en föreläsning om Barnkonventionen. 
 
Till sist berättar Rädda Barnen om vilka kanaler de använder sig av för att nå ut till 
marknaden. Exempelvis är massmedia något som de använder genom tv-reklam och annonser, 
men de använde sig även av publikationer så som böcker och även filmer. 
 

4.6 Rädda Barnen´s årsredovisning för år 2007 
 
Årsredovisningen för år 2007 är 48 sidor lång. Det finns väldigt mycket bilder, men självklart 
även mycket och omfattande information. Den inleds med ett förord, vilket vi anser vara deras 
motsvarighet till VD-brev. Det är undertecknat av både generalsekreteraren och ordföranden 
och innehåller övergripande information om året som har gått, vad som har hänt inom 
organisationen och vad de har lyckats åstadkomma. De är stolta över allt de har gjort under 
året, allt de har bidragit till att förbättra. De är väldigt tacksamma för medlemmarnas hjälp 
och de nämner även det viktiga bidraget de fått in via Postkodlotteriet. På det hela taget är 
förordet väldigt optimistiskt och har en positiv ton. Allt de berättar om i förordet upprepas 
senare i årsredovisningen, men mer utförligt.  
 
Det finns med ett avsnitt som beskriver Rädda Barnen, alltså deras mål, vad de arbetar med 
och hur de arbetar. Avsnittet är en sida långt, och de tar upp det viktiga utan att ta med 
oväsentligheter.  
 
Härnäst beskriver de deras aktiviteter mot våld både i Sverige men även internationellt. De 
har under 2007 öppnat något som kallas för ”Barnahus” runt om i Sverige, som är till för att 
öka rättssäkerheten för utsatta barn. Det finns klara brister i utredningen av barn som utsatts 
för våld eller övergrepp eller bevittnat våld i hemmet. Ett sätt att motverka dessa brister är 
alltså ”Barnahuset” där alla myndigheter samlas under ett tak och samverkar kring barnet. Det 
här är något som Rädda Barnen har arbetat för i flera år och nu har de äntligen lyckats få 
igenom det. När det gäller internationellt arbetet mot våld har Rädda Barnen påverkat 
regeringar att förbjuda aga i ett antal länder runt om i världen, och även det här är något de 
berättar utförligt om i sin årsredovisning. Rädda Barnen har även tagit fram skolmaterial för 
att informera barn om deras rättigheter.  
 
I årsredovisningen finns det med ett exempel från Sudan. Rädda Barnen har byggt ett 20-tal 
skolor under tre år i Sudan, och detta är något de berättar om. Det hela är en del i ett projekt 
kallat ”Rewrite the future”, och i årsredovisningen finns även med information om det här 
projektet. De berättar även om att de ökar sina insatser i katastrofer, så som naturkatastrofer 
och väpnade konflikter. Det finns också små notiser i marginalerna och vid bilder där de har 
med lite kortare information om diverse saker, mest om aktiviteter de har utfört i olika 
situationer.  
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I årsredovisningen finns väldigt detaljerad information om deras arbete såväl i Sverige som i 
världen. De är väldigt specifika och beskriver noga vad de har åstadkommit i vilken del av 
världen, men de är ännu mer noggranna när de beskriver sitt arbete i Sverige. Det finns 
mycket information om organisationens olika framsteg och processer.  
 
Totalt sett i årsredovisningen första ”mjuka” del finns det bara två sidor med information om 
deras ekonomi. Den första sidan innehåller information och text om insamlade medel, hur 
mycket som kommer ifrån privatpersoner, Postkodlotteriet, Radiohjälpen, med flera. Den 
andra sidan består av tre diagram för intäkter, kostnader och fördelning av direkta kostnader 
per region.  
 
Till sist har de även med en sida med information om hur organisationen kan stödjas. De 
berättar om de olika alternativen som finns, från att bli medlem till att skänka pengar 
månadsvis eller ge en gåva. 
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5 Analys 
 

 
 
 

I det här kapitlet gör vi en analyserande jämförelse mellan den teoretiska referensramen, och 
vår granskning av årsredovisningar. Analysen är uppbyggd efter den teoretiska referens-
ramen, för att få en röd tråd i uppsatsen.  

