
 

ANBUDSINBJUDAN:  

TELEMARKETINGBYRÅ FÖR ATT UTFÖRA SAMTAL ÅT 
DIAKONIA  
Öppen inbjudan 

 

Biståndsorganisationen Diakonia söker en långsiktig extern samarbetspartner för att utföra 
kvalitativa telemarketingsamtal till våra givare. Samtalens karaktär kan variera från att ringa 
existerande månadsgivare till att ringa konverteringssamtal på nya givare eller winbacksamtal på 
avslutande månadsgivare. Vi lägger stor vikt vid tidigare erfarenheter av arbete med TM-samtal för 
idéburna eller insamlingsinriktade organisationer. 

Vi vill att våra givare ska känna att tillsammans med oss bidrar de till att skapa en bättre värld. Valet 
av samarbetspartner är därför otroligt viktigt då vi verkligen vill förmedla till våra givare hur viktiga 
de är för oss.  

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Diakonia är en av Sveriges tio största biståndsorganisationer, sett till total omsättning, men 
intäkterna från privata givare i Sverige är jämförelsevis låg. Vi arbetar strategiskt för att diversifiera 
intäkterna. I linje med detta ligger att öka andelen insamlade medel från privatpersoner i Sverige. 
Därför söker vi nu ett långsiktigt samarbete med en telemarketingbyrå för att huvudsakligen ringa 
existerande givare. För att uppnå bästa resultat vill vi därför skriva ett långsiktigt avtal med den byrå 
vi väljer. Avtalet kommer sträcka sig från februari 2023 t.o.m. februari 2024, med möjlighet till 
förlängning med ett år i taget i maximalt fyra år. Vi ser att ett långsiktigt samarbete ger både oss och 
byrån vi arbetar med möjlighet till god planering. Ett långsiktigt samarbete gör det också möjligt att 
stärka och förbättra kunskapen om Diakonia för de som utför samtalen och därmed påverka 
resultaten av ringlistorna på ett positivt sätt.  

2. Om Diakonia 

2.1 Det här gör vi 

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld. 
Tillsammans med omkring 400 lokala organisationer i 25 länder driver vi projekt för att människor 
själva ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck.  



 

 

2.2 Så arbetar vi 

Diakonia driver som regel inga egna biståndsprojekt utan vi stöttar i stället lokala organisationer. Vi 
arbetar utifrån feministiska principer och baserat på mänskliga rättigheter. Ofta stödjer vi en 
organisation i sin helhet, framför en isolerad insats.  

2.3 Organisation 

Diakonia har sitt huvudkontor i Sverige (Alvik) samt regionkontor i Asien, Afrika, Latinamerika och 
Mellanöstern. Vi har också lokala kontor i de flesta av de länder där vi bedriver utvecklingsbistånd.  

Den största delen av vår personal är lokalt anställd. Detta ger oss den starka förankring och 
långsiktighet som är nödvändig för att – tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer – 
åstadkomma hållbar förändring.  

Vår organisation är decentraliserad, och styrning och stöd utgår från huvudkontoret. På 
huvudkontoret samordnas också globala kommunikationsinsatser såsom webbplatsen. 

2021 hade Diakonia 275 anställda, varav 54 i Sverige. Vår totala omsättning uppgick till cirka 466 
Msek, till största del biståndsmedel från Sida, EU och ambassader för användning i projekt världen 
över. Våra kostnader fördelade sig så att 91 % används för vår biståndsverksamhet medan 
resterande 9 % används för att täcka insamlingskostnader och övergripande 
administrationskostnader. Mer information finns i vår årsredovisning.  

Diakonia är en svenskregistrerad organisation, varför svensk lagstiftning gäller i legala spörsmål.  

Diakonia är en svenskregistrerad ideell förening, varför svensk lagstiftning gäller i legala spörsmål. 
Diakonia omfattas inte av lagen om offentlig upphandling, vilket innebär att det inte är möjligt att 
överklaga Diakonias beslut. Diakonia är inte heller bundet att tillkännage 
upphandlingsdokumentationen vid upphandlingsprocessens slut.   

3. Uppdragsbeskrivning 

3.1 Syfte och mål 

Att genomföra olika typer av telemarketingsamtal för Diakonia. De olika typer av samtal som det kan 
röra sig om är;  

- Konverteringssamtal på engångsgivare (minst 3000 givare/år) 
- Uppgraderingssamtal på existerande månadsgivare (minst 1000/år) 
- Winback samtal på avslutade månadsgivare (TBD) 

 



 

3.2.                 Tidsram 

Skicka ditt anbud senast den 10 februari 2023. 

Vi planerar avtalsskrivning under februari 2023 och löpande kampanjstart för respektive uppdrag. 

Frågor eller önskan om förtydligande skickas till Diakonias kontaktperson, Julia Gerestrand 
(julia.gerestrand@diakonia.se). Sista dag att skicka in frågor är den 26 januari. Enligt upphandlingens 
regler delas svaren på alla frågor till alla som visat intresse för anbudet. 

Er respons inklusive eventuella bilagor måste inkomma med e-post till Diakonia senast 10 februari 
2023. Vänligen skicka ert svar till julia.gerestrand@diakonia.se eller mia.arvidsson@diakonia.se.  

3.3 Diakonias miljöpolicy 

Vi väljer alltid material, metoder och processer som stöttar hållbar miljö- och utveckling samt 
mänskliga rättigheter. Detta måste även våra leverantörer förhålla sig till.  