 
 

5.1 Årsredovisning 
 
Som vi såg i den teoretiska refterensramen har årsredovisningen gått från att endast vara en 
uppställning med balans- och resultaträkningar till en informationskälla. Tidigare innehöll den 
endast vad ledningen ville visa rent siffermässigt, eftersom det var det enda som enligt lag var 
tvunget att vara med. Men sedan dess har det skett en förändring och årsredovisningen ses nu 
mer som en informationskälla för dess läsare och företagets intressenter. Företag måste 
tillgodose de olika läsarnas behov och ge dem vad de vill ha. (Edlund et al. 1982) Detta gäller 
naturligtvis även för ideella föreningar som UNICEF och Rädda Barnen.  
 
När vi ser till det vi hittade i empirin kan vi klart och tydligt se att de båda 
välgörenhetsorganisationerna har följt med i utvecklingen nämnd i stycket ovan. 
Årsredovisningarna från år 1999 innehöll enbart vad lagen kräver och ingenting mer, och 
därför är det svårt för oss att analysera dessa. Vi fokuserar endast på den ”mjuka” delen av 
årsredovisningarna, och eftersom denna dessvärre saknas i årsredovisningarna från år 1999 
kan vi inte uttala oss speciellt mycket om dessa. Men årsredovisningarna från både år 2004 
och år 2007 innehåller betydligt fler inslag av marknadskommunikation. Det finns många 
bilder och mycket text om organisationerna och vad de utför för arbete. UNICEF och Rädda 
Barnen har givetvis inte exakt likadana årsredovisningar, de är olika långa och har olika typer 
av inslag och reportage, men sett till hur de används som ett redskap i marknads-
kommunikationen anser vi ändå att de är relativt lika.  
 
En likhet som vi har hittat när det gäller UNICEF´s årsredovisningar för år 2004 och år 2007 
är bilderna som finns med. Inte just att det finns bilder i båda årsredovisningarna, utan hur 
bilderna ser ut. Det är bara bilder på glada barn som leker, är i skolan eller står med sina 
kompisar. Det visas inga bilder på barn som svälter eller allmänt är i behov av hjälp. En 
anledning vi kan tänka oss till att det är på det här viset är att UNICEF kanske tror att de som 
läser årsredovisningen redan är engagerade och vill se det positiva som deras pengar har 
bidragit till. Men alla som läser årsredovisningen kanske inte redan är faddrar eller 
engagerade på något annat vis. Om årsredovisningen då ger ett för positivt intryck kanske 
detta gör att läsarna får känslan av att deras hjälp inte behövs. Rädda Barnen hade ett bra 
inslag som medel mot en sådan här reaktion, de hade med en sida med information om hur 
läsarna kan bidra till och hjälpa organisationen. Det väger upp känslan av att bidragsgivarna 
inte längre behövs, samtidigt som de håller det på en bra nivå då det känns inte som att 
organisationen tigger om pengar.  
 
En annan likhet vi hittade mellan UNICEF´s årsredovisningar för år 2004 och år 2007 är att 
de båda saknar framtidsutsikter för organisationen. De är väldigt duktiga på att ingående 
beskriva vad som har hänt under det gångna året, men vi hittar ingen information om 
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kommande projekt eller vad organisationen rent allmänt har planerat för framtiden. Vi anser 
att det är väldigt viktigt för såväl befintliga som potentiella faddrar att veta vad som är 
planlagt, så att de vet vart deras donerade pengar kommer att hamna. Visst är det självklart 
intressant att veta hur pengarna har fördelats under året, men för att fortsätta skänka pengar 
eller engagera sig som ny donator så är det minst lika intressant att veta vad som är på gång. 
Vi anser att det här är något som såväl UNICEF som Rädda Barnen kan bli bättre på.  
 
Samtidigt som det är bra att använda årsredovisningen som ett redskap i 
marknadskommunikationen (Edlund & Damberg 1982) så kan det vara en svår balansgång. 
Hur mycket marknadskommunikation kan finns med utan att årsredovisningen uppfattas som 
rörig och mer eller mindre innehållslös? Finns det för mycket texter om verksamheten, 
berättelser om aktiviteter, bilder och intervjuer, så kan viktig fakta gömmas där i. Det får inte 
bli så mycket information att läsarna endast ögnar igenom årsredovisningen och på så vis 
missar det viktiga. Då båda organisationernas årsredovisningar innehåller väldigt mycket text 
och bilder kan det vara svårt för läsaren att veta vad som verkligen är viktigt. Något som 
underlättade för oss i läsningen av UNICEF´s årsredovisning för år 2004 var att den var 
välstrukturerad. Vi visste vart i årsredovisningen vi skulle titta för att hitta informationen vi 
sökte. Detsamma gäller Rädda Barnens årsredovisning för år 2007, det är klara rubriker och 
en logisk ordning på inslagen. 
 

5.2 Marknadskommunikation 
 
Teorin säger att marknadskommunikationen är ett sätt att tala med marknaden och potentiella 
bidragsgivare. Marknadskommunikationen bygger på de tre huvudfrågorna Vilka vill vi nå? 
Vad vill säga till dem? Hur ska vi säga det? Dessa tre frågor är väldigt viktiga att ha bra svar 
på och arbeta med. Om en organisation inte vet vilken målgrupp de ska rikta sig till leder det 
till att de inte kan förmedla sitt budskap till potentiella bidragsgivare vilket i sin tur resulterar 
i att de inte har några kanaler att använda sig av för att nå ut till marknaden. (Dahlén & Lange 
2003) 
 
I empirin finner vi att just kommunikationen genom årsredovisningen har vuxit, för både 
UNICEF och Rädda Barnens årsredovisning för 1999 är enkla, det enda som finns är som sagt 
resultat- och balansräkning. I årsredovisningarna för 2004 har båda organisationerna ändrat 
sig totalt, båda har med information utöver vad som är kravet för en årsredovisning. Även 
årsredovisningarna för 2007 har ändrat sig ytterligare, de är ännu mer inriktade för att nå ut 
till marknaden. I UNICEF´s fall har de olika berättelser om barn som de har hjälpt. Dessa 
antar vi finns med för att på ett illustrativt sätt berätta om UNICEF’s olika aktiviteter och 
verksamheter runt om i världen. Det blir mer intressant att läsa om en riktig person med riktigt 
namn än en faktaruta med generell information om de olika projekten. Det hela blir mer 
personligt. För Rädda Barnen är det mer utförlig information om varje punkt, och mer 
information om vad de gör och arbetar för.  
 
Vi anser att båda organisationerna har satsat på att använda årsredovisningen som ett redskap 
i marknadskommunikationen. Vi anser att från 1999 till 2007 har de arbetat mycket med 
marknadskommunikation och framförallt försökt att få fram sitt budskap i dem, då 
årsredovisningen är tillgänglig för alla. 
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5.2.1 BCR-stegen 
 
BCR-stegen är en teoretisk stege som visar på hur lojala kunder kan bli samt vilka olika steg 
det finns för att till slut bli en ”ambassadör”. Stegen är inte riktigt anpassad för 
välgörenhetsverksamheter, men principen är densamma. Det gäller alltså att få kunden att bli 
så nöjd med vad organisationen gör så att den blir som en ambassadör för dem vilket innebär 
att de är som levande reklampelare för dem, de pratar gott om organisationen, de är med i 
olika klubbar med mera. Det är lättare att få konsumenterna att bli ambassadörer i fall 
verksamheten har en högengagemangsprodukt. (Dahlén & Lange 2003) 
 
UNICEF använder sig av ambassadörer där de har kända personer som representerar 
organisationen. Exempelvis har författaren Liza Marklund som har åkt till länder i öst för att 
studera exploateringen med barn och unga. Men Rädda Barnen inte använder sig av detta. 
 
Vi anser att ambassadörerna är en positiv sak för UNICEF då de väljer personer som är kända 
och är i praktiken sedda som ”bra” människor. Genom att ha ambassadörer som är kända 
betyder det att de oftast har fans som vill göra som sin idol, vilket kan resultera i att även de 
kommer att bli bidragsgivare. Ambassadörer gör även reklam för själva organisationen genom 
att bland annat nämna organisationerna i intervjuer de gör och när de är på olika event. 
Ambassadörerna kommer alltså att bli levande reklampelare för organisationen, vilket vi anser 
vara bra för marknadskommunikationen. Rädda Barnen använder sig som sagt inte av 
ambassadörer i samma utsträckning som UNICEF, vilket vi anser blir en nackdel för dem då 
de inte har någon person som väcker intresse på samma sätt. 
 