Läs mer om vår miljöpolicy på 

https://www.diakonia.se/materialbank/organisation/miljopolicy/ 

4. Ert förslag 

Vänligen beskriv övergripande ert förslag till process samt lista huvudkomponenterna som 
sammanfattar lösningen. Redogör kortfattat för hur ett eventuellt uppdrag skulle genomföras; 

- Konverteringssamtal 
- Uppgraderingssamtal 
- Winback samtal 
- Digital lösning för avtalssignering 
- Leverans av ringlistor/resultatlistor (från Diakonia samt till Diakonia) 
- Delning av statistik 

5. Leverantörsinformation 

5.1 Anbudsgivarens kontaktperson 

Diakonia vill att anbudsgivaren uppger en kontaktperson. 

5.2 Organisation och finansiell ställning 

En anbudsgivare kommer att uteslutas ur upphandlingen om det visar sig att denne befinner sig i 
någon form av ekonomiskt obestånd (underskriven Confirmation of Eligibility dokument). 
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Beskriv kortfattat er verksamhet, kort historik, ägarförhållanden, erfarenheter, eventuell inriktning, 
organisation, antal kunder, eventuella certifieringar samt redogör för anbudsgivarens finansiella 
ställning, till exempel genom att bifoga er senaste reviderade årsredovisning. Diakonia kan komma 
att begära in kompletterande uppgifter.  

5.3 Liknande uppdrag 

Beskriv vilken erfarenhet ni har av liknande uppdrag (max två) utförda för till exempel idéburna eller 
insamlingsinriktade organisationer. Beskriv vad detta (dessa) uppdrag omfattade, vad ert arbete 
bestod i och vad uppdraget resulterade i. Vänligen uppge generell statistik för kampanjer ni 
genomfört gällande;  

- Konverteringssamtal 
- Uppgraderingssamtal 
- Winback samtal  

5.4 Arbetsmetodik och rutiner 

Diakonia vill att anbudsgivaren kortfattat beskriver hur man kvalitetssäkrar sina uppdrag. Beskriv 
gärna er arbetsmetodik och hur den interna processen ser ut från uppdragsstart, strategi, idéarbete, 
presentation av arbete, till produktion, tester och leverans samt, i förekommande fall, utvärdering av 
uppdraget.  

5.5 Bredd i tjänsteutbud (tjänste-/kompetensområden) 

Beskriv de tjänster och kompetenser som erbjuds/ finns inom byrån och vilken erfarenhet dessa 
kompetenser har. I det fall kompetensbehovet täcks av underleverantör, ange detta och namnge den 
underleverantör som används. 

5.6 Telefonservice filosofi  

Diakonia anser att relationen med våra givare är av absolut största vikt. Beskriv kortfattat er filosofi 
när det kommer till att ge bra service till givare under ett telefonsamtal, samt hur ni bemöter de 
givare som kan bli upprörda över att få ett telefonsamtal från Diakonia.  

5.7 Principer för prissättning, prisnivå  

Beskriv vilka principer ni tillämpar för prissättning och debitering, hur ni tar betalt för olika 
arbetsmoment, för era olika kompetenser (kompetensområden) och för materialkostnader, samt vad 
ni har för rutiner kring offerering, debitering och betalning. Ange om ni har påslag på externa inköp 
som t ex. tryck. Ange också i vilken utsträckning ni kan tänka er att använda reducerad taxa för oss 
som ideell organisation. 

 



 

6. Värdegrund 

6.1 Byråns värderingar 

Beskriv kortfattat vilka värderingar som ni tycker genomsyrar er organisation och vad som är viktigt 
för er i ert arbete. 

6.2 Synen på hur ett väl fungerande samarbete ser ut 

Beskriv kortfattat vad ni ser är viktigt för att få ett väl fungerande samarbete med era uppdragsgivare 
och hur ni tycker att ett bra samarbete ska vara, sett ur ert perspektiv. Här ber vi er lämna två 
kundreferenser, som vi kan ringa upp med några frågor kring hur de upplever ert samarbete med 
avseende på till exempel tillgänglighet, service, leveranssäkerhet, tidhållning, prisvärdhet, etc. 

6.3 Miljö 

Redovisa kortfattat er miljöpolicy, alternativt beskriv hur ni arbetar för att bidra till ett hållbart 
samhälle. 

6.4 Jämställdhetsplan 

Redovisa kortfattat er jämställdhetsplan. 

6.5 Kollektivavtal 

Redovisa kortfattat ert kollektivavtal/era anställnings- och lönevillkor. 

7. Tidplan och estimat 

Redogör för hur ni ser en realistisk tidplan och ett estimat på de insatser som krävs baserat på era 
tidigare projekt. Om ni planerar att använda er av partners, lista vilka som kan bli relevanta för detta 
projekt. 

8. Kostnad 

Beskriv kostnaderna utifrån punktlistorna nedan. Ange engångskostnader, variabler och 
återkommande kostnader för samtliga områden.  

Ange om, eller i, vilken utsträckning ni kan använda reducerad taxa eftersom Diakonia inte är en 
vinstdrivande organisation och därför inte kan göra avdrag för moms. 
 

• Kostnadsupplägg av uppdrag och debiteringsspecifikation (till exempel kostnad per/timme 
alternativt kostnad per kontakt).  

• Specificera detaljerat kostnad för övriga uppgifter;  



 

o kostnad för utskick av bekräftelsebrev 
o kostnad för utskick autogirotalonger  
o påminnelsesamtal 

• Eventuella övriga fasta kostnader som inte nämns, eller inkluderas, ovan.  

9. Bedömning 

En referensgrupp kommer gå igenom alla anbud och bedömningen kommer baseras på 
följande kriterier;  

- Erfarenhet av liknande uppdrag 

- Kvalité från liknande kampanjer 

- Kostnad  

- Digitala möjligheter i samband med signering av månadsgivaravtal 
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