Som tidigare nämnt har UNICEF och Rädda Barnen en högengagemangsprodukt, vilket 
betyder att konsumenterna lättare och snabbare når det översta steget i BCR-stegen. I detta 
sammanhang är det inte bara välgörenhetsorganisationerna själva som väljer vem som blir 
ambassadör, utan begreppet ambassadör är även menat till de människor som engagerar sig 
mest och som är mest lojala mot välgörenhetsorganisationerna. Genom att de har en 
högengagemangsprodukt är det lättare att uppnå att deras bidragsgivare blir ambassadörer till 
dem. Vi anser att detta är väldigt gynnsamt för dem då ambassadörerna nästan ”lever” för 
dem, och även de blir som reklampelare för organisationen. 
 

5.2.2 Mikromålkedjan 
 
Mikromålkedjan är en kedja som visar på vad det finns för olika kommunikationssätt för att 
vara effektiv och den utvärderar även dem. Den generella mikromålkedjan består av fyra olika 
delar kategoriintresse, varumärkeskännedom, varumärkesattityd och köpintention. Ifall dessa 
fyra delarna går igenom bra resulterar det i att organisationen får bidrag från människor. 
(Dahlén & Lange 2003) 
 
I årsredovisningen för 1999 för båda organisationerna syns inget försök till att få dem som 
läser den att ge bidrag. 2004´s och 2007´s årsredovisningar för båda organisationerna har som 
sagt ändrats väldigt mycket. Det är nu mer ”säljande” genom olika reportage och de har delar 
i årsredovisningen där de berättar om vad de har gjort med pengarna och hur bra det har gått. 
Vi anser att denna förändring är något positivt. Detta ökar chansen och hjälper även så att 
bidragsgivaren går igenom mikromålkedjans olika delar. De har enligt oss ökat sin 
marknadskommunikation. Vi tycker det är viktigt att på alla sätt som är möjliga få mer 
människor att ge bidrag, vi menar att ju mer kanaler de syns i desto större chans finns det att 
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fler potentiella bidragsgivare ser dem och på så sätt kommer till slut till en så kallad 
”köpintention”. 
 

5.2.3 Nyttor och behov 
 
Teorin säger att nyttor och behov är två begrepp som vanligtvis associeras som samma sak i 
detta sammanhang. Men det är viktigt att särskilja dem då nyttor är kopplade till produkten 
och varumärket, medan behov utgår från vad kunden egentligen vill ha och är då inte bara 
praktiska och förnuftiga. Behov är svårt att ta reda på, då det vanligen kräver dyra 
undersökningar och oftast ett flertal av dem för att få fram exakt vad kunden är i behov av. 
(Dahlén & Lange 2003) 
 
2004´s och 2007´s årsredovisningar för UNICEF och Rädda Barnen skriver som sagt om hur 
de har hjälpt barnen under året, vad de har vidtagit för åtgärder för att barn i utsatta länder ska 
få det lättare. I 2007´s årsredovisning för Rädda Barnen har de väldigt mycket fokus på vad de 
har gjort under året och åstadkommit. 
 
Då nyttan är att barnen får hjälp anser vi att varumärket är kopplat till nyttan då det klart och 
tydligt framgår i årsredovisningarna att de vill hjälpa barn i utsatta länder. Behovet är det 
begrepp som är viktigast för bidragsgivarna, då de vill känna att de har hjälpt till, vilket leder 
till en känsla av att vara ”hjältar”. Behovet som vi anser måste kommuniceras ut till 
bidragsgivaren är en känsla av att de har gjort något bra, till och med att de har gjort en 
förändring här i världen. Detta är något som båda organisationerna arbetar med i sina 
årsredovisningar. 
 

5.3 Trovärdighet, förtroende och marknadskommunikation 
 
Att vara en trovärdig organisation och åtnjuta allmänhetens förtroende är oerhört viktigt för 
företag. Det är en lång process att skapa förtroende, och det är svårt att bygga upp det igen om 
det av någon anledning skulle gå förlorat. (Zapata Johansson 2006) Det hela med trovärdighet 
och förtroende är extra viktigt för välgörenhetsorganisationer, då dessa ber om våra pengar 
utan att vi får en vara eller tjänst i utbyte (Griffiths 2005). Om vi som bidragsgivare inte 
känner förtroende för organisationen så kommer vi helt enkelt välja att skänka pengar till en 
annan organisation istället, eller att inte skänka något alls. Ett sätt att skapa förtroende är 
genom marknadskommunikationen. Men det innebär en svår balansgång för 
välgörenhetsorganisationer. Dels får inte för stor del av de insamlade medlen gå till annat än 
ändamålet för att organisationerna ska få behålla sina 90-konton. Men det hela är också en 
förtroendefråga. Om de har omfattande och stor marknadskommunikation kan donatorer lätt 
få intrycket av att deras donerade pengar endast går till kommunikationen och inte till de 
utsatta barnen som är anledningen till att de donerar pengar överhuvudtaget. Visserligen kan 
90-kontot fungera som ett slags garanti att den största delen av de insamlade medlen faktiskt 
går till ändamålet, men detta är svårt att veta för den som inte är insatt i ämnet. 90-kontona 
finns omnämnda i årsredovisningarna, men bara som en liten notis utan speciellt mycket 
information.  
 
Eftersom en organisations trovärdighet ligger i betraktarens ögon är det viktigt att försöka 
påverka så mycket som möjligt utan att det får motsatt effekt. När en organisation väl har 
arbetat upp sitt förtroende hos allmänheten så är det oerhört viktigt att fortsätta jobba för att 
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upprätthålla det och helt enkelt värna om sin trovärdighet. (Ossiansson 2006) För att lyckas 
med detta bör organisationen vara öppen och ha hög genomskinlighet (Ambler & Neely 
2008), och återigen anser vi att det här är extra viktigt för en välgörenhetsorganisation. Det 
handlar inte bara om vad organisationen tycker, utan mer om vad allmänheten och läsarna av 
årsredovisningen tycker. Om de får intrycket av att organisationen försöker dölja något eller 
inte är helt öppna är det mycket viktigare än hur det faktiskt ligger till. (Johansson & 
Baldvinsdottir 2003) Ett sätt att uppnå öppenhet i årsredovisningen är att ha med mer 
ekonomisk information. Vi är mycket väl medvetna om att det finns en resultat- och 
balansräkning i årsredovisningen, men i denna uppsats analyserar vi endast den ”mjuka” delen 
samt att alla som läser en årsredovisning inte är insatta i den ekonomiska terminologin som 
finns. Vi anser att det är just ekonomin som är den största riskzonen för välgörenhets-
organisationer, eftersom bidragsgivare skänker pengar till ett gott ändamål och förväntar sig 
att pengarna faktiskt kommer dit. Genom att då vara väldigt öppna med hur pengarna har 
fördelats och vart de kommer ifrån så anser vi att organisationerna kan undvika eventuella 
misstankar om oärlighet.  
 
När det talas om förtroende och tillit talas det även om relationer (Ossiansson 2006). Om ett 
företag eller en organisation har bra relation till sina kunder, eller bidragsgivare i det här 
fallet, är det troligare att bidragsgivarna fortsätter att donera pengar och kanske även övertalar 
personer i sin omgivning att även de ska hjälpa till. Detta hänger ihop med BCR-stegen och 
lojalitet som vi har nämnt tidigare (Dahlén & Lange 2003). Ju bättre relation en organisation 
har till sina kunder, desto större chans är det att de blir lojala (Ossiansson 2006). Både 
UNICEF och Rädda Barnen har med diverse reportage i sina årsredovisningar från både år 
2004 och år 2007, och det anser vi är ett sätt för dem att skapa relationer med sina läsare och 
bidragsgivare. UNICEF tar det hela ett steg längre i årsredovisningen för 2007 när de 
intervjuar olika personer. Det gör att läsarna och bidragsgivarna känner samhörighet med 
såväl varandra som organisationen, och därigenom har de lyckats skapa en relation. Men när 
relationen väl är skapad gäller det för organisationerna att fortsätta arbeta på dem och 
underhålla dem så att bidragsgivarna känner sig nöjda. Att använda årsredovisningen som en 
kanal för att visa vilken skillnad de donerade pengarna gör är ett relativt enkelt sätt för både 
UNICEF och Rädda Barnen att åstadkomma detta.  
 
En källa som organisationer kan utnyttja för att skapa förtroende är VD-brevet i 
årsredovisningen. VD-brevet är alltså en sektion i den ”mjuka” delen där VD:n berättar om 
året som gått och om viktiga händelser. Här har organisationer en ypperlig chans att skapa 
förtroende, då VD:n är den som har det yttersta ansvaret för ett företag. Han/hon har mest 
makt, men är också den som står till svars om något skulle gå fel. Han/hon har med andra ord 
inte råd att ljuga, eftersom det i första hand skulle vara han/hon som åker dit på det. (Tengblad 
& Ohlsson 2006) Välgörenhetsorganisationerna som vi har undersökt har ingen VD, men de 
har en inledning eller ett förord i sina årsredovisningar som är likvärdiga VD-brev eftersom 
de är skrivna av ordföranden eller generalsekreteraren. Det som slog oss när vi läste 
årsredovisningarna var att inledningen fokuserade väldigt mycket på vad som har hänt, men 
nästan ingenting på vad som finns kvar att göra. Vissa årsredovisningar var mer positiva än 
andra, men alla uttryckte hur stolta de var över vad de har åstadkommit. Detta är givetvis bra, 
det skapar förtroende i den meningen att organisationerna visar att de verkligen gör skillnad. 
Sett ur läsarnas perspektiv syns resultat, känslan av förtroende och tillit till organisationen 
ökar eftersom det verkligen märks att de gör skillnad och åstadkommer saker och ting med de 
medel de har samlat in. Vi anser att både UNICEF och Rädda Barnen utnyttjar den här 
möjligheten att skapa trovärdighet bra, de visar verkligen att de gör skillnad. Men vi önskar 
ändå, som vi nämnde tidigare, att de även tar upp vad som finns kvar att göra, att arbetet inte 
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är avslutat och vad de har planerat för framtiden. Det inger känslan av att bidragsgivarna 
fortfarande behövs, vilket gör att de känner sig uppskattade och möjligtvis beredda att skänka 
ännu mer pengar eller värva fler faddrar i sin omgivning. 
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6 Slutsatser 
 

 
 

I detta kapitel svara vi på våra forskningsproblem och föreslår förbättringar som kan göras i 
årsredovisningarna. 

 
 

• Hur har årsredovisningens roll utvecklats över tiden för marknadskommunikationen 
inom UNICEF och Rädda Barnen? 

 
Vår studie har visat att det finns en tydlig utveckling av årsredovisningarna från de 
organisationer vi har studerat. Det har blivit en markant skillnad under åren i hur de använder 
marknadskommunikation i årsredovisningarna. Vi ser att de nu gör ett försök till att 
kommunicera med bidragsgivare genom denna kanal. Genom de inledande texterna, alltså 
motsvarigheten till VD-brev passar båda organisationerna på att skapa trovärdighet, då de 
visar att de insamlade medlen faktiskt gör skillnad. Nedan följer de slutsatser de övriga 
slutsatser som vi funnit genom vår analys. 
 

• Hur används texten i årsredovisningarna för att skapa förtroende för 
välgörenhetsorganisationerna?  

 
Vi anser att den ekonomiska informationen i den ”mjuka” delen är väldigt viktig, eftersom 
många läsare kanske inte är tillräckligt insatta i ekonomi för att förstå och kunna läsa en 
resultat- eller balansräkning. Därför anser vi att det vore bra om det finns med några sidor 
med information om till exempel insamlade medel och hur pengarna har fördelats. Inte bara 
fördelats inom organisationen, utan även på specifika projekt. Vi eftersöker mer 
detaljinformation, helt enkelt, eftersom vi anser att det är det som är intressant för den vanliga 
läsaren. Både UNICEF och Rädda Barnen har med grundläggande information om deras 
ekonomi, men vi anser att de skulle kunna utveckla detta eftersom det är en väldigt viktig del i 
den förtroendeskapande processen, framförallt för välgörenhetsorganisationer.  
 
Vi anser att marknadskommunikation är väldigt viktigt, just för att få fram sitt budskap till 
den bestämda målgruppen. Årsredovisning är som tidigare nämnt ett ypperligt tillfälle att nå 
till marknaden och om inte organisationen skulle använda sig av en effektiv marknadsföring 
skulle det leda till att markanden inte har någon kännedom om dem och det skulle resultera i 
väldigt få bidragsgivare. Eftersom båda organisationerna har hög kännedom, menar vi att de 
om inte annat omedvetet följt mikromålkedjan.  
 
Vi har fått uppfattningen att donatorerna för organisationerna är väldigt lojala, exempelvis har 
båda organisationerna frivilliga arbetare. Vi tror att det är möjligt att de har använt sig av 
BCR-stegen eller någon annan liknade modell. 
 

6.1 Förbättringsförslag 
 
Vi anser att årsredovisningen är ett ypperligt tillfälle att visa vad pengarna kommer att gå till i 
framtiden, speciellt är det viktigt för de ”nya” bidragsgivarna då de är intresserade av att veta 
vart deras pengar kommer att hamna, exempelvis vad för olika projekt som kommer att starta 
samt vart. När de ändå använder årsredovisningen som ett redskap för att kommunicera med 
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bidragsgivare så kan de ta det hela ytterligare ett steg längre och informera om kommande 
aktiviteter och framtidsplaner.  
 
Enligt oss är det viktigt att ha en strukturerad årsredovisning så att den blir lättläst. Vi menar 
att UNICEF´s årsredovisning för år 2007 är rörig. All information är intressant och relevant, 
men när det inte finns en klar struktur gör det att det hela känns svårt att greppa. Det är svårt 
att hitta en viss information eftersom allt inte är samlat på samma ställe under en rubrik. Vi 
anser att om den hade varit mer välstrukturerad med en logisk följd på de olika inslagen så 
hade den känts betydligt mer lättläst. 
 
Rädda Barnen hade i sin årsredovisning för år 2007 en sida med information om hur läsarna 
kan donera pengar eller engagera sig i organisationen. Det är något som vi gärna ser i 
UNICEF´s årsredovisningar i framtiden, då detta ger en blandning av både en redogörelse för 
de positiva resultaten men samtidigt även en betoning på att mer hjälp fortfarande behövs. 
 
90-kontona finns omnämnda i båda organisationernas årsredovisning från år 2004 och 2007 
med en liten förklaring, men det här är något vi anser att de kan vara mycket mer tydliga med. 
Det är en sorts ”kvalitetsstämpel” att organisationen sköter sin ekonomi som den ska, och det 
är något de kan utnyttja och kommunicera mycket mer. 
 
I analysen skriver vi att båda organisationerna endast visar glada bilder med skrattande barn. 
Vi menar att detta kan leda till att läsarna få en bild utav att organisationerna inte är i behov 
utav mer pengar. Om anledningen till att de har denna taktik är för att de tror att alla läsare 
redan är engagerade tycker vi att det är en mindre bra idé, eftersom det finns människor som 
läser årsredovisningen för att bestämma sig vilken organisation de ska skänka sina pengar till. 
Vi tycker att sympati är något som borde synas mer i årsredovisningarna, alltså något som får 
oss att känna medlidande och på så sätt få mer bidragsgivare till organisationerna.   
 
Vi finner en brist på information om vart pengarna går, genom att ha den kunskapen ökar 
förtroendet för organisationerna och deras verksamhet. I inledning och förord har de skrivit 
om vad de har gjort i olika länder och oftast för vilka summor, vi menar att detta är ett sätt att 
visa på förtroende. Men om de kunde kommunicera ut mer tydligt genom exempelvis en 
specifik del med klar rubrik med text som är fylld med detaljerad information, anser vi att de 
skulle öka förtroendet för organisationerna. Dessa avsnitt finns idag men de är väldigt tunna. 
För att öka trovärdigheten, öka den ekonomiska genomskinligheten.  
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7 Avslutande diskussion 
 

 
 

I detta kapitel skriver vi en avslutande diskussion om vad studien har resulterat i och 
presenterar förslag på ämnen för fortsatt forskning. 

 

 

 
Den här studien gick ut på att analysera årsredovisningens roll för marknadskommunikationen 
hos två olika välgörenhetsorganisationer, samt att förstå hur texten i årsredovisningarna 
används för att skapa förtroende. Organisationerna vi valde var UNICEF och Rädda Barnen 
eftersom deras mål är likvärdiga, alltså underlätta för barn i behov av hjälp. Efter att ha 
studerat totalt sex årsredovisningar, tre hos respektive organisation, kunde vi klart och tydligt 
se en utveckling när det gäller marknadskommunikation. De marknadsmässiga inslagen har 
blivit betydligt fler. Utvecklingen vi fann var även den vi förutspådde, den litteratur vi läste 
pekade på det. Angående trovärdighet var det svårt att se om det har skett någon utveckling, 
men vi anser att både UNICEF och Rädda Barnen använder sig av årsredovisningarna för att 
skapa förtroende. Vi anser att vi har genom studien kunnat uppfylla vårt syfte samt svarat på 
våra forskningsproblem. 
 
Då vi under arbetets gång inte har träffat på några liknade studier på grund- eller avancerad 
nivå med samma arbetssätt har vi fått uppfattningen om att metoden vi har använt i vår studie, 
alltså att tolka texter i årsredovisningen, är unik och relativt oanvänd. Det går förmodligen att 
hitta den här metoden i avhandlingar och annan forskning, men bland uppsatser är den mer 
ovanlig. Våra två olika studieinriktningar, alltså marknadsföring och redovisning, i 
kombination med att vi har tolkat texter i årsredovisningen vilket är en unik metod, innebär att 
vi har lyckats åstadkomma något speciellt. Vi driftar oss till att hävda att vi i princip är bland 
de första på detta område, vi har egentligen inte haft några liknande uppsatser att studera. Vi 
hoppas därför att vår uppsats kan fungera som vägledning för andra studenter som vill 
genomföra en liknande studie. Vi hoppas även att UNICEF och Rädda Barnen kan ta del av 
våra slutsatser som vi har fått fram, så att dessa organisationer ska kunna utveckla och 
förbättra sina årsredovisningar. Vi menar på att den studie vi har gjort styrker att 
marknadskommunikation är en viktig faktor och framförallt att årsredovisningen är en bra 
kanal för att nå ut till marknaden. I det långa loppet hoppas vi självklart även att vår studie 
kommer till nytta för utsatta barn runt om i världen.  
 
Det tema vi har belyst i vår uppsats finner vi aktuellt och relevant. Människor och framförallt 
barn runt om i världen har det svårt, och om inte välgörenhetsorganisationerna uppfattas som 
trovärdiga kommer de ha svårt att samla in bidrag. Med tanke på olika skandaler som 
välgörenhetsorganisationer har varit inblandade i nyligen är det väldigt viktigt för dem att 
arbeta med att skapa förtroende. Vi har genom vår studie visat att årsredovisningen är en 
kanal som kan och enligt vår mening bör användas till detta.  
 
Vi är medvetna om att vi har analyserat alldeles för få organisationer för att kunna dra några 
generella slutsatser, vi kan inte säga att alla organisationer har följt samma utveckling. 
Generaliserbarheten är med andra ord låg. Men en styrka är att vi har använt teori som är 
relevant till vår studie. Genom detta har vi fått fram trovärdiga slutsatser med bra grund då vi 
har haft teorin att luta oss mot. Vi anser därför att både kvalitén och trovärdigheten på vår 
studie är hög.   
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Vi tycker att det var ett väldigt intressant och givande ämne. Kombinationen av våra olika 
inriktningar, alltså marknadsföring och redovisning, gjorde att vi fick ett brett område att 
arbeta med, vilket gjorde det hela mer intressant. Vi har lärt oss många nya saker inom våra 
egna områden, men även inom varandras.  
 

7.1 Förslag på fortsatta studier 
 
Under skrivandet av uppsatsen har vi stött på sådant som vi har velat undersöka men inte 
kunnat. En sådan aspekt är den psykologiska motivationen till att bli fadder. Med det menar vi 
att vi gärna skulle vilja veta vad som får en människa att ta steget till att bli fadder, vad är det 
som måste ligga i fokus när exempelvis en marknadsföring sker, ska det vara fokus på 
sympati eller glädje med mera. 
 
Denna aspekt fick oss in på ett annat ämne, nämligen svag och stark rädsla. Det finns 
forskning om att en marknadsföring inte kan vara för stark för då skjuter människor ifrån sig 
budskapet för de inte kan hantera verkligheten. Men marknadsföringen kan inte vara för svag 
heller eftersom vi människor då finner budskapet för trivialt och att problemet egentligen inte 
är något problem. Exempel när den här typen av marknadsföring kan användas är vid anti-
rökkampanjer och miljöförstöring. Vi anser att det är ett intressant område där det inte finns 
speciellt mycket konkret forskning och därför är även detta ämne något vi rekommenderar för 
fortsatta studier. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